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Redaktioneel

Op 16 mei wordt de
Sterbedekkersdag georganiseerd.
Deze zal weer plaatsvinden op
volkssterrenwacht Bussloo.
Indien u een bijdrage
(voordracht, demonstratie e.d.)
aan deze dag heeft, kunt u dat bij
Jan Maarten Winkel melden.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De
vergaderstukken vindt u in dit
nummer.

Dit jaar wordt ESOP XXVIII
(European Symposium on
Occultation Projects) gehouden
in Krakow, Polen. Het symposium
vindt plaats van 28 tot 30
augustus. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:

www.esop2009.pl

Dan nog als laatste: als u de
contributie voor 2009 nog niet
voldaan heeft, dan graag zo
spoedig mogelijk overmaken met
bijgaande acceptgiro. De
contributie voor 2009 bedraagt
15 Euro.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Sterbedekkingen waarnemen

bij -16 oC
Door Harrie  Rut ten

Het stokoude jaar 2008 had ondanks
een heel slecht tweede halfjaar toch
nog een mooi slot. Had ik in het eer-
ste halfjaar maar liefst 270 waarne-
mingen, aan het begin van de avond
van 31 december, nog geen acht uur
voor nieuwjaar, telde mijn tweede
halfjaar nog maar slechts 7 waarne-
mingen. Zo’n slecht halfjaar is zel-
den. Het was een combinatie van
slecht weer, dienstreizen, te hoge
horizon, ziek, etc. etc. etc.
Maar 31 december zorgde toch nog
voor een cadeautje en goed voor
nog 6 waarnemingen. Bijna een
verdubbeling van de waarnemingen
in de laatste uren.
Het was al behoorlijk koud: -6 en de
computer in de sterrenwacht had
moeite om zijn werk te doen.

Het nieuwe jaar begon. 1 januari
was het triest. Bewolking! Maar 2
januari was het weer weer goed.
Het was kraakhelder en er lag een
‘dik’ pak sneeuw. Er lag 10 cm
sneeuw op het dak. Nooit geweten
dat sneeuw zo zwaar was. Om het
klapdak open te maken moet ik mijn
volle gewicht (94 kilo schoon aan de
haak) gebruiken om het dak te kun-
nen openen. Het was iets warmer
dan op oudejaarsavond -4 en de
waarneming ging goed, behalve dat
de computer het nu liet afweten.
Er waren die avond twee rakenden.
Nou ja, rakenden, de werkelijke
raaklijn lag enkele kilometers van
me vandaan. Om 18h40 UT zou
SAO 146679 op een afstand van ca.
3 km rakend zijn en om 18h59 was
dat SAO 146682 op een afstand van

14 km. Normaliter zou je voor SAO
146679 een expeditie georganiseerd
hebben. Maar de
weersverwachtingen nodigden daar
niet voor uit. SAO 146682 zou zeker
een miss zijn, maar SAO 146679
was een grens geval. Je weet maar
nooit. En zo was het dan ook. Deze
ster van 8,4 ging inderdaad rakelings
langs de maan en gedurende de
passage ‘verduisterde’ de ster maar
liefst 5 keer zonder ook maar één
keer helemaal uit te doven. Dan is
het heel, héél spijtig, dat je PC het
niet doet en je niets kunt opnemen
en alleen maar naar de monitor zit
te turen om te timen dat dat sterre-
tje verdwijnt. Heel spannend alsof
het een top-film op tv is blijf je ge-
kluisterd aan het scherm om de ver-
richtingen van de ster waar te ne-
men. Na deze pech heb ik dan ook
besloten om een nieuwe kast te ma-
ken voor de computer met een ver-
warming er in. De volgende winter
gebeurt me dat in ieder geval niet
meer.

Met een voldaan gevoel sloot ik de
tweede dag van het jaar af met
koude voeten maar wel al 9 timin-
gen. Daarbij moet ik wel aangeven
dat er 5 timingen van de verzwak-
kingen waren. Dit in overleg met
Henk Bril die meer ervaringen heeft
op dit gebied.

De dag erna was het weer dicht,
net zoals de 4e januari. Maar 5 ja-
nuari was weer goed voor twee
waarnemingen bij -6. Temperaturen
waar je aan begon te wennen. Dat

was daags erna duidelijk niet het
geval. Daar zat je in je sterrenwacht
waar te nemen bij… 16 graden on-
der nul, dus -16oC en die nacht zou
het zelfs nog zakken tot -18oC.
Maar toen was de Maan al onder
mijn horizon. Koud was dat, héél
koud. Het digitale thermometertje
van een DCF reiswekkertje met een
LCD display liet het helemaal afwe-
ten. Ook de tijd op de het klokje
was traag heel traag.
De waarnemingen gingen perfect.
Alhoewel… ook nu liet de PC het
natuurlijk helemaal afweten, zelfs
geen beeld op het scherm. Bij de
eerdere problemen kreeg ik wel een
scherm, maar weigerde het toetsen-
bord zijn diensten. Nu was het dus
heftiger. Gelukkig dat ik nog een
echte video monitor gebruik als con-
trole scherm. Die laat veel meer de-
tails en minder ruis zien dat het
beeld op de computer (als die het
zou doen) met de USB-
framegrabber. Ik timede met de
ACH-77. Die had bij deze ijzige
temperaturen ook de nodige proble-
men. Het display reageerde zo
traag dat het wel drie seconden
duurde voordat een karakter hele-
maal veranderd was. Aan de secon-
den kon je dat niet zien, dat was één
brei. Pas als een decade versprong
zag je het ene karakter heel lang-
zaam verdwijnen en het andere heel
langzaam opkomen. De vloeibare
kristallen waren kennelijk stroop ge-
worden. Maar goed het getrotseer
van de kou was goed voor zes
waarnemingen.
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Wat optimaal bleef werken was de
telescoop. Heel toevallig had ik op
de Astrodag in Tilburg een objec-
tief-verwarmingsband gekocht voor
de 10” Meade telescoop. Een
voedingsapparaatje had ik al een
half jaar eerder voor een paar tien-
tjes op een Duitse “marktplaats” ge-
kocht. De dauwkap van de Meade
is maar 25 cm lang. Daardoor be-
slaat de optiek op een gegeven mo-
ment toch als het heel vochtig is. Bij
de Opticon heb ik daar geen last
van want die dauwkap is bijna een
meter lang. Een dauwkap werkt bij
de gratie dat droge lucht zwaarder
is dan vochtige lucht. Als de lucht-
stromingen de grenslaag bij het ob-
jectief niet verstoren beslaat de op-
tiek niet, ook als is de temperatuur
ervan beneden het dauwpunt van de
omgevingslucht. Hoe dat komt? In
het begin is de kijker wat warmer
en die luchtkolom blijft in de dauw-
kap zitten. Daarom moet je de
dauwkap er ook opdoen voordat je
het dak van de sterrenwacht open
maakt. Is de lengte te kort dan ver-
storen de luchtstromingen in de
dauwkap de grenslaag en komt
koude vochtige lucht toch aan de
lens en is het op een gegeven mo-
ment toch raak. Dat dit echt het
principe is wordt duidelijk als je on-
verhoopt de dauwkap eraf haalt.
Dan beslaat je optiek in luttele se-
conden en bij deze temperaturen is
dat beslaan bevriezen.

