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Redaktioneel

Begin juli is altijd de tijd om de
resultaten van het eerste half
jaar op te sturen. Uw resultaten
betreffende de totale ster-
bedekkingen kunt u via e-mail of
via de post naar Hans Govaarts
sturen.

Wat kan Google Earth voor onze
vereniging betekenen? Dat wordt
duidelijk in het verhaal door Adri
Gerritsen. Het begon allemaal
met de rakende der rakenden…

Als u geen sterbedekking door
een planetoïde meer wilt missen,
dan is Occult Watcher een aan-
rader. Dit stukje software, ge-
schreven door Hristo Pavlov (Au-
stralië), rekent voor uw positie de
afstand uit tot voor u interessante
bedekkingen.

Op 10 mei werd Mars overdag
door de Maan bedekt. De intrede
werd door velen gemist, maar de
uittrede niet. Jan Adelaar doet
een verslag van deze planeet-
bedekking.

Op 24 mei werd de Sterbedek-
kersdag georganiseerd. In dit
nummer vindt u een verslag van
deze geslaagde dag.

Dit jaar wordt ESOP XXVII
(European Symposium on
Occultation Projects) gehouden
in Drebach, Duitsland. Het sym-
posium vindt plaats van 29 tot 31
augustus. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:

http://esop2008.fg-vds.de/

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier
met deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Nieuwe ontwikkelingen

in sterbedekkersland
Door Adri  Gerri tsen

Als je kijkt naar de activiteiten die zich afspelen rondom het waarnemen van bedekkingsverschijnselen, dan zou je
op het eerste gezicht denken dat deze van jaar tot jaar niet veel veranderen. Op zich zit daar een kern van waar-
heid in, maar bij nadere beschouwing blijkt dit beeld vooral in stand te worden gehouden door het feit dat we –posi-
tieve– veranderingen al snel gewoon vinden en accepteren als deel van ons dagelijks leven. Wie herinnert zich bij-
voorbeeld nog de eindeloze berg kettingpapier, geproduceerd door het USNO, met daarop de voorspellingen voor
het komende jaar? Om nog maar te zwijgen over de moeite die het ons vaak kostte om dit stukje logistiek in goede
banen te leiden. In plaats daarvan starten we tegenwoordig de PC op en binnen de kortste keren toveren we de
voorspellingen voor de komende avond op het beeldscherm. De eindeloze getallenbrij heeft plaats gemaakt voor
fraaie grafische afbeeldingen waaruit met één oogopslag valt af te leiden hoe de zaken ervoor staan. Alsof het alle-
maal nooit anders is geweest...
Toen de PC eenmaal een ware revolutie had ontketend in de manier waarop we met het waarneemwerk omgin-
gen, leek het alsof we hiermee voor de komende decennia een nieuwe status quo hadden bereikt. In de laatste
twee jaar hebben zich echter nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die hebben bijgedragen tot een verdere kwaliteits-
verbetering van het waarneemwerk.

Van voorbereiding tot rapportage
Het waarnemen van bedekkings-
verschijnselen kan in de praktijk
grofweg in een drietal stappen wor-
den onderverdeeld:
– voorbereiding
– waarneming
– rapportage
De voorbereiding en de rapportage
zijn van nature de terreinen waar de
PC zich prima thuis voelt. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk om als onder-
deel van de voorbereiding met be-
hulp van bepaalde software uit te
laten rekenen welke verschijnselen
op een bepaald moment waarneem-
baar zijn. De toegevoegde waarde
zit niet alleen in het ad-hoc karakter
van de voorspellingen (information
at your fingertips), maar ook in de
mogelijkheid om op voorhand reke-
ning te houden met lokale factoren
zoals de geografische positie van de
waarnemer, die van invloed is op
het bedekkingstijdstip. Daarnaast
kan op grond van een door de waar-

nemer te definiëren local horizon
worden bepaald of obstakels in het
landschap het zicht op het verschijn-
sel zullen beperken. Niet iedereen
heeft immers vrij uitzicht op de ster-
renhemel. Het filteren van voorspel-
lingen is een groot voordeel, omdat
hiermee in de meeste gevallen kan
worden voorkomen dat er energie
gestoken wordt in waarnemingen
die bij nader inzien toch niet waar-
neembaar zijn.
Zodra het aankomt op het rapporte-
ren van de waarnemingen, kan de
PC eveneens goede diensten bewij-
zen. We moeten in dit verband dan
met name denken aan het automa-
tisch laten invullen van gegevens die
reeds bekend zijn. De coördinaten
van de waarneemplaats en het ster-
nummer waarvoor de voorspelling
werd gemaakt zijn daar goede voor-
beelden van. Het voordeel is duide-
lijk: minder werk voor de waarne-
mer én aanzienlijk minder kans op
fouten. Andere aspecten zoals fout-

controle en een consistente opmaak
zijn eveneens terreinen waar we als
waarnemer wel enige ondersteuning
kunnen gebruiken. Wie herinnert
zich immers niet de frustratie van
vroeger: je rapporteert een waarne-
ming en krijgt deze een jaar later te-
rug met de status verworpen. En
dat allemaal omdat er één cijfer ver-
keerd is overgenomen op het formu-
lier. De meeste fouten van dit soort
werden destijds ondervangen door
het geoefende oog van de contact-
personen, die de rapportages op hun
beurt weer doorstuurden naar het
ILOC. Maar het bleef natuurlijk al-
lemaal mensenwerk.

Het waarnemen is een terrein op
zich waar voor de PC op het eerste
gezicht minder eer te behalen valt.
Toch moeten we niet vergeten dat
ook hier de afgelopen tijd vooruit-
gang is geboekt. Denk bijvoorbeeld
maar eens aan het vastleggen van
een waarneming –middels een
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webcam– op de harddisk van een
PC of laptop. De megabyte verslin-
dende bestanden die je daarmee
creëert, moet je maar voor lief ne-
men.

In het kader van de dingen die het
(waarneem)leven de afgelopen tijd
weer een stukje aangenamer heb-
ben gemaakt, zullen we een blik
gaan werpen op de meest interes-
sante ontwikkelingen en de manier
waarop deze het waarneemwerk in
positieve zin kunnen beïnvloeden.
Het gaat hierbij met name om:
– navigatiesystemen
– Google Earth
– WAT-120N / timeinserter

Navigatiesystemen
De sterke opmars die de auto-
navigatiesystemen de laatste tijd
doormaken, lijkt van weinig invloed
op het waarnemen van ster-
bedekkingen in het algemeen. Dit
beeld verandert echter als je be-
denkt dat we voor het inrichten van
expedities naar rakende ster-
bedekkingen in het verleden voorna-
melijk afhankelijk waren van topo-
grafische kaarten en de daarvan af-
geleide kopieën waarop de moge-
lijke posten alvast stonden
ingetekend. Zo kan ik me nog leven-
dig herinneren hoe ik ooit –bewa-
pend met een stapel papier– mijn
weg probeerde te vinden in de
meest uiteenlopende uithoeken van
ons land. Niet zelden ging het om de
meest exotische plekken waar ik
nog nooit was geweest, en vrijwel
zeker ook nooit meer terug zou ke-
ren. Op zich niets bijzonders, ware
het niet dat het detailniveau van het
zoekkaartje mij regelmatig in de
steek liet en de speurtocht naar een
geschikte post regelmatig eindigde
op een plek die in de verste verte
niet overeenkwam met hetgeen op
de kaart stond afgebeeld. Het ne-
men van een verkeerde afslag was
in dit soort gevallen eerder regel
dan uitzondering. Het gevolg moge

duidelijk zijn: frustratie, tijdverlies en
verspilling van benzine.

Op 7 oktober 2007 (jawel, we heb-
ben het over de rakende bedekking
van Regulus) had ik het genoegen
te mogen ervaren wat het betekent
om het vinden van de juiste locatie
over te laten aan een navigatie-
systeem. Door op voorhand de
coördinaten van het verzamelpunt in
het systeem op te slaan, wist ik mij
verzekerd van de snelste route naar
het einddoel zonder getrakteerd te
worden op allerhande ongewenste
sight seeing tijdens de nachtelijke
uren. Een bijkomend voordeel was
bovendien dat de coördinaten van
de diverse posten eveneens waren
ingevoerd en van een code voorzien,
zodat het uiteindelijk een peulenschil
was de mij toegewezen post te tra-
ceren. Er bleek echter nóg een
voordeel te zijn dat ik mij op voor-
hand niet had gerealiseerd: veilig-
heid. In de nacht van deze geden-
kwaardige rakende bedekking bleek
er namelijk op sommige plaatsen
sprake te zijn van een zeer hardnek-
kige mist met hier en daar een zicht
van 10 meter of minder. Gebruik
makend van het navigatiesysteem,

kon tijdig geanticipeerd worden op
gevaarlijke bochten in de weg, zodat
de snelheid nog eens extra kon wor-
den aangepast. Natuurlijk wil ik nie-
mand er toe aanzetten om een
navigatiesysteem als radar te ge-
bruiken, maar een paar extra
“ogen” op de weg zijn natuurlijk al-
tijd meer dan welkom! Het aardige
van navigatiesystemen is bovendien
dat ze tijdens het rijden een schat-
ting kunnen maken van het tijdstip
waarop je zult arriveren. De verlei-
ding om tussentijds wat gas bij te
geven, ingegeven door de angst om
te laat te komen, behoort hiermee
ook tot het verleden.

Voor zowel het plannen als het
deelnemen aan een rakende ster-
bedekking, heeft een navigatie-
systeem grote toegevoegde waarde.
We moeten er namelijk rekening
mee houden dat dit soort verschijn-
selen veelal wordt waargenomen op
momenten dat het donker is (dat
geldt overigens ook voor de heen-
en/of terugreis). Daar komt nog bij
dat de posten vaak ver buiten de
stad gelegen zijn op plaatsen waar
je met straatnamen en postcodes
bepaald geen volle zalen trekt. In-

Figuur 1. Navigatiesystemen zijn er in vele soorten en maten. Model-
len die de handmatige invoer van geografische coördinaten (WGS84)
ondersteunen, hebben een grote toegevoegde waarde als het gaat om
het deelnemen aan rakende sterbedekkingen.
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dien u dan ook mocht overwegen
een navigatiesysteem aan te schaf-
fen én het leuk vindt om aan expedi-
ties naar rakende bedekkingen deel
te nemen, kies dan voor een model
waarbij het mogelijk is de
coördinaten handmatig in te voeren.
Indien een navigatiesysteem dit on-
dersteunt, dan zal het per definitie
altijd gaan om WGS84-coördinaten,
aangezien het GPS hier ook op ge-
baseerd is. Let er bij de aanschaf
tevens op dat het meegeleverde
kaartmateriaal van recente datum
is. Sommige leveranciers betrach-
ten, vaak ingegeven door commer-
cieel gewin, op zijn zachtst gezegd
nogal weinig openheid op dit gebied,
zelfs niet als u de verpakking bin-
nenste buiten keert. Wees hier met
name op bedacht indien u plotseling
geconfronteerd wordt met een op
het eerste gezicht scherp geprijsde
aanbieding. Vaak gaat het om
exemplaren die op de markt worden
gedumpt, omdat ze anders
onverkoopbaar zijn. Indien het
kaartmateriaal ouder is dan één
jaar, doet u er verstandig aan uw
zoektocht voort te zetten. Laat u
ook niet verleiden tot aankoop op
basis van de eerste de beste huis-
aan-huis folder, maar baseer uw
aankoop op de eisen die ú aan een
navigatiesysteem stelt.

Op enig moment zal dit soort hulp-
middelen ook interessant worden
voor het waarnemen van ster-
bedekkingen door planetoïden. Maar
aangezien het –rekening houdend
met de onnauwkeurigheid van dit
soort voorspellingen– voorlopig niet
aankomt op een kilometertje meer
of minder, zijn het vooral de rakende
bedekkingen die er vooralsnog van
zullen profiteren.

Google Earth
Dat Google de laatste jaren op aller-
lei manieren flink aan de weg tim-
mert, zal u niet zijn ontgaan, al is het
alleen maar om het simpele feit dat
de kans groot is dat u per week vele

tientallen zoekopdrachten aan
Google toevertrouwd. Iets minder
bekend is dat Google zich inmiddels
ook een grote naam verworven
heeft als het gaat om het online be-
schikbaar stellen van fotografisch
beeldmateriaal. Om dit te kunnen
bekijken, dient een apart programma
(Google Earth) te worden
gedownload, waarna uw reis over
de wereld kan beginnen. Natuurlijk
begint uw speurtocht zo dicht moge-
lijk bij huis (wellicht staat uw eigen
auto er ook wel op), maar na ver-
loop van tijd is daar het nieuwtje
wel vanaf. Het beeldmateriaal van
Nederland is namelijk statisch van
aard, omdat het inmiddels met een
voldoende hoge resolutie beschik-
baar is. Je zou op een gegeven mo-
ment kunnen overwegen om Google
Earth dan maar weer te
deïnstalleren, maar dat zou aller-
minst verstandig zijn...

Wie de moeite neemt om Google
Earth aandachtig te bekijken, ont-
dekt al snel een wereld aan moge-
lijkheden. Iets dat vrijwel direct in
het oog springt, betreft de cursor in
de vorm van een handje. Op zich
niet zo bijzonder, ware het niet dat
onderaan in de statusbalk de
WGS84-coördinaten worden ge-
toond van de locatie waarop de
cursor zich op dat moment bevindt.
Zou het niet handig zijn als we dit
gegeven konden gebruiken om de
grenslijnen van rakende bedekkin-
gen door Google Earth in te laten
tekenen? Om het voordeel hiervan
in te zien, moeten we eerst weten
hoe dit proces thans in zijn werk
gaat.
Het begint allemaal met een topo-
grafische atlas (schaal 1:25.000)
waarvan een aantal kaartbladen
wordt gekopieerd. De grenslijn
wordt –uitgaande van zijn X- en Y-
coördinaten– vervolgens
ingetekend. Hier doet zich in de
praktijk vaak al direct het eerste
probleem voor: de kaarten zijn aan
de rugzijde namelijk niet voorzien

van een extra witmarge, zodat het
vrijwel onmogelijk is om een linker-
en rechter kaartblad naadloos op el-
kaar te laten aansluiten. Om dit on-
gerief tot een minimum te beperken,
dient de atlas zo dicht mogelijk te-
gen de glasplaat van het
kopieerapparaat te worden aange-
drukt. Het zal duidelijk zijn dat dit de
levensduur van de topografische at-
las bepaald niet ten goede komt.
Dat van het kopieerapparaat wel-
licht ook niet, maar aangezien u bij
voorkeur de hulpmiddelen van uw
werkgever in de strijd werpt, is dat
in ieder geval een zorg minder.
Nadat de lijn is ingetekend, is het
zaak een aantal hulplijnen (evenwij-
dig aan de grenslijn) in te tekenen.
De ligging van deze lijnen wordt in
hoofdzaak bepaald door de vorm
van het maanprofiel, aangezien een
expeditie er met name op is gericht
zowel relatieve fouten (shiftgrootte)
als absolute fouten (veelal het ge-
volg van de Cassini-regio) in het
maanprofiel op het spoor te komen.
De hulplijnen zullen dus met zorg
moeten worden gekozen. In de
praktijk komt het er doorgaans op
neer dat de afstand tussen de meest
noordelijke- en meest zuidelijke lijn
5 à 10 kilometer bedraagt. Het defi-
niëren van een hulplijn is vrij een-
voudig, het intekenen ervan is een
ander verhaal. Loopt de hulplijn
over hetzelfde kaartblad als de
grenslijn die reeds is ingetekend,
dan is er niets aan de hand. Verve-
lender wordt het echter als de hulp-
lijn op een aangrenzend kaartblad
terecht moet komen, aangezien we
dan onze referentie t.o.v. de grens-
lijn kwijt zijn. Rekenmachine en li-
niaal moeten in dat geval uitkomst
bieden. Al met al maakt dit soort
gerommel in de marge het plezier
aan de voorbereiding er niet groter
op, de kans op fouten des te meer.
De vraag is dus op welke manier
Google Earth ons leed kan verzach-
ten.
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Om deze vraag te kunnen beant-
woorden, moeten we weten dat
Google Earth diverse interfaces
aanbiedt. Eén daarvan betreft de
zogeheten kml-bestanden, hetgeen
staat voor Keyhole Markup
Language. Het gaat hier om een op
XML gebaseerde syntax voor het
modelleren en opslaan van geografi-
sche kenmerken zoals punten, lijnen,
beelden, polygonen en modellen die
kunnen worden weergegeven in
Google Earth en Google Maps (al-
dus de meer formele definitie). Het
aardige is dat je op deze wijze bo-
venop het beeldmateriaal van
Google Earth allerlei extraatjes kunt
laten intekenen. Over dit onderwerp
zijn op het internet vele interessante
artikelen terug te vinden, zodat we
er hier niet verder op in zullen gaan.

Nu we weten dat Google Earth in
staat is om op basis van een kml-be-
stand lijnen in te tekenen (dus ook
onze eerder genoemde grenslijn en
bijbehorende hulplijnen) dient zich
onmiddellijk de volgende vraag aan:
hoe komen we aan een kml-bestand
waarmee een bepaalde rakende be-
dekking wordt beschreven? Het
antwoord is even simpel als uitda-
gend: daar moeten we zelf voor zor-
gen.

Om te beginnen moet je dus weten
volgens welk formaat een kml-be-
stand moet worden opgebouwd, om-
dat je anders eindigt met een brij
waar Google Earth geen raad mee
weet. Deze zogeheten syntax is op
het internet terug te vinden, dus dat
is geen verrassing meer, hooguit

wat gepuzzel. In feite komt het dus
neer dat we zorg moeten dragen
voor een correcte vulling van het
kml-bestand, rekening houdend met
de eerder genoemde syntax.
Omdat we onze lijnen met de hoogst
mogelijke nauwkeurigheid willen af-
beelden, is het van belang dat we
een lijn beschrijven als een grote
verzameling punten. Een lijn teke-
nen op basis van een begin- en eind-
punt is zondermeer uit den boze,
aangezien de grenslijn van een ra-
kende bedekking zich nou eenmaal
niet laat beschrijven als een rechte
lijn. Om op zeker te spelen, verdient
het aanbeveling de lijnen op te delen
in afzonderlijke punten, die onderling
één boogminuut in geografische
lengte uit elkaar liggen. Om te voor-
komen dat er ook nu weer het no-

Figuur 2. Met behulp van het DOA-spreadsheet, kan voor een rakende bedekking een zogeheten kml-be-
stand worden gemaakt, dat door Google Earth kan worden afgebeeld. Naast het tonen van de berekende
grenslijn (wit), kan een expeditieleider één of meerdere hulplijnen definiëren en van een bepaalde kleur
voorzien.
Doel is het op een snelle en eenvoudige manier inzicht krijgen in mogelijk geschikte posten voor expedities
naar rakende sterbedekkingen.
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dige handmatige werk op de loer
ligt, rest niets anders dan het schrij-
ven van een tool dat in staat is om
ons het extra werk uit handen te ne-
men.

Ter voorbereiding van de rakende
bedekking van Regulus, had ik vorig
jaar met behulp van een
spreadsheet al eens een kml-be-
stand in elkaar geknutseld. Het idee
was dat het een eenmalige actie zou
worden en dat het spreadsheet
daarna zou worden weggegooid. Al
snel werd echter duidelijk wat het
grote voordeel was: geen geknoei
meer met topografische kaarten,
snel en foutloos een lijn intekenen
én het plezier om met behulp van
Google Earth de eerste terreinver-
kenning uit te voeren om zodoende
alvast de meest geschikte posten te
kunnen selecteren. Niet vanwege
de noodzaak (Hans Govaarts en
Boelie Boelens hadden dit immers
al op zich genomen), maar meer om
te ontdekken wat de mogelijkheden
waren. De conclusie was duidelijk:
het voorbereiden van een rakende
bedekking was weer leuk gewor-
den!

Toen we onlangs tijdens onze Ster-
bedekkersdag van 24 mei grens-
overschrijdende afspraken hadden
gemaakt voor wat betreft de ra-
kende bedekkingen we voornemens
zijn waar te gaan nemen in 2009,
moest ik onwillekeurig weer terug-
denken aan het eerder genoemde
spreadsheet. Het enige probleem
was echter dat ik het destijds nogal
Spartaans had aangepakt. Dit zou
niet alleen een drempel vormen om
het spreadsheet nogmaals ter hand
te nemen, maar vormde bovendien
een belemmering om het met an-
dere expeditieleiders te delen. Er
restte dus niets anders dan het in
een generieke vorm te gieten die
voor iedereen toegankelijk was.

Na een aantal weken programme-
ren en testen was het spreadsheet

“nieuwe stijl” dan eindelijk klaar. In-
middels is het aan diverse expeditie-
leiders toegezonden. De reacties
zijn allemaal zondermeer positief te
noemen, zodat je er van uit mag
gaan dat het in een zekere behoefte
voorziet. Hoe gaat het proces in zijn
werk?
Met ingang van dit jaar krijgen de
expeditieleiders een spreadsheet
aangeleverd met daarin voor elke
expeditie een afzonderlijk werkblad.
Op ieder werkblad wordt voor de
coördinaten 3, 4, 5, 6 en 7 graden
oosterlengte de bijbehorende
coördinaat noorderbreedte gegeven,
zoals berekend aan de hand van
GEOS (General Eclipse and
Occultation System, een pro-
gramma van ondergetekende). Na-
tuurlijk staat het iedereen vrij om
voor de noorderbreedte waarden uit
een andere bron te hanteren, bij-
voorbeeld die afkomstig uit LOW,
zolang we maar beschikken over
coördinaten die corresponderen met
de vijf eerder genoemde geografi-
sche lengten.
Zodra deze waarden zijn ingevuld in
het spreadsheet van de tool (of uit
een eerder genoemd werkblad zijn
gekopieerd), wordt de opdracht ge-
geven de berekeningen uit te voe-
ren. Voordat hier toe wordt overge-
gaan, wordt eerst uitvoerig gecon-
troleerd op het bereik van de opge-
geven coördinaten en hun
onderlinge samenhang.

Het doel van de berekeningen is
tweeledig. Op de eerste plaats
wordt er een tabel gevuld waarin
met intervallen van één boogminuut
tussen 2 en 8 graden oosterlengte
de bijbehorende coördinaten
noorderbreedte wordt getoond tot
op één tiende van een boogseconde.
Niet alleen erg handig voor degenen
die toch over deze getallen willen
beschikken, maar vooral noodzake-
lijk om als basis te dienen voor de
vulling van het kml-bestand. Deze
berekeningen zijn overigens geba-
seerd op een 4e graads polynoom,

die is afgeleid van de vijf opgegeven
coördinaten. Aan de randen,
rondom de 2 en 8 graden ooster-
lengte, daar waar in feite geëxtra-
poleerd moet worden, ontstaan dan
weliswaar kleine fouten, maar die
blijven altijd beperkt tot een aantal –
te verwaarlozen– meters. Tenslotte
zorgen de berekeningen er voor dat
er nog een andere tabel wordt sa-
mengesteld, een waarin de zogehe-
ten X- en Y-coördinaten staan ver-
meld. Deze tabel bevat voor iedere
X-coördinaat tussen de 0 en 360 ki-
lometer de bijbehorende Y-
coördinaat tot op één meter nauw-
keurig. Opgemerkt dient te worden
dat deze (RD) coördinaten voor het
kml-bestand van Google Earth niet
interessant zijn, omdat Google Earth
immers uitgaat van coördinaten die
zijn gebaseerd op WGS84. Toch
kan het handig zijn om over de X-
en Y-coördinaten te beschikken
voor het geval je toch nog even een
topografische kaart wilt raadplegen.

Nu de basis is gelegd voor het
intekenen van de grenslijn, we be-
schikken immers over een groot
aantal coördinatenparen, 361 om
precies te zijn, is het zaak een blik
op het maanprofiel te werpen en de
strategische plekken op te zoeken
waar we uiteindelijk een waarnemer
willen posteren. Doel is het creëren
van zogeheten hulplijnen, waarvan
de positie wordt uitgedrukt in het
aantal meter dat zo’n hulplijn van de
berekende grenslijn is verwijderd.
Deze afstand, die altijd loodrecht
wordt gemeten op de grenslijn, is af
te lezen van de schaalverdeling die
deel uitmaakt van het maanprofiel.
Om er altijd twee hulplijnen zijn die
een gelijke afstand tot de grenslijn
hebben, dienen we nog de richting
aan te geven. In dit verband wordt
doorgaans gesproken over ‘noord’
en ‘zuid’, ofschoon we dit niet al te
letterlijk moeten nemen. De werke-
lijke verplaatsing van de hulplijn ten
opzichte van de grenslijn (in noorde-
lijke- of zuidelijke richting) hangt na-
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melijk af van de richting waarin de
grenslijn loopt (deze is namelijk zel-
den west-oost georiënteerd).

Zodra de expeditieleider de verza-
meling hulplijnen in kaart gebracht
heeft, worden deze gegevens in de
tool ingevuld. Hiervoor wordt ge-
bruik gemaakt van een aantal zoge-
heten comboboxen die het mogelijk
maken de gegevens van een be-
paalde hulplijn te definiëren door de
gewenste afstand te selecteren.
Naast de afstand tot de grenslijn,
kan tevens een kleur worden toege-
kend aan de lijn zoals die door
Google Earth zal worden afgebeeld.
Als de gegevens voor de lijnen een-
maal zijn ingesteld, volstaat één
druk op de knop om het kml-bestand
voor de betreffende rakende bedek-
king te laten aanmaken. Naast de
berekende grenslijn, waarvan de
coördinaten uit de tabel van het
spreadsheet worden overgenomen,
worden de coördinaten van de hulp-
lijnen uitgerekend en vervolgens in
het kml-bestand geplaatst. Om deze
klus te kunnen klaren, is het zaak
dat het programma de –loodrechte–
afstand tussen een hulplijn en de
grenslijn vertaalt naar een offset in
noorderbreedte. Op deze wijze kan
een nieuwe reeks coördinatenparen
worden berekend die de ligging van
de hulplijn beschrijven. In totaal
kunnen er zo twaalf verschillende
hulplijnen worden gedefinieerd.

Al met al blijft de hoeveelheid werk
voor een expeditieleider op deze
manier beperkt tot enkele handelin-
gen, die slechts een paar minuten in
beslag nemen:
– kopiëren van de coördinaten
– beoordelen van het maanprofiel
– instellen van de hulplijnen

Nu is het moment aangebroken
waarop we Google Earth opstarten
en het betreffende kml-bestand kun-
nen laden. Is dat eenmaal gebeurd,
dan kan begonnen worden met het
inzoomen op de grenslijn in de nabij-

heid van de oosterlengte waarvoor
de berekeningen van het maan-
profiel zijn gemaakt. We mogen na-
melijk niet uit het oog verliezen dat
de vorm van het maanprofiel langs
de grenslijn geen constante factor
is, maar een geleidelijke wijziging
qua vorm te zien geeft. Wijken we
te veel van de oorspronkelijke posi-
tie af, dan dient het maanprofiel bij-
gevolg opnieuw te worden bere-
kend. Dit zal veelal ook leiden tot
andere instellingen van de hulplijnen,
aangezien deze nauw samenhangen
met de vorm van het maanprofiel.

Het uitzoeken van mogelijke posten
wordt op deze manier een simpele
aangelegenheid: we scannen de
hulplijnen af en zoeken naar ge-
schikte plekken in het landschap om
daar de waarnemers te kunnen
plaatsen. Een kaarsrechte weg is
natuurlijk het meest ideaal, maar in
de praktijk niet érg realistisch.
Creativiteit is in dat verband dan
ook een vereiste. Het aardige aan
de interface van Google Earth is bo-
vendien dat je er voor kunt kiezen
welke lijnen je op een bepaald mo-
ment wilt zien door in de overeen-
komstige checkbox een vinkje te
plaatsen, of weg te laten.
De daaropvolgende stap laat zich
raden: sla de coördinaten van de di-
verse kandidaat-posten op in een
navigatiesysteem en ga op verken-
ning uit. Google Earth is weliswaar
een zeer handig hulpmiddel, maar
als het gaat om het uitzoeken van
posten, dan is terreinverkenning nog
altijd onontbeerlijk.

WAT-120N / timeinserter
Het gaat hier van origine om een
bewakingscamera van de firma
Watec met een zéér hoge licht-
gevoeligheid van slechts 0.00002 lux
(voor wat dat soort getallen waard
is). Indien we deze camera aan
onze telescoop koppelen, dan wordt
hiermee de weg geopend naar het
videowaarnemen van ster-
bedekkingen en kan zodoende de

beperking die het visueel waarne-
men nu eenmaal met zich mee-
brengt worden geëlimineerd. Het is
algemeen bekend dat waarnemers
een bepaalde reactietijd hebben die,
al naar gelang de fysieke toestand
waarin de waarnemer verkeerd, kan
variëren. Op zich is dat niet het
grootste probleem, zolang de grootte
van de reactietijd maar bekend is.
En daar zit hem nou net de kneep:
het inschatten van de reactietijd ís
niet eenvoudig, zodat je altijd met
restfouten blijft zitten. Om die reden
kan een visuele waarneming niet
nauwkeuriger zijn dan 0.1 seconde,
zelfs niet als een waarnemer claimt
het beter te hebben gedaan… Een
ander bijkomend voordeel van
videowaarnemen betreft het gege-
ven dat er niets aan de aandacht
van een camera ontsnapt. Als
waarnemer loop je daarentegen al-
tijd het risico om op het verkeerde
moment de blik even af te wenden
of anderszins te worden afgeleid.
De belichtingstijd van de WAT-
120N kan middels een apart console
worden ingesteld op tien verschil-
lende waarden die variëren van
0.02 tot 10.24 seconden. Voor het
bedekkingswerk is het van belang
deze zo kort mogelijk te houden,
omdat hiermee nu eenmaal de

Figuur 3. De WAT-120N is een
zeer lichtgevoelige camera, die de
weg opent naar het videowaarne-
men van sterbedekkingen. In
combinatie met een timeinserter
wordt het mogelijk bedekkingen
te timen met een nauwkeurigheid
van 0.01 seconde.
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hoogst mogelijke nauwkeurigheid
gewaarborgd is.

Met een videocamera zoals de
WAT-120N alléén ben je er nog
niet, aangezien de opname ook nog
eens op de een of andere manier
moet worden vastgelegd om deze
op een later tijdstip te kunnen analy-
seren. In dit verband staan verschil-
lende mogelijkheden ter beschik-
king. Sommigen maken gebruik van
een PC of laptop om de waarne-
ming (in de vorm van een film) vast
te leggen. Mijn eigen voorkeur gaat
echter uit naar het opnemen middels
een camcorder waarin een mini
DVD van 1.4 Gb is geplaatst. Zodra
de rewritable DVD na een paar
avonden waarnemen vol is, kan
deze alsnog naar een PC worden
gekopieerd. Het lijkt lood om oud ij-
zer, maar het grote voordeel zit hem

in het feit dat je tijdens de waarne-
ming niet met onnodig zware appa-
ratuur zoals PC’s en laptops hoeft
te zeulen. Het gewicht van de
camcorder is immers te verwaarlo-
zen, iets dat je zeker zult waarderen
op het moment dat je een rakende
bedekking gaat waarnemen. Boven-
dien zijn camcorders beter te be-
schermen tegen kou en vocht in
vergelijking tot computerapparatuur,
die doorgaans geacht wordt te func-
tioneren bij kamertemperatuur.

Als je de beelden achteraf bestu-
deert, is het een vereiste om deze te
kunnen relateren aan een bepaald
tijdstip, wil de waarneming ook enig
nut hebben. De ontbrekende scha-
kel in dit verband wordt gevormd
door een zogeheten timeinserter, die
het exacte tijdstip (afkomstig van
DCF77 of GPS) toevoegt aan het

videosignaal. Zodoende ontstaan
videobeelden die van het juiste tijd-
stip zijn voorzien. Nadat de beelden
achteraf stuk voor stuk zijn bekeken
en bepaalde –kleine– correcties op
het tijdstip zijn aangebracht, kan het
uiteindelijke bedekkingstijdstip met
een nauwkeurigheid van 0.01 se-
conden worden gerapporteerd.

Wie nog nooit eerder met het feno-
meen videowaarnemen in aanraking
is gekomen, weet niet wat ie mist.
Zij die het genoegen hebben gehad
eraan te mogen proeven, zijn voor
altijd verkocht: het waarnemen van
sterbedekkingen zal nooit meer het-
zelfde zijn. Nou ja, zo lang het duurt
tenminste, want op een gegeven
moment zullen we ook dit weer als
normaal gaan ervaren…

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2008

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
A 22-07-08 ma/di 02:32 146388 5,9 35 179 -11 14N 86- KNVWS Vorst (D)
B 24-08-08 za/zo 01:24 76345 7,8 38 95 -25 7N 49- KNVWS Geilenkirchen (D)
A 27-08-08 di/wo 03:51 79199 6,0 31 89 -8 3N 16- KNVWS ?
A 20-09-08 vr/za 02:56 76137 5,6 63 164 -23 2N 73- KNVWS Birgden (D)
A 23-09-08 ma/di 00:50 78813 6,6 24 78 -36 3N 40- KNVWS Heesch

Eerbeek
A 25-09-08 wo/do 04:10 98230 5,6 30 102 -13 4S 19- KNVWS Wieringerwaard

KNVWS ?
B 05-11-08 wo 18:31 163869 7,6 16 196 -23 14S 46+ KNVWS Wieringerwaard
B 19-12-08 do/vr 03:04 138252 7,6 28 141 -41 11S 53- KNVWS ?

Agenda

29-31 augustus 2008 – ESOP XXVII te Drebach, Duitsland
1 november 2008 – amateur bijeenkomst te Goirle
25 april 2009 ? – amateur bijeenkomst te Roden
23 mei 2009 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo
6 juni 2009 – jaarvergadering KNVWS
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Occult Watcher 2.0

Nooit meer een planetoïde missen
Door Jan Maarten Winkel

De australiër Hristo Pavlov heeft een programma geschreven welke voor jouw positie alle updates weergeeft van
planetoïden die bij jou (in de buurt) een bedekking kunnen geven. Je kunt het programma zo instellen, dat het
opstart bij het opstarten van de computer (default). Dan worden gelijk de updates gezocht op de site van Steve
Preston en van de EAON, en uitgerekend welke interessant zijn voor jouw positie. Je hoeft geen planetoïde meer
te missen!

Wat zien we
In figuur 1 staat het scherm zoals
dat gepresenteerd wordt. Het laat
een lijst zien van potentiële bedek-
kingen. Elke regel begint met een

gekleurd rechthoekje. Een blauwe
kleur geeft aan dat je in de voor-
spelde bedekkingszone zit, dus in de
schaduw van de planetoïde! Een
rode kleur geeft aan dat je binnen

de 1 sigma zone zit, maar buiten de
schaduw van de planetoïde. Als het
rechthoekje wit is, dan zit je buiten
de 1 sigma zone.
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Verder toont elke
regel de nummer
en naam van de
planetoïde, het
voorspelde tijdstip
van bedekking
voor jouw positie,
de helderheid van
de ster, een volg-
orde welke Steve
Preston aan de be-
dekking heeft ge-
geven, de afstand
tot de centrale lijn,
en als laatste de
datum en tijd van
de update. Indien
er een nieuwe
update is, wordt er
een sterretje achter gezet.

Indien er een nieuwe regel wordt
toegevoegd, dan wordt deze eerst
highlighted weergegeven. Na er op
geklikt te hebben, blijft deze regel

nog 5 dagen een groene achter-
grond houden (zie de regel voor
Ilmatar in figuur 1).

Als we op een regel klikken (bij-
voorbeeld de regel voor Hekate),

dan komen er meer details over de
bedekking onder de lijst tevoor-
schijn. Vlak onder de lijst staat een
gekleurde balk, waarbij de kleuren
corresponderen met de kleuren in
het rechthoekje. Jouw positie wordt
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in deze balk weergegeven, zodat je
kunt zien waar je staat in de
bedekkingszone.

Onder de gekleurde balk staan de-
tails over de stercatalogusnummer,
het voorspelde tijdstip tot in
secondes (maar de nauwkeurigheid
is zeker niet meer dan plus of min 6
secondes), het sterrenbeeld waar de
ster staat, de maximale duur van be-
dekking en afname van helderheid,
de hoogte en azimut van de ster en
de Maan, de hoogte van de Zon, en
de afstand tot de Maan.

Tevens zien we nog twee knoppen
en een plaatje van de Maan in zijn
schijngestalte op het moment van
deze bedekking. De knop ‘Show
online map’ geeft een plaatje van
Google maps met de bedekkings-
zone erop geprojecteerd (zie figuur
2). De knop ‘View details on the
web’ geeft een verwijzing naar de
site van Steve Preston met sterren-
kaarten uit Guide (zie figuur 3) of
een verwijzing naar de EAON site.

Configuratie
Als je op de menu knop
‘Configuration’ klikt, krijg je figuur
4. Hier kun je jouw positie opgeven
en kiezen voor weergave in kilome-
ters of mijlen, tijd in UT of lokale
tijd, en azimut in graden of in wind-
richtingen.
Onder tabblad ‘Event filters’ kun je
opgeven aan welke condities de

voorspelling moet voldoen om in de
lijst opgenomen te worden. Bijvoor-
beeld: de ster moet helderder zijn
dan magnitude 16, de ster moet ho-
ger staan dan 5 graden boven de
horizon, de schaduw van de
planetoïde moet groter zijn dan 1
km, en jouw positie moet binnen de
150 km buiten de 1 sigma lijn liggen.
Tabblad ‘Other options’ geeft de
mogelijkheid om Occult Watcher op
te laten starten bij het opstarten van
de pc, en kun je de resolutie voor
Google Maps opgeven.
Figuur 5 laat zien wat tabblad
‘Prediction feeds’ geeft. Voor ons
is interessant de keuze IOTA
(Global) en EAON (Europe).

Hoe installeren
Het programma Occult Watcher is
free software en kan gedownload
worden van de site:
http://www.hristopavlov.net/
OccultWatcher/publish.htm

Bij het installeren dien je gewoon de
instructies te volgen, en daarna hoef
je geen planetoïde meer te missen!
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Sterbedekkersdag op 24 mei

in Bussloo: een verslag
Door Henk Massel ink

Ieder jaar opnieuw kijk ik uit naar de sterbedekkersdag. Het is al bijna een traditie dat deze bijeenkomst in Bussloo
wordt gehouden. Geen wonder want het is een schitterende locatie mooi gelegen in het landschap en vooral ook
belangrijk is de centrale ligging in ons land. Het programma van de dag was zeer aantrekkelijk met een grote diver-
siteit aan onderwerpen. Dus omstreeks 10 uur kwam ik aan, lekker op tijd en ruim gelegenheid tot een praatje en
voor de koffie. Heel attent was de sterrenwacht open en de gasten konden een blik werpen door de telescoop
welke op de stralende zon gericht stond. Het was een vlekkeloze opstelling want er was geen enkele zonnevlek te
bekennen. Omstreeks 11 uur opent Harrie Rutten de bijeenkomst Het aantal deelnemers is behoorlijk constant en
bestaat uit zeer actieve waarnemers. Ook Dhr. Eberhard Bredner uit Duitsland is er weer bij en tevens uit België is
Dhr. Pierre Vingerhoets gekomen.

Boelie Boelens geeft ons een prach-
tige serie video opnames genomen
van het gezelschap die de rakende
der rakenden Regulus en Maan
waarnemen in Nieuwlande. De
voorbereidingen, de spanning en
wat gaan we zien? De sensaties en
beleving van de eigenlijke waarne-
ming!! Dan de resultaten de ontla-
dingen en de champagne.

Dan spreekt Henk de Groot: met zo
wat opvallende gewone dingen, er-
varingen met het waarnemen van
bedekkingen door planetoïden.

De ESOP: dit keer in Slowakije ge-
houden. Wim Nobel was erbij! Door
middel van veel beeldmateriaal kan
Wim ons een goede inpressie geven
van die bijeenkomst: de lezingen
maar ook de bezoeken aan de
sterrenwachten en de diverse uitjes.

Harrie Rutten leidt ons ons door zijn
super Elmaharu sterrenwacht-
behuizing in Arcen. ELly, MAurice,
HArrie RUtten zijn z’n Limburgse
hemels. Groots van eenvoud,
slimme constructie en vooral heel
goedkoop!! Knap werk. (Op 10 mei
jongstleden was ik bij Harrie om de

werking van zijn Watec120N ca-
mera beter te leren kennen. We
boften want het werd helder en sa-
men hebben we in zijn sterrenwacht
twee sterbedekkingen geregis-
treerd. Heel relaxed en erg comfor-
tabel).

Na de pauze neemt Henk Bril ons
weer mee naar de rakende Regulus
bedekking van 7 oktober 2007.
Henk heeft zeer mooi beeld-
materiaal van de rakende. Met be-
hulp van speciale software gaat hij

dieper in op zijn grafische uitwer-
kingen van de waarnemingen van
de verdwijning en de weder-
verschijning van
Regulus’magnitude. Er ontstaan le-
vendige discussies over de interpre-
taties van de waarnemingen.

Harrie vervolgt met een aantal
films van zijn sterbedekkingen in
Arcen. Hij laat zien dat je niet te
snel moet opgeven bij bijvoorbeeld
sluierbewolking of bij overdrijvende
flarden. Tussen de bewolking door
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weet Harrie toch te timen en dus te
scoren.

Boelie op zijn beurt neemt ons mee
terug naar de Marsbedekking van
24 december 2007. Tjonge, hoe
heeft hij het voor elkaar gekregen
onder zulke dramatische weersom-
standigheden nog iets te zien. Mist
en gladheid, niet eens weten in
wiens voortuin je staat! Toch ziet
Boelie structuren op Mars en ook
tot zijn verbazing gaat de planeet
even helemaal schuil achter de
maanrand. Met een mooie ver-
snelde animatie van het geheel - ge-

maakt door Jan Koet - besluit
Boelie deze bijzondere waarneming.

Bij een voor mij grensverleggende
Eberhard sta ik helemaal versteld.
Wat heeft hij een doorzettingsver-
mogen om die sterbedekkingen door
asteroïden te pakken op video. Hij
reist honderden kilometers naar een
bepaalde waarneemplekom dit
spektakel vast te leggen om dan ter
plekke er achter te komen dat de
centrale lijn 30-60 km verderop ligt.
Hup daar gaat hij weer. En!! Met
heel vaak een succes. Bewonde-
renswaardig.

Hans Govaarts vervolgt. Hij gaat
zeer diep in op de officiële
waarneemresultaten welke verza-
meld zijn van alle deelnemers met
bruikbare timingen van de
Regulusbedekkingen.

EuroGraze: Een zeer goed plan om
in samenwerking met Belgische en
Duitse waarnemers expedities te
plannen welke in die landen in 2009
waarneembaar zijn. In een snelle
actie door Harrie maar liefst 8 ex-
pedities uitgekozen met hun lokale
expeditieleiders.

Na een korte pauze volgt ten slotte
de jaarvergadering. Deze vindt bui-
ten plaats rondom het vierkante
perk voor de boerderij. Het is zeer
zonnig en warm. De vergadering
verloopt vlot en bij elk definitief be-
sluit gebruikt de president/voorzitter
Harrie met een harde klap met zijn
schoen als voorzittershamer.

Na deze fantastische sterbedek-
kersdag gaan de meesten van het
gezelschap nog samen naar de Chi-
nees voor een smakelijke en gezel-
lige afsluiting.

Ja, voor mij was deze bijeenkomst
erg geslaagd!!
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Algemeen

De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht ‘De Sonnenborgh’ te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij is
uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.

Totale sterbedekkingen

Toelichting op de tabel

Gebruikte eenheden

h Uren
m Minuten
s Seconden
o Graden
‘ Boogminuten
“ Boogseconden

% Percentage
cm Centimeter

Omrekening naar een andere lokatie

De tijdstippen dienen te worden gecorrigeerd indien vanuit een andere lokatie wordt waargenomen. Maak
daarvoor gebruik van onderstaande formule:

(1) correctie_minuten = (5,129 - L) x CFA + (B - 52,086) x CFB
(2) UT_nieuwe_lokatie = UT_tabel + correctie_minuten

Hierin vertegenwoordigt L de geografische (ooster)lengte van de nieuwe waarneemplaats en B de
geografische (noorder)breedte, beide uitgedrukt in decimale graden en positief.
De waarde van UT_tabel dient uit de lijst met bedekkingstijdstippen te worden afgelezen. Houdt er rekening
mee dat de correctie is uitgedrukt in minuten.

De kolommen

Date Datum
Day Dag van de week

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
A Nauwkeurigheid van voorspelling
P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede

XZ XZ nummer van de ster
Mag Magnitude van de ster

Al Hoogte van de ster
Az Azimut van de ster
Sn Hoogte van de zon

CA Cusp angle
K Maanfase; + = wassend, - = afnemend

Dterm Afstand van de ster tot meest namije verlichte detail
PA Positiehoek

W A Watts angle
CFA Omrekeningsfaktor voor lengte (zie verder)
CFB Omrekeningsfaktor voor breedte (zie verder)
Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter
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Marsbedekking

10 mei 2008
Door Jan Adelaar

Vrijdagavond 9 mei. Ik bezoek de
sterrenwacht en Jan Maarten komt
in de pauze van de lezing naar mij
toe; zo, ga je de Mars bedekking
nog fotograferen? …Que? Verslik
me spontaan in de koffie… bedek-
king waar, wanneer? nou morgen-
middag, ik kijk hem vol ongeloof aan
maar Jan Maarten is op dat gebied
te serieus om aan te twijfelen.
…Oooh had ik helemaal gemist.
Nou ja, je kunt niet altijd scherp zijn.
Mooie was dat het zaterdag 10 mei
een prachtige dag zou worden met
een strak blauwe hemel. Doordat
het geheel in het oosten zou plaats-
vinden, had ik maar een optie nl.
achter het huis in de schaduw.
Goed, dan zou ik mijn C9,25 niet
kunnen gebruiken omdat ik met mijn
rug geplakt tegen het huis moest
staan om het geheel vrij van de
boom te kunnen zien. Helaas, ook
de montering kon niet gebruikt wor-
den, tja wat nu. Dan maar de 80
mm apo refractor op statief, die kan
ik voldoende hoog zetten om boven
de boom uit te kijken. Zo gezegd zo
gedaan. Volgens de sterrengids zou
de intrede om 14:17 gebeuren dus 4
minuten later op mijn locatie in
Arnhem. Hoezeer ik ook keek op de
locatie waar Mars achter de virtuele
donkere maanrand zou verdwijnen,
ik kon Mars niet vinden, eerst met
het 25 mm oculair later met een 9
mm alles mocht niet baten. Toch
raar, ondanks dat Mars een kleine
5,5 boogseconden klein is zou het
toch moeten kunnen. 14:45 uur, ik
bel Jan Maarten maar krijg geen ge-

hoor, hmm staat zeker nog buiten.
Ik maak me gereed voor de uittrede
die om 15:07 uur staat te gebeuren,
ik wist van de laatste Saturnus-
bedekking hoe snel dit gaat dus
goed gekeken waar hij weer tevoor-
schijn komt. Inmiddels had ik mijn
Dslr achter de kijker gemonteerd
om enkele snapshots te maken, de
pas aangeschafte hoekzoeker kwam
nu goed van pas. Er zit ook een
stand van 2 x vergroot centrum op,
dus scherpstellen zou goed moeten
gaan. Ik begin blind te fotograferen
op het tijdstip maar kijk tussendoor

Foto Jan Adelaar
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even wat foto’s terug op de ca-
mera. Grote schrik “ONSCHERP”
wat is dit nou, zou de focusser uit-
gegleden zijn? Nee, die had ik goed
vastgezet met de lock schroef, dan
Eureka, op de hoekzoeker zit een ei-
gen scherpstelling, helemaal verge-
ten die op scherp te zetten. Die
onscherpte, het is niet veel, maar zie
je niet op het matglas dus snel nog
wat foto’s gemaakt, maar Mars
was inmiddels al een stukje verwij-
derd van de maan. Tussendoor visu-
eel gekeken en je begrijpt niet hoe
je de intrede
niet hebt kun-
nen zien, het
was toch een
vrij duidelijke
lichtpunt. 15:30
uur, bel Jan
Maarten we-
derom maar
nog geen ge-
hoor, tjonge die
is fanatiek met
kijken. 2 uur
later belt Jan
Maarten mij,
mijn haastige
vraag, en hoe
heb je het
gezien?..........niet,
was aan het
fietsen met ge-
zin en veelste-
laat
terug…NOU JA ZEG! Don’t kill
the messenger zullen we maar zeg-
gen. Haastig naar de computer om
de foto’s op groot formaat te zien.
Gelukkig, Mars is terug te zien op
de opnamen, het is en blijft maar
een lichtpuntje in de 80 mm maar
een van de weinige bedekkingen die
ik gezien heb, alle planeet-
bedekkingen vorig jaar vielen in het
water.

Ik heb maar weinig resultaten ge-
zien van deze bedekking, maar
Huub Willems uit Willemstad heeft
hem ook gezien en gewebcamd!!

Zie hier zijn relaas;
Afgelopen zaterdag hebben Ton
Baten en ondergetekende, bij een
mede-Galileo lid (Jo Smeets) in
Itteren gekeken naar de bedekking
van Mars door de Maan. Geen van
ons drieën is het gelukt om Mars
achter de verduisterde kant van de
Maan te zien verdwijnen. Het viel
toch tegen om zo’n klein schijfje
overdag te vinden, ook al staat dat
dicht bij de Maan. Probleem was
dat je de rand van de verdonkerde
kant van de Maan niet kon zien.

Mars moest daar ergens bij in de
buurt staan, maar geen van ons
drieën heeft Mars daar kunnen vin-
den met gebruikmaking van 4 ver-
schillende telescopen.
De uittrede aan de verlichte kant
was gemakkelijker te vinden. Die
moest volgens Starry Night precies
recht boven de krater Bernouilli
plaatsvinden, hetgeen ook bleek te
kloppen. Alle drie hebben we kun-
nen zien hoe Mars enkele seconden
na 15:08 uur locale tijd weer achter
de Maan vandaan kwam. Ik heb er

een avi van gemaakt met mijn
ToUCam Pro II in het primaire
brandpunt van de LX90 (f=2000
mm). Sluitertijd was 1/100 seconde
en ik heb gedurende 1 minuut opge-
nomen met 20 beeldjes/sec.
Hier een bewerkt plaatje van het
gebeuren.
De bewerking heeft plaatsgevonden
met Registax 4 en PaintShopPro
Photo XI. Eerst zijn in Registax ca.
900 van de 1240 beeldjes gestapeld,
waarbij enkele kraters op de Maan
als uitlijngebied fungeerden. Daar-

mee krijg je
een mooi
plaatje van de
Maan. Van-
wege de
verplaatsings-
snelheid van
Mars zie je
die amper in
het gestapelde
beeld.
Daarom heb
ik de laatste
600 beeldjes
van de 1240
(waarbij Mars
“los” is van
de Maan) nog
eens apart ge-
stapeld met
Mars als uit-
lijngebied. Zo
krijg je een

vrij aardig plaatje van Mars. Dit heb
ik uitgeknipt en in de 1e bewerkte
foto geplakt. Daarna nog wat afge-
werkt in Paintshop Pro. 
Enkele van de zichtbare Maan-
kraters zijn: Cleomedes, Burckhardt
en Geminus (onder in beeld, van
rechts naar het midden toe),
Bernouilli en Messala (resp. boven
en links van Geminus) en tenslotte
Berosus (rechts boven Bernouilli)
en Gauss daar weer boven.

Foto Huub Willems
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 juli - 18 oktober 2008

Door Jan Maarten Winkel

Onderstaande tabel geeft aan welke
sterbedekkingen door planetoïden in
de genoemde periode zichtbaar zijn.
De kaartjes t.b.v. de genoemde be-
dekkingen treft u op de volgende
pagina’s aan. Mocht u een tekort
aan waarnemingsformulieren heb-
ben, geef ondergetekende dan een
seintje, dan zorgt hij dat u nieuwe
formulieren krijgt.

De voorspellingen zijn, als vanouds,
tot ons gekomen via EAON terwijl
Edwin Goffin de berekeningen ver-
zorgd heeft.

2000 DR4

Op 13 april heeft Henk de Groot
naar (16216) 2000 DR4 gekeken
met de Watec camera, maar had
geen bedekking. Deze bedekking
werd voorspeld in Occult 4.

Winchester

Op 1 mei hebben Henk de Groot,
Detlef Koschny, Harrie Rutten en
Alex Scholten naar (747)
Winchester gekeken, en hadden een
bedekking van respectievelijk 12,21
sec, 12,18 sec, 11,8 sec en 11,3 se-
conden. Ook in Duitsland en
Slowakije werden bedekkingen ge-
registreerd tussen 10,23 en 12,52
seconden. Zie figuur 1 voor de
koorden.

Kapteynia

Op 3 mei heeft Henk de Groot naar
(818) Kapteynia gekeken, maar had

geen bedekking. Harald Bill e.a.
(Duitsland) hadden wel een bedek-
king met een duur van 4,0 secon-
den.

Lilium

Op 4 mei heeft Detlef Koschny
naar (1092) Lilium gekeken, maar
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had geen bedekking. Franz Stark
(Duitsland) had wel een bedekking
met een duur van 1,60 seconden.

Het afgelopen kwartaal

Op 16 maart werd door Jacquinot
(Frankrijk) een bedekking door (90)
Antiope waargenomen met een
duur van 13,7 seconden.
Op 18 maart werd door Corelli (Ita-
lië) een bedekking door (57)
Mnemosyne waargenomen met een
duur van 10,94 seconden.
Op 1 april werd door Christophe,
Frappa en de TAROT sterrenwacht
(Frankrijk) een bedekking door
(695) Bella waargenomen met een
duur van resp. 7,28 sec, 0,79 sec en
4,18 seconden. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Op 13 april werd door Krannich en
Michels (Duitsland) een bedekking
door (351) Yrsa waargenomen met
een duur van resp. 1,5 sec en 2,04
seconden.

Figuur 2

Op 4 mei werd door Van den
Abbeel (België) een bedekking door
(884) Priamus waargenomen met
een duur van 4,8 seconden.
Op 9 mei werd door Lindner (Duits-
land) een bedekking door (584)
Semiramis waargenomen met een

duur van 1 tot 1,5 seconden.
Op 11 mei werd door 4 waarnemers
in België, Duitsland en Frankrijk een
bedekking door (287) Nephthys
waargenomen met een duur van 1,7
sec tot 4,35 seconden. Zie figuur 3
voor de koorden.
Op 12 mei werd door Audejean
(Frankrijk) een bedekking door (93)
Minerva waargenomen met een
duur van 7,90 seconden.
Op 15 mei werd door 10 waarne-
mers in Duitsland, Slowakije en
Tsjechië een bedekking door (712)
Boliviana waargenomen met een
duur van 4,60 sec tot 15,60 secon-
den. Zie figuur 4 voor de koorden.
Op 29 mei werd door Raab en
Voglsam (Oostenrijk) een bedek-
king door (517) Edith waargenomen
met een duur van resp. 10,2 sec en
11,5 seconden.
Op 6 juni werd door 12 waarnemers
in Oostenrijk en Tsjechië een be-
dekking door (5) Astraea waarge-
nomen met een duur van 7,32 sec
tot 16,6 seconden. Zie figuur 5 voor
de koorden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er 8
bedekkingen geselecteerd. Op 3
september zal Imprinetta voor
ZUID NEDERLAND een grote
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kans op succes geven, en op 12
september zal Eurynome voor
OOST NEDERLAND een grote
kans op succes geven. Maar houdt
ook de last minute astrometry op
PLANOCCULT in de gaten voor
de andere sterbedekkingen. Kijk in
alle gevallen van 10 minuten voor
tot 10 minuten na het opgegeven
tijdstip.

Occult V4

De volgende tabel en figuren zijn
afkomstig uit het programma Occult
V4. Hierin staan nog meer bedek-
kingen voor het komende kwartaal
genoemd.

Niet geselekteerd

Mochten er waarnemers zijn die
ook andere (niet in de lijst opgeno-
men) potentiële bedekkingen willen

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JULI 2008 - 18 OKTOBER 2008

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

di/wo 27-08 03.35 55 153 377 Campania 94 km 13.6 Middellandse Zee
wo 03-09 21.16 22 223 1165 Imprinetta 55 km 14.8 ZUID NEDERLAND
vr 12-09 20.15 28 152 79 Eurynome 68 km 10.8 OOST NEDERLAND
vr 12-09 21.58 19 139 589 Bouzaréah 78 km 14.0 Middellandse Zee

wo 24-09 22.37 37 125 56 Melete 72 km 11.8 Engeland
di/wo 08-10 01.10 42 93 1112 Polonia 40 km 15.3 Scandinavië
vr/za 11-10 00.58 33 226 64 Angelina 97 km 11.5 Scandinavië

za 18-10 23.27 29 116 737 Arequipa 46 km 13.1 Polen

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max

di/wo 27-08 HIP 16077 6.6 03h27m.1 18o45' 7.0 7s
wo 03-09 TYC 5095-00794-1 9.8 17h56m.2 -07o23' 5.1 5s
vr 12-09 TYC 5222-00089-1 8.9 21h48m.3 -06o42' 2.0 9s
vr 12-09 TYC 5265-00926-1 11.0 00h26m.7 -10o43' 3.1 7s

wo 24-09 TYC 0633-01047-1 11.0 02h05m.6 11o00' 1.2 9s
di/wo 08-10 TYC 2435-00976-1 10.3 06h38m.7 30o22' 5.0 3s
vr/za 11-10 TYC 0005-01295-1 9.2 00h14m.5 03o28' 2.5 8s

za 18-10 TYC 0698-02095-1 10.4 05h14m.0 08o46' 2.9 7s

waarnemen, dan kan men terecht
op internet op pagina http://
www.astrosurf.com/EAON/ Op

deze pagina staan ook de zoek-
kaartjes zoals deze in Occultus ge-
publiceerd worden.

Figuur 5
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