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Redaktioneel
Op 28 februari vond er een ge
slaagde expeditie plaats naar een
rakende sterbedekking, welke ge
organiseerd werd door Henk Bril.
Tijdens de waarnemingen kreeg
Henk te horen dat zijn Star Trek
held Spock was overleden. Deze
rakende werd daarom the Graze
for Spock.
 
Het seizoen 2014-2015 biedt ons
weer een serie bedekkingen en
verduisteringen bij de manen van
Jupiter. John Sussenbach heeft
samen met Willem Kivits een aan
tal van deze verschijnselen waar
genomen. John legt uit hoe zij dat
hebben opgepakt.
 
Kun je ook de helderheid meten
met een Watec camera? Henk de
Groot legt uit wat er bij komt kij
ken.
 
Op 13 juni wordt de Sterbedek
kersdag georganiseerd. Deze zal
weer plaatsvinden op volksster
renwacht Bussloo. Indien u een
bijdrage (voordracht, demonstra
tie e.d.) aan deze dag heeft, kunt u
dat bij Jan Maarten Winkel mel
den.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader
stukken vindt u in dit nummer.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXIV
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Hannover, Duitsland. Het sym
posium vindt plaats van 28 augus
tus tot 2 september. Meer infor
matie is te vinden op het internet
op pagina:
            www.esop34.de
 
Dan nog als laatste: als u de con
tributie voor 2015 nog niet vol
daan heeft, dan graag zo spoedig
mogelijk overmaken naar het
IBAN nummer. De contributie
voor 2015 bedraagt 20 Euro.
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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The graze for Spock
belevenissen voor, tijdens en na een rakende sterbedekking.
 
Door Henk Bril
 
Wat is er in onze hobby nou toch leuker om te doen dan te participeren in een expeditie naar een rakende sterbe
dekking? Ik zou het zo één, twee, drie niet weten. Ja, een totale of ringvormige zonsverduistering, maar die vinden
niet zo vaak plaats en zijn doorgaans een zodanige aanslag op je portemonnee dat die dan wel een zwart gat lijkt.

Toch is het alweer geruime tijd gele
den dat ik het genoegen had ge
smaakt een rakende sterbedekking
waar te nemen. 8 februari 2014 kon
ik vanwege verplichtingen niet bij
wonen en bij de rakende van 4 mei
2014 stond ik als enige op het verza
melpunt een minuut stilte te houden
en te wachten op niemand omdat het
mailtje dat de expeditie was afgebla
zen door de expeditieleider naar de
verkeerde Henk was gestuurd.
Op 25 april 2012 hadden Henk Mas
selink en ik nog eens met ons tweeën
een rakende van Zêta Tau gepro
beerd waar te nemen, ook in België,
maar door enorme wegwerkzaam
heden met bijhorende wegafsluitin
gen en onmogelijke omrijroutes,
kwamen we eigenlijk veel te laat op
de plaats van bestemming aan, en
bovendien bleek het ook nog eens te
zijn gaan stormen. We werden ver
slagen door Murphy, de Weergoden
én een gebrekkige voorbereiding
(geen verkenning vooraf) van mijn
kant.
Daarvoor had ik op 31 maart 2009
in mijn eentje in Uikhoven (B) ge
staan, gedwongen om visueel waar
te nemen omdat mijn de loodaccu,
die de Watec-120N diende aan te
sturen, de geest had gegeven. Er was
bij die rakende één andere waarne
mer, Eberhard Bredner, maar die
stond op het drielandenpunt in
Vaals. Zijn waarnemingen heb ik
overigens nooit gezien. Dus de laat
ste geslaagde expeditie met meerdere
waarnemers dateerde voor mij al
weer van 7 oktober 2007, de beroem
de rakende bedekking van Regulus,
voorwaar… het werd weer eens tijd.
 
Sinds de rakende van Regulus was
er qua instrumentarium niet veel
veranderd. Zelfde kijker, zelfde ca
mera, zelfde videorecorder. De

stroomvoorziening was evenmin
wezenlijk veranderd: een andere
loodaccu (die sinds 1 april 2009 vrij
wel onafgebroken aan de druppella
der had gehangen) om de Wa
tec-120N en de time-inserter aan te
sturen, een acculader met een siga
rettenaanstekeraansluiting als voe
ding voor de aandrijving van de
montering.
Zelfs mijn auto was nog dezelfde.
 