Bij -16 weet je zeker dat de optiek
heel koud wordt en de kans dus gro-
ter wordt.
Maar zoals gezegd, uit ervaringen in
het verleden wist ik dat de kans op
beslaan groot was en zodoende had
ik geïnvesteerd in die objectief-
verwarming. Voor deze avond dus
een extreme proef op de som. En
jawel hoor, op deze avond deed dit
simpel stukje techniek uitstekend
z’n diensten. Toen ik ophield met
waarnemen (na enkele uren in de
kou!) was het objectief nog steeds
brandschoon. De dauwkap was van

buiten en van binnen tot halverwege
het objectief wit van aangevroren
waterdamp. Bij de buitenkant was
de top van de tubus mooi blank en
naarmate je verder naar het buis-
einde in richting oculair ging zag je
het laagje ijs ontstaan die steeds
dikker werd. Objectiefverwarming:
grandioos!

De telescoop werd in de ruststand
gezet, het dak ging dicht en ik ging
naar binnen. Helemaal koud, tot op
het bot, naar een goed glas wijn. De
koude voeten op de warme vloer
(vloerverwarming) was een wel-
daad, net zoals dat glas wijn...

Figuur 1. Winters beeld van Elmaharu II

Figuur 2. Elmaharu badend in een ijskoude winterzon. Een maagde-
lijk dak. Maar niet voor lang.
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Intussen heb ik een uitgebreidere
versie van de verwarmingen ge-
kocht. Een gestuurde eenheid waar-
mee ik 6 verwarmingen tegelijkertijd
kan aansturen. Nu niet alleen het
objectief, maar ook het objectief
van de zoeker en de oculairen van
de zoeker en de klapspiegel. De
Watec verwarm je natuurlijk niet.
Bij lagere temperaturen heeft die
een gunstigere S/N (signal/noise)
verhouding.

Figuur 3.
Een enorme ijspegel aan het dak.
Ik kan me niet herinneren wan-
neer ik er hier in Arcen zo’n
lange heb gezien.
Hij was meer dan een halve meter
lang en 4 cm dik.

Figuur 4.
Nu is de ijspegel een gevaarlijke
spies. Hij was zo sterk dat hij ge-
woon bleef ‘staan’.
Let bij de telescoop op de band
onder aan de dauwkap. Dat is de
verwarming en die zit op de
tubus.
Let ook op de mooie en
kristallijne ijsbloemen op de wan-
den van de sterrenwacht.

Figuur 5.
Beide sterrenwachten in geo-
pende toestand. De kou hoeft
niet, de sneeuw mag, maar niet te
dik (gewicht) maar die heldere
luchten mogen altijd.
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Sterbedekkersdag 2009
Door Harrie  Rut ten

Zoals al een hele tijd in de agenda staat vermeld is op 16 mei aanstaande de jaarlijkse Sterbedekkersdag. Deze
wordt wederom gehouden in de volkssterrenwacht Bussloo te Bussloo aan de Bussloselaan. Wij nodigen jullie uit
voor deze bijeenkomst en vooral nodigen wij jullie uit voor het houden van een praatje, een presentatie, het laten
zien van filmpjes of anderszins.
Jullie kunnen je opgeven bij Harrie Rutten, harrie.rutten@doa-site.nl. We willen de titel en de duur van je
bijdrage weten om een programma te kunnen maken.

Op het programma staan natuurlijk ook de jaarlijkse verplichte nummers. Deze zijn:
a. de jaarvergadering,
b. expedities naar rakende bedekkingen in 2010

Elders in deze Occultus kunnen jullie de stukken voor de jaarvergadering vinden.

Wat zijn de kosten van deze
sterbedekkersdag? Deze zijn
nihil. Drank, zoals koffie,
thee, etc. (alcoholvrij)
worden door de vereniging
aangeboden. Voor de lunch
svp zelf brood meebrengen.
In tegenstelling tot vorige
jaren worden nu geen
broodjes geserveerd.
Na de sterbedekkersdag
gaan we chinezen (wokken)
bij chinees restaurant ‘Nieuw
Peking’ nabij Twello. Dat is
dezelfde chinees waar we
verleden jaar zo overlekker
hebben gegeten. Wel gaarne
uiterlijk 1 mei opgeven in
verband met reserveren. Als
je je niet opgeeft en je wilt
toch nog mee, dan is er
waarschijnlijk geen plaats
meer. De kosten van het
wokken zijn Euro 18,50 excl.
drank.
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Nieuw Hollandse

waarnemingen
Door Eric  Limburg

De fiere krijger Orion, uitgerust met zwaard en schild, komt op in het oosten en het is bitterkoud. Brrrr... Of toch
niet? Nee, het lijkt er meer op dat hij in zwembroek gekleed een radslag aan het maken is! Z’n surfboard en bad-
handdoek heeft hij meegenomen. Geef hem eens ongelijk - het is hier zomers warm en hij heeft zich aan de situatie
alhier aangepast! Welkom in Nieuw Holland, alwaar de wereld op z’n kop staat!

Het is alweer anderhalf jaar gele-
den dat we van Zwitserland naar
Australië verhuisden. Maar een
nieuwe sterrenwacht liet even op
zich wachten, want het kon niet een
alledaagse sterrenwacht moeten
worden. De reden? De hekken van
onze twee buren zijn zo’n 3.5 m
hoog (hun land, hier in dit duinen-
gebied, ligt wat hoger dan dat van
ons). Met LOW was snel uitgere-
kend dat ik ca. 20% meer bedekkin-
gen zou kunnen waarnemen indien
ik de telescoop op een verhoging
van 1.5 meter zou stellen. Daar bo-
venop een sterrenwacht te bouwen
zou niet alleen onooglijk zijn, de ge-
meente zou er ongetwijfeld bezwaar
tegen hebben. Kortom, geen ge-
bouwtje, maar het moest wel iets
worden dat optimaal geschikt was
voor video waarnemingen van ster-
bedekkingen.

In figuur 1 zie je schematisch, en
niet op schaal, weergegeven hoe ik
m’n openlucht sterrenwacht wilde
hebben. De telescoop staat er in het
midden van een ronde plaat met een
diameter van 2 meter. Deze plaat
staat niet in direct contact met de
telescoopzuil om trillingen te voorko-
men. Even buiten de plaat is een ta-
feltje alwaar plaats is voor m’n lap-
top, een aparte monitor voor de
videobeelden, de GPS ontvanger en
de GPS time inserter. De laptop kan

d.m.v. bijvoorbeeld LOW de tele-
scoop aansturen en deze naar de
volgende, te bedekken ster loodsen.
Het videosignaal met tijdstempel
komt via een Digitus framegrabber
de laptop binnen. Ik kan dus in één
oogopslag op de laptop zien wat er
te verwachten is (kijkend naar
LOW) en wat er in werkelijkheid te
zien is (middels het programma

Grabtree)! Dit helpt enorm met het
opsporen van zwak spul dat weldra
bedekt gaat worden. Een ander
voordeel van deze constructie is dat
er geen loshangende kabels tussen
de telescoopzuil en de tafel zijn. Je
loopt dus niet de kans dat je pootje
gelicht wordt, en dat je, voordat je
het weet, van de heuvel bent
afgedonderd!

F
ig
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Zo moest het dus worden en we ga-
ven de tuinarchitecte de opdracht
mee een heuveltje in te plannen
alwaar mijn open sterrenwacht niet
zichtbaar diende te zijn. Ik wilde
een “occulted observatory” hebben!
Zij liet zich inspireren door de
sterrenwacht en de astronomie en
creëerde 4 verschillende tuinen, één
voor ieder van de 4 windrichtingen
en voor de vier zijden van ons huis.
De tuin in het noorden, alwaar de
sterrenwacht zou komen, werd de
“Mother Earth garden” genoemd.
Het gras werd in de vorm van een
maansikkel tussen de heuvel en de
“decking” (houten vlonder) aange-
legd (zie figuur 2). De decking heeft

deels de vorm van een golf, de getij-
den op aarde symboliserend die
mede het gevolg zijn van de aan-
trekkingskracht van de maan. De
zon speelt ook een rol: deze levert
de energie waarmee onze
zonnepanelen electriciteit (ca. 2.5
MW per jaar) opwekken. De pane-
len zie je op het dak van ons huis in
figuur 2. Op de helling van de heu-
vel werden paarse en witte lantana
bloemen in een spiraalvorm geplant
(figuur 3). Ook de voortuin (figuur
4) kent een spiraalvorm. We hebben
kortom een hemelse tuin! Ik ben
nog van plan op de betonplaat zelf
met mozaïeksteentjes het centrum

van onze melkweg op een artistieke
wijze weer te geven. Binnenkort
worden twee hoezen voor de tele-
scoop en de tafel gemaakt om deze
enerzijds te beschermen tegen de
elementen en anderzijds om ze te
“bedekken”. De hoezen zullen een
zodanige kunstzinnige vorm hebben
dat geen mens denkt dat we hier
met een sterrenwacht te maken
hebben, een echte “occulted
observatory” dus!

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

 10

Op 2 februari jl. was het dan zo ver: “first light” in
mijn tweede, nieuwe sterrenwacht (zie figuur 5). In-
middels heb ik er zo’n 15 sterbedekkingen kunnen
waarnemen. Inmiddels zijn ook bijna 30 (!) jaar ver-
streken sinds ik “first light” in m’n eerste sterren-
wacht even ten zuiden van Emmen mocht beleven.
Ik bewaar een paar fantastische herinneringen aan
mijn “hokkie”, zoals ik het destijds noemde, en hoop
nu op een mooie tijd in m’n nieuwe, onzichtbare hok-
kie te hebben.

F
ig
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Agenda

9 mei 2009 – jaarvergadering KNVWS
16 mei 2009 – Sterbedekkersdag te Bussloo
28-30 augustus 2009 – ESOP XXVIII te Krakow, Polen
7 november 2009 – amateur bijeenkomst te Goirle
24 april 2010 ? – amateur bijeenkomst te Roden

Dear all,

Last night, Angel Massalle and my self have observed the ocultation of Dione by Rhea. We have used the 0.5-m f/
4 telescope of Sabadell Observatory with a CCD camera SBIG ST8 with filter R and an exposure time of 5s.

Regards,
Ricard Casas
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Op 1 december jl. was er vanuit
West Australië, alwaar ik tegen-
woordig woon, een opmerkelijk en
vrolijk makend schouwspel te zien.
De maan bevond zich op enkele
graden afstand van Venus en
Jupiter en het drietal deed denken
aan een bijzondere clown die een
glimlach op z’n gezicht had! In
meer dan 30 jaar waarnemen heb ik
nimmer iets gezien dat een kinder-
lijke vrolijkheid in mij naar boven
bracht. Maar nu was het zover!
Terwijl ik het tafereel op de gevoe-
lige plaat vastlegde, had ik voortdu-
rend een glimlach op mijn gezicht.
Ik wist dat hemelverschijnselen ge-
voelens als euforie (zonsverduiste-
ringen, rakende Venusbedekking
van 5-10-1980), spanning en teleur-

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2009

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
A 13-04-09 zo/ma 01:08 184068 5,1 10 164 -25 2N 88- DOA Zeddam
A 13-08-09 wo/do 01:56 92979 6,1 45 118 -18 7N 58- DOA Emmen

DOA Eerbeek
VVS Turnhout (B)

A 26-11-09 do 17:44 X31725 6,5 37 155 -18 ?S 67+ VdS Dolberg (D)
B 28-11-09 za 19:18 92310 7,1 49 156 -34 14S 85+ DOA Rülerfeld (D)

DOA Zevenaar
VVS Turnhout (B)

Een hemelse glimlach!
Door Eric  Limburg

stelling (rakende X+1 die de mist in-
ging door, soms plotselinge, slechte
weersomstandigheden), fascinatie

(sterbedekkingen door Mars en Ve-
nus), verrassing (vele (rakende)
sterbedekkingen door de maan), en

verwondering en ongeloof (de cen-
trale flits bij de sterbedekking door
Titan) konden oproepen. Maar vro-
lijkheid? Nee, dat nog nooit. En “de
glimlach” kwam ook nog onaange-
kondigd. Ik wist dat er enkele uren
later op die dag een Venus-
bedekking in NL plaats zou vinden,
en in gedachten wenste ik de NL
waarnemers alvast veel succes toe,
maar dat er een vrolijk gezicht bij
ons te zien zou zijn, daar had ik niet
mee gerekend. En, om eerlijk te zijn,
ik was en ben blij met dit gezichtje –
bij het schrijven erover had ik voort-
durend een glimlach op m’n gezicht.
Moge het jaar van de astronomie
ook jou veel vrolijkheid brengen.
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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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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 april 2009 - 10 juli 2009

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.

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

Ithaka

Op 25 december heeft Henk de
Groot naar (1151) Ithaka gekeken,
maar had geen bedekking.

2002 CY248

Op 28 december heeft Henk de
Groot naar de TNO 2002 CY248
gekeken, maar had geen bedekking.

Colchis

Op 29 december heeft Henk de
Groot naar (1135) Colchis gekeken,
maar had geen bedekking.

Metis

Ook op 29 december heeft Henk de
Groot naar (9) Metis gekeken, en
had een bedekking van 28,53 secon-
den. De afname in helderheid be-
droeg slechts 0,11 magnitude! Ook
in Duitsland (3 waarnemers) en
België (1 waarnemer) werd er suc-
ces geboekt, met bedekkingen tus-
sen 28,32 en 33,26 seconden.

Brubeck

Op 31 december heeft Henk de
Groot naar (5079) Brubeck geke-
ken, maar had geen bedekking.

1997 CU29

Op 14 februari heeft Henk de Groot
naar de TNO (33001) 1997 CU29
gekeken, maar had geen bedekking.

1981 XH2

Op 15 februari heeft Henk de Groot
naar de (4925) 1981 XH2 gekeken,
en had een bedekking van 1,64 se-
conden. De voorspelling gaf aan dat
de 16 km kleine planetoïde over
Delfzijl zou gaan (zie figuur 1). Er
was dus sprake van een grote zuid-
shift. Daarbij zat Henk ook nog aan
de rand van de schaduw, gezien het
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trage verloop van de intrede en de
uittrede (zie figuur 2). Er moest bij
het bepalen van de tijdstippen reke-
ning gehouden worden met
diffractie.

Eliane

In de nacht van 20 op 21 maart heb-
ben Lex Blommers, Eberhard
Bredner, Henk de Groot, Jan
Hazendonk, Monique de Kock, Wim
Nobel, Harrie Rutten (zowel visueel
als met de Watec), Alex Scholten
en Jan Maarten Winkel naar de
TNO (33001) 1997 CU29 gekeken,
maar hadden geen bedekking. In
Duitsland heeft de heer Purucker
wel een bedekking gezien van 2,4
seconden. De bedekking vond
plaats op de 1 sigma lijn welke over
Emmen liep (zie figuur 3).

Het afgelopen kwartaal

Op 24 december werd door Canales
en Rovira (Spanje) en Vaudescal
(Frankrijk) een bedekking door
(702) Alauda waargenomen met
een duur van 4,18 12,96 resp. 17,66
seconden.
Ook op 24 december werd door de
TAROT sterrenwacht (Frankrijk)
een bedekking door (1213) Algeria
waargenomen met een duur van
1,52 seconden.
Op 29 december werd door de
TAROT sterrenwacht (Frankrijk)
een bedekking door (829) Academia
waargenomen met een duur van
4,07 seconden.
Op 31 december werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door (29)
Amphitrite waargenomen met een
duur van 13,08 seconden.
Op 1 januari werd door Audejean
(Frankrijk) een bedekking door Cen-
taur (145627) RY102 waargenomen
met een duur van 1,90 seconden.
Op 3 januari werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door
(236) Honoria waargenomen met
een duur van 7,10 seconden.

Op 11 januari werd door vier waar-
nemers in Frankrijk een bedekking
door (704) Interamnia waargeno-
men met een duur van 12,23 tot
29,76 seconden.
Op 14 januari werd door Labordena
(Spanje) een bedekking door (307)
Nike waargenomen met een duur
van 2,2 seconden.
Op 15 januari werd door Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door
(639) Latona waargenomen met
een duur van 4,1 seconden. Zijn
waarneming werd verstoord doordat
zijn kat op schoot kwam zitten.
Ook op 15 januari werd door Ninet
en Boutet (Frankrijk) een bedekking
door (105) Artemis waargenomen
met een duur van 7,04 resp. 6,2 se-
conden.
Op 21 januari werd door Messner
(USA) en drie waarnemers in
Frankrijk een bedekking door (508)
Princetonia waargenomen met een
duur van 8,94 tot 13,72 seconden.
Een trans-atlantische waarneming.
Ook op 21 januari werd door
Canales (Spanje) en drie waarne-
mers in Frankrijk een bedekking
door (52) Europa waargenomen met
een duur van 7,07 tot 10,24 secon-
den.
Op 17 februari werd door Sbarufatti
(Italië) een bedekking door (1433)
Geramtina waargenomen met een
duur van 0,80 seconden.
Op 19 februari werd door Jennings
(UK) een bedekking door (90)

Antiope waargenomen met een
duur van 2,64 seconden.
Op 13 maart werd door Colas
(Frankrijk) een bedekking door
(129) Antigone waargenomen met
een duur van 26 seconden.
Op 16 maart werd door Caquel
(Frankrijk) een bedekking door
(1364) Safara waargenomen met
een duur van 0,50 seconden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er 6
bedekkingen geselecteerd. In de
nacht van 24 op 25 juni zal
Josephina voor NEDERLAND een
grote kans op succes geven, alhoe-
wel de zwakke ster laag boven de
zuidelijke horizon zal staan. 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 opgege-
ven tijdstip.

Niet geselekteerd

Mochten er waarnemers zijn die
ook andere (niet in de lijst opgeno-
men) potentiële bedekkingen willen
waarnemen, dan kan men terecht
op internet op pagina http://
astrosurf.com/EAON/
Op deze pagina staan ook de zoek-
kaartjes zoals deze in Occultus ge-
publiceerd worden.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 APRIL 2009 - 10 JULI 2009

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

zo 26-04 22.35 32 147 451 Patientia 230 km 11.5 Noord Afrika
zo 17-05 22.41 17 195 1273 Helma 31 km 16.5 Noord Afrika

wo 27-05 20.20 42 210 261 Prymno 53 km 13.4 Spanje
do 18-06 22.36 36 165 619 Triberga 34 km 13.5 Frankrijk

wo/do 25-06 01.12 11 169 303 Josephina 103 km 13.7 NEDERLAND
vr 10-07 22.53 18 169 213 Lilaea 85 km 11.3 Noord Afrika

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

zo 26-04 TYC 5001-00300-1 10.5 15h11m.1 -01o10' 1.4 17s
zo 17-05 HIP 67248 9.0 13h47m.0 -19o56' 7.5 3s

wo 27-05 TYC 0857-00849-1 9.9 11h37m.3 07o30' 3.5 5s
do 18-06 HIP 86320 9.1 17h38m.3 -01o09' 4.5 3s

wo/do 25-06 TYC 6912-00950-1 10.6 20h37m.9 -25o58' 3.2 12s
vr 10-07 TYC 6304-01595-1 8.2 19h18m.3 -19o22' 3.1 9s

Verklaring symbolen:
ho: hoogte ster boven de horizon
AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
d m: helderheidsafname bij bedekking
T max: maximale tijdsduur bedekking
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Agenda Algemene

ledenvergadering
Door Henk de Groot

Agenda Algemene ledenvergadering te houden op 16 mei 2009 in de Volkssterrenwacht Bussloo

Aanvang vergadering omstreeks 16:30 uur, na het voorprogramma.

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd 24 mei 2008.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2008.
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2008.
6. Mondelinge toelichting door de waarneemcommissie over 2008 door Hans Govaarts.
7. Verslag van de kascommissie over 2008.
8. Begroting 2009 en contributie voorstel 2010. Het bestuur zal voorstellen de contributie te verhogen naar

20 Euro. De reden waarom dit nodig wordt geacht wordt duidelijk gemaakt.
9. Benoeming nieuwe kascommissie.

Jan Hazendonk heeft twee keer in de kascommissie gezeten, en is niet herkiesbaar.
Marion Iris mag nog een keer herkozen worden.

10. Bestuursmutaties:
Aftredend is Hans Govaarts (bestuurslid).
Verdere rooster van aftreden:

Harrie Rutten 2010
Jan Maarten Winkel 2011
Henk de Groot 2012

11. Waarneemcommissie: Hans Govaarts (voorzitter) zal wegens tijdgebrek aftreden.
Verder: De verwerking van de observaties van bedekkingen door de Maan

Het stimuleren van bedekkingen van de Jupiter en Saturnus manen onderling
Overige activiteiten.

12. Mondeling verslag van de afgevaardigden naar de verenigingsraad van de KNVWS in 2009.
13. Verkiezing nieuwe verenigingsraad afgevaardigden.
14. Website DOA: Zijn er ideeën vanuit de leden om de website aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld

bedekkingen te laten berekenen
15. ESOP XXVIII in Polen.
16. Rondvraag
17. Sluiting
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Notulen ALV

24 mei 2008
Door Henk de Groot

Verslag van de Algemene ledenvergadering gehouden op 24 mei 2008 in de volkssterrenwacht Bussloo.

1. Harrie opent de vergadering om precies 17:29 uur. Hij memoreert dat dit de eerste keer in de 62 jarige
geschiedenis is van de NVWS dat de ALV buiten in het zonnetje gehouden wordt.

2. Vaststellen agenda: Er zijn geen aanvullingen.
3. Verslag ALV van 30 juni 2007: Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2007: Alex Scholten mist één van zijn waargenomen rakenden in de tabel.

Hans Govaarts zal dat corrigeren. Het verslag wordt verder goedgekeurd.
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2007: Jan Maarten geeft een korte toelichting. Er zijn verder geen

opmerkingen of vragen.
6. Mondelinge toelichting van de waarneemcommissie: Dat is niet meer nodig omdat alles al in de hieraan vooraf

gaande sterbedekkersdag de revue is gepasseerd.
7. Verslag van de kascommissie: Jan Hazendonk en Henk Masselink zijn bij de penningmeester op bezoek

geweest en hebben de kasboeken nauwgezet gecontroleerd. Niet dat dit nodig was, maar Jan Maarten heeft
er zoveel werk in gestoken dat je dat niet vluchtig kan laten passeren. Er zijn geen omissies gevonden, en bij
monde van Jan dechargeert de kascommissie de penningmeester.

8. Begroting 2008: De Sterbedekkersdag barbecue is apart genomen van de ALV. Deze laatste wordt uit de
reserves betaald. Omdat de kas er gezond bij ligt kan de contributie voor 2009 op 15 Euro blijven.

9. Benoeming nieuwe kascommissie: Jan Hazendonk en Marion Iris van der Linden bevolken de nieuwe
kascommissie. Herman ten Haaf is reserve.

10. Bestuursmutaties: Henk de Groot, secretaris, is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten en hij wordt unaniem herkozen.

11. Waarneemcommissie: Meer aandacht besteden aan de rakenden en Planetoïden bedekkingen. Verder zou er
een forum moeten komen om het contact tussen de leden onderling te verbeteren. Als dat op de server van de
KNVWS te lang duurt, wil Hans mogelijk bekijken of hij zelf daar iets in kan betekenen. Voor de KNVWS is
het organiseren van een moderator, welke een oogje in het zeil houdt, mogelijk nog een probleem. In de
praktijk blijkt dat volgens enkele aanwezige deskundigen nog wel mee te vallen. Er ontspint zich een discussie
over de voor- en nadelen van yahoo groepen en forums; maar algemeen wordt erkent dat een forum beter
werkt. Wim Nobel wil zelf nog iets opzetten om mensen voor planetoïden te enthousiasmeren.

12. Mondeling verslag van de verenigingsraad: Sinds de vorige ALV is er geen verenigingsraad geweest. Henk
zal de notulen van de KNVWS op de yahoo groep zetten.

13. Verkiezing afgevaardigden verenigingsraad: Dezelfde personen, te weten Henk Bril, Jan Maarten Winkel,
Adri Gerritsen, en reserve Boelie Boelens en Reinier Ott komen weer op de lijst.

14. Verslag bestuursvergadering:
a. Duurzame besteding van de kasreserve: Er worden een viertal DOA klokjes gekocht voor rakende

bedekkingen.
b. Eurograze deel van de sterbedekkersdag: Is al uitgevoerd, en samen met onze Belgische gast Pierre

Vingerhoets en Eberhard Bredner  is dat ook een succes gebleken.
c. Website DOA: Harrie gaat samen met Geert de website actiever maken, met meer voorspellingen en

waarneemresultaten
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15. Rondvraag:
a. Henk Bril: Bugs Low 4? Harrie zegt dat Eric Limburg nu ook weer elke dag met de trein naar zijn werk

moet en tijdens de reis druk bezig is deze bugs te verhelpen.
b. Wim Nobel: Volgens Dave Herald is er iemand bezig een Nederlandse vertaling van Occult 4 te maken.

Harrie weet daar niets van, mogelijk is het een misverstand voortgekomen uit een eerdere talendiscussie
op Planoccult.

c. Monique de Kock: Er zijn nog 7 broodjes over, wie lust ze nog?
16. Om 18:00 uur precies sluit Harrie de vergadering.

Aanwezig waren:
Boelie Boelens, Eberhard Bredner, Henk Bril, Adri Gerritsen, Hans Govaarts, Henk de Groot, Herman ten Haaf,
Jan Hazendonk, Monique de Kock, Henk Masselink, Wim Nobel, Harrie Rutten, Alex Scholten, Pierre
Vingerhoets, Jan Maarten Winkel.

Jaarverslag 2008
Door Henk de Groot

Jaarverslag 2008 van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen.

Leden:
Het aantal leden in het jaar 2008 bedroeg 59, een afname van 1 ten opzichte van 2007.

Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2008 niet gewijzigd.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter Harrie Rutten aftredend in 2010
Secretaris Henk de Groot aftredend in 2012
Penningmeester Jan Maarten Winkel aftredend in 2011
Bestuurslid Hans Govaarts aftredend in 2009
Henk was aftredend, maar is herkozen

De waarneemcommissie:
Zuid Oost Nederland plv voorzitter Henk Bril
West Nederland rakende bedekkingen Adri Gerritsen
Noord Nederland voorzitter Hans Govaarts
Midden Nederland planetoïden Jan Maarten Winkel

Afgevaardigden naar de verenigingsraad waren:
Henk Bril reserve: Boelie Boelens
Jan Maarten Winkel Reinier Ott
Adri Gerritsen
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Kascommissie in 2008:
Jan Hazendonk
Henk Masselink

Webmaster:
Geert Ottenheijm

Activiteiten:

Sterbedekkingen door planetoïden:
Het afgelopen jaar werden er door 9 waarnemers 31 waarnemingen aan 20 gebeurtenissen verricht. De
waarnemers waren Bredner (2), Fokker (1), Govaarts (1), De Groot (14), De Kock (1), Koschny (3), Rutten (4),
Scholten (4) en Winkel (1).

Op 30 januari hebben Eberhard Bredner, Marc Fokker (met een webcam!), Henk de Groot en Alex Scholten naar
(2347) Vinata gekeken, maar hadden geen bedekking. Harrie Rutten had wel een bedekking van 0,8 seconden,
maar dat vond ongeveer 2 minuten na het voorspelde tijdstip plaats.
Op 2 februari heeft Henk de Groot naar (1227) Geranium gekeken met de Watec camera, maar had geen
bedekking.
Op 7 februari heeft Harrie Rutten naar (5416) Estramadoyro gekeken met de Watec camera, maar had geen
bedekking. Het was zijn eerste waarneming op dit gebied met de Watec camera.
Op 8 februari hebben Hans Govaarts (met een Watec camera, zijn eerste waarneming op dit gebied met de Watec
camera), Monique de Kock en Harrie Rutten (ook met een Watec camera) naar (10734) Wieck gekeken, maar
hadden geen bedekking.
Op 12 februari heeft Eberhard Bredner naar (409) Aspasia gekeken vanuit Frankrijk en had een bedekking van
32,32 seconden. Hij heeft vanaf dezelfde plek gekeken als op 31 maart 2001, toen was het voor een rakende
sterbedekking van 7 Eta Gem (magn 3,5), waarbij hij 39 contacten registreerde van deze dubbelster!
Nog eens 9 andere waarnemers uit
Frankrijk en Italië hadden een
bedekking met een duur van 17,91 tot
35,50 seconden. Zie figuur 1 voor het
profiel.
Ook op 12 februari heeft Detlef
Koschny naar (390) Modestia
gekeken, maar had geen bedekking.
De waarneming werd onderbroken
doordat de kabels strak kwamen te
staan.
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.
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 seconden. Ook
in Duitsland en Slowakije werden
bedekkingen geregistreerd tussen
10,23 en 12,52 seconden. Zie figuur 2
voor de koorden.
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Op 3 mei heeft Henk de Groot naar (818) Kapteynia gekeken, maar had geen bedekking. Harald Bill e.a.
(Duitsland) hadden wel een bedekking met een duur van 4,0 seconden.
Op 4 mei heeft Detlef Koschny naar (1092) Lilium gekeken, maar had geen bedekking. Franz Stark (Duitsland)
had wel een bedekking met een duur van 1,60 seconden.
Op 3 september hebben Alex Scholten en Jan Maarten Winkel naar (1165) Imprinetta gekeken, en hadden een
bedekking van respectievelijk 4,0 sec en 3,4 seconden. Ook Henk Bulder (NL) en Bernd Brinkmann (Duitsland)
hadden een bedekking van respectievelijk 0,8 en 4,25 seconden. Er was sprake van een zuid shift van 1
padbreedte. Zie het artikel in Occultus 94.
Op 18 oktober hebben Henk de Groot en Alex Scholten naar (18053) 1999 RU208 gekeken, maar hadden geen
bedekking.
Op 28 oktober heeft Henk de Groot naar (5678) DuBridge gekeken, maar had geen bedekking.
Op 18 november heeft Henk de Groot naar (3171) Wangshouguan gekeken, maar had geen bedekking.
Op 10 december heeft Henk de Groot naar (844) Leontina gekeken, maar had geen bedekking.
Op 25 december heeft Henk de Groot naar (1151) Ithaka gekeken, maar had geen bedekking.
Op 28 december heeft Henk de Groot naar de TNO 2002 CY248 gekeken, maar had geen bedekking.
Op 29 december heeft Henk de Groot naar (1135) Colchis gekeken, maar had geen bedekking.
Op 29 december heeft Henk de Groot ook naar (9) Metis gekeken, en had een bedekking van 28,53 seconden. De
afname in helderheid tijdens de bedekking bedroeg slechts 0,11 magnitude!
Op 31 december heeft Henk de Groot naar (5079) Brubeck gekeken, maar had geen bedekking.

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur
30 januari (2347) Vinata E. Bredner N51d43m E07d55m - - -
30 januari (2347) Vinata M. Fokker N51d50m E05d54m - - -
30 januari (2347) Vinata H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
30 januari (2347) Vinata H. Rutten N51d29m E06d11m 22:10:32,6 22:10:33,4 0,8
30 januari (2347) Vinata A. Scholten N52d07m E06d03m - - -
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2 februari (1227) Geranium H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
7 februari (5416) Estramadoyro H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
8 februari (10734) Wieck H. Govaarts N52d44m E06d55m - - -
8 februari (10734) Wieck M. de Kock N51d54m E06d16m - - -
8 februari (10734) Wieck H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
12 februari (409) Aspasia E. Bredner N47d28m E06d54m 19:50:28,26 19:51:00,58 32,32
12 februari (390) Modestia D. Koschny N52d16m E04d29m - - -
13 april (16216) 2000 DR4 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
1 mei (747) Winchester H. de Groot N51d50m E05d48m 00:43:16,44 00:43:28,65 12,21
1 mei (747) Winchester D. Koschny N52d16m E04d29m 00:43:22,44 00:43:34,62 12,18
1 mei (747) Winchester H. Rutten N51d29m E06d11m 00:43:14,7 00:43:26,6 11,8
1 mei (747) Winchester A. Scholten N52d07m E06d03m 00:43:17,2 00:43:28,5 11,3
3 mei (818) Kapteynia H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
4 mei (1092) Lilium D. Koschny N52d16m E04d29m - - -
3 september (1165) Imprinetta A. Scholten N52d07m E06d03m 21:16:12,0 21:16:16,0 4,0
3 september (1165) Imprinetta J.M. Winkel N51d54m E06d16m 21:16:14,4 21:16:17,8 3,4
18 oktober (18053) 1999 RU208 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
18 oktober (18053) 1999 RU208 A. Scholten N52d07m E06d03m - - -
28 oktober (5678) DuBridge H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
18 november (3171) Wangshouguan H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
10 december (844) Leontina H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
25 december (1151) Ithaka H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
28 december (2002) CY248 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
29 december (1135) Colchis H. de Groot N51d50m E05d48m - - -
29 december (9) Metis H. de Groot N51d50m E05d48m 22:54:05,05 22:54:33,57 28,53
31 december (5079) Brubeck H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa.

Rakende sterbedekkingen:
Sterbedekkingen door de Maan:

Sterbedekkersdag:
Op zaterdag 24 mei vindt de sterbedekkersdag plaats, bijna traditiegetrouw op de volkssterrenwacht Bussloo. Het
is een mooie stralende dag, en voor aanvang van het programma is er gelegenheid de zon waar te nemen door één
van de aanwezige telescopen. In totaal vijftien leden zijn aanwezig.
Op 11 uur opent Harrie officieel de dag, en Boelie Boelens bijt de spits af met opnames van de Regulus bedekking.
Henk de Groot verteld daarna over zijn ervaringen met de Watec camera bij planetoïden bedekkingen, waarna
Wim Nobel een impressie geeft over zijn bezoek aan de ESOP in Slowakije in 2007.
De sterrenwacht van Harrie Rutten is onderwerp van de volgende lezing. Henk Bril laat hierna mooie opnames
zien van de laatste Regulus bedekking, weer gevolgd door Harrie, die het ongelooflijke geluk heeft gehad een
bedekking te kunnen vastleggen tijdens een opklaring van enkele seconden op een verder bewolkte avond. De
Marsbedekking is waargenomen door Boelie, die daar unieke beelden van laat zien. Eberhard Bredner laat zien
hoeveel moeite hij soms doet om in de bedekkingszone van een planetoïden bedekking te komen, om deze
vervolgens dan waar te nemen.
Hans Govaarts besluit tenslotte het lezingengedeelte met een uitleg over de waarneemresultaten van oa de
Regulusbedekking. Aan het einde van de dag vindt buiten achter de boerderij en in het zonnetje de Algemene
Leden Vergadering plaats. Een aantal deelnemers gaat dan nog naar de chinees alvorens, net als de overigen,
huiswaarts te keren na een gezellige leerzame dag.

Overig:
Henk Masselink, Boelie Boelens, Georg Comello en Reinder Bouma hebben de totale zonsverduistering op 1-08 in
Novosibirsk waargenomen.
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Bestuursvergadering:
Op 26 januari is er een bestuursvergadering geweest, waarbij het voltallige bestuur en waarneemcommissie
aanwezig waren. Aan de orde zijn geweest ondermeer de volgende punten:
- Omdat de kas gezond is, zullen enkele DCF klokjes aangeschaft worden welke gebruikt kunnen gaan worden

bij rakenden expedities.
- De animo om mee te doen aan rakenden expedities zou minder worden. Dit kan te maken hebben met de

sterk gestegen prijzen van autobrandstof.
- Getracht wordt de Eurograze en de sterbedekkersdag te combineren.
- De DOA website zal wat levendiger gemaakt worden door daar voorspellingen van bedekkingen in op te

nemen. De mogelijkheden van een op te richten forum op de te verhuizen KNVWS server worden besproken.

Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2008 vier keer met in totaal 120 pagina’s. Er zijn weer een flink aantal
onderwerpen aan bod gekomen. De index staat vermeld op het einde van het jaarverslag.
De altijd schitterende kleurvolle voorpagina van het blad is vormgegeven door Jan Adelaar, terwijl de rest van het
blad geredigeerd is door Jan Maarten Winkel.

Internationale contacten:
Henk de Groot en Harrie Rutten bezochten de ESOP XXVII (European Symposium on Occultation Projects) in
Drebach in Duitsland. Tijdens deze ESOP werden vele internationale contacten gelegd.

Index Occultus jaargang 2008:
Januari, nummer:91:

De Watec, wat kun je ermee? Henk de Groot
De Marsbedekking op 24-12-2007 Boelie Boelens

April, nummer: 92:
Verslag rakende Regulusbedekking 07-10-2007 Boelie Boelens
Rakende Regulus bedekking (verslag, resultaten) Hans Govaarts
24 mei 2008 sterbedekkersdag (uitnodiging) Harrie Rutten
Agenda ALV op 24-05-2008 in Bussloo Henk de Groot
Verslag van de ALV van 30-06-2007 Henk de Groot
Jaarverslag 2007 Henk de Groot ea.
Financieel jaarverslag 2007 Jan Maarten Winkel

Juli, nummer 93:
Nieuwe ontwikkelingen in Sterbedekkersland Adri Gerritsen
Occult Watcher 2.0, nooit meer een planetoïde missen Jan Maarten Winkel
Sterbedekkersdag op 24 mei in Bussloo: een verslag Henk Masselink
Marsbedekking 10 mei 2008 Jan Adelaar

Oktober, nummer 94:
De zonsverduistering van 1 aug 2008 (verslag uit Siberië) Henk Masselink
Eerste halfjaar 2008, mijn productiefste jaar ooit (sterbedekkingen) Harrie Rutten
Imprinetta zorgt voor een verrassing Jan Maarten Winkel
De wet van Murphy geldt ook in Duitsland (verslag rakende) Henk Bril
De Pleiaden en de Maan Monique de Kock

Elk nummer:
Totale sterbedekkingen (overzicht per kwartaal)
Rakende sterbedekkingen (expedities 2008)
Sterbedekkingen door Planetoïden (overzicht per kwartaal) Jan Maarten Winkel
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FINANCIEEL VERSLAG OVER 2008

Staat van baten en lasten
Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting
Contributie, 59 leden 885,00 900,00 Occultus verzendkosten  366,64 340,00
Donaties 15,00 90,00 Occultus drukkosten 663,92 515,00
Rente 34,44 30,00 Kamer van Koophandel 27,00 25,00
Sterbedekkersdag - 360,00 Sterbedekkersdag (bbq) - 360,00
DVD ESOP Leiden 25,00 Sterbedekkersdag (ALV) 158,00 100,00
ACH77 10,98 Reiskosten 35,34 25,00
Watec 74,26 Lidmaatschap IOTA 20,00 20,00

Waarneemakties - 10,00
Verzekering 36,58 35,00
Bankkosten 27,73

ALV uit reserve 158,00 100,00 Bestuurskosten (website) 47,00  50,00
Nadelig Saldo 183,73 Bestuurskosten 4,20

1.386,41  1.480,00 1.386,41  1.480,00

Balans per 31 december 2008
Activa Passiva
Girorekening 290,16 Contr.2009 al ontvangen 45,00
Rentemeerrekening 1.885,73 Te betalen website 47,00
ACH77 246,03
Watec 1.468,16 Reserve t/m 2008 3.798,08

3.890,08 3.890,08

Reserve per 1 januari 2009
Reserve t/m 2007 4.139,81 Reserve t/m 2008 3.798,08

ALV uit reserve 158,00
Nadelig Saldo 183,73

4.139,81 4.139,81

Toelichting op ACH77:
Verkocht 2 ACH77 175,00
Voorraad per 31 dec 2008
3 stuks à 82,01 246,03 (naar Balans)

421,03
Gekocht in 2008
5 stuks à 82,01 410,05
Winst op ACH77 10,98 (naar Staat van B&L)

Toelichting op Watec:
Verkocht 3 Watec + time-inserter  2.455,00
Voorraad per 31 dec 2008
2 stuks à 734,08 1.468,16 (naar Balans)

3.923,16
Gekocht in 2008
5 stuks à 734,08 3.670,40
1 extra time-inserter 178,50
Winst op Watec 74,26(naar Staat van B&L)

Begroting voor 2009
Inkomsten Uitgaven
Contributie, 60 leden 900,00 Occultus verzendkosten 335,00
Donaties 90,00 Occultus drukkosten 700,00
Rente 35,00 Bestuurskosten 50,00
ALV uit reserve 100,00 ALV 100,00

Reiskosten 25,00
Waarneemakties 10,00
Lidmaatschap IOTA 20,00
Kamer van Koophandel 25,00
Bankkosten 25,00

Uit reserve 200,00 Verzekering 35,00
1.325,00 1.325,00