Toen vorig jaar december op de
Sterbedekkersdag de vooruitzichten
voor 2015 werden toegelicht door
Adri Gerritsen, werd duidelijk dat
het een relatief armoedig jaar zou
worden met weinig echte klappers.
Eén van de meest veelbelovende was
de rakende van ZC 970 - een ster van
magnitude 6,3 - van 28 februari, die

over Zeeland en Vlaanderen liep en
een klein hapje Nederland (net ten
zuiden van Maastricht) meenam. Nu
ben ik er niet zo happig op om in dat
deel van Nederland te gaan waarne
men: het is er erg vol, of te heuvelig.
België was in dit geval een voor de
hand liggend alternatief en omdat ik
de weg van Maastricht naar Tonge
ren goed en de omgeving redelijk
ken, was de keuze snel gemaakt. Adri
Gerritsen verschafte me al snel de
benodigde voorspelling en ik kon
aan de slag. Ik was in elk geval al
verzekerd van één waarnemer: Eber
hard Bredner, die ons allemaal al op
scherp had gezet door al vroeg in het
jaar te wijzen op de rakende, en zich
afvroeg of er nog wat georganiseerd
zou worden. Ja dus.
En de zondag vóór de rakende, die
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zich op zaterdagochtend iets na enen
zou voltrekken, maakte ik een keuze
voor de stations en maakte een uit
nodiging. Ik ging uit van maximaal
5 of 6 waarnemers. Er waren name
lijk veel nadelen: voor veel waarne
mers erg ver rijden, de ster was nou
niet bijster helder én het verschijnsel
vond plaats aan de Noordelijke
maanrand - wat doorgaans syno
niem is voor ‘behoorlijk saai’. Het
enige grote voordeel was dat de ra
kende bedekking in het weekend
plaatsvond, zij het in de nacht van
vrijdag op zaterdag.
 
Dat er weinig waarnemers zich aan
meldden was daarom niet verwon
derlijk. Uiteraard Eberhard. Verder
Henk Masselink en Wim Nobel.
Slechts vier waarnemers dus, maar
niet de minste!
 
De middag van de 27e februari had
ik vrij genomen. Ik had de omgeving
met Google Earth grondig bestu
deerd, maar de foto’s van Google
Streetview dateerden uit 2009 en
gezien mijn eerdere afgang mede als
gevolg van het verzuimen van een
verkenning ter plekke, durfde ik het
niet aan midden in de nacht op de
bonnefooi de Belgische binnenlan
den af te struinen - met in mijn kiel
zog Eberhard, Wim en Henk die
allen toch een behoorlijk eind had
den moeten karren.
 
Ik bekeek ter plekke alle posten - het
zag er veelbelovend uit, behoudens
één post in de nabijheid van een
wijngoed. Mogelijk dat de horizon
een probleem zou worden, maar
door wat te schuiven met de positie
ter plekke zou een ‘bedekking door
een wijnrank’ voorkomen kunnen
worden.
Ook was het terrein redelijk glooiend
en, omdat het behoorlijk geregend
had de afgelopen dagen, waren er in
de dalletjes tussen de heuveltjes hier
en daar behoorlijke waterplassen
(sommige met bijhorende waarschu
wingsbord!) en toen ik thuis de oprit
opreed bleek dat er van de gouden
glans van mijn PT Cruiser niet veel
meer over was. Het was zogezegd een
drekbak geworden.
 

Terwijl ik op één van de posten ge
noot van het weidse uitzicht tussen
de plaatsen Vroenhoven en Zussen
ging de telefoon. Tot mijn niet gerin
ge verbazing zag ik, toen ik oppakte,
dat ik een 4G verbinding van de
Nederlandse provider had - 4G, dat
had ik thuis niet! Aan de telefoon
Henk Masselink met een probleem.
De aandrijving van zijn C8 deed het
niet en hij overwoog zijn Meade
ETX-70 te gaan gebruiken, dan had
hij tenminste aandrijving. Een ande
re kijker van Eberhard of mijzelf
lenen was een optie. Maar waarne
men met apparatuur die je niet kent
is eigenlijk altijd vragen om proble
men. Bovendien had Wim al eerder
die week aangegeven, dat hij graag
gebruik wilde maken van een
stroombron van Eberhard - en dat
betekende een gedeeltelijke amputa
tie van Eberhards reserve appara
tuur. We besloten dat Henk eerst
naar mij thuis zou komen, dan kon
den we nog e.e.a. testen en wellicht
een oplossing bedenken. Bovendien
zou hij dan kunnen mee-eten van
Ursula’s zelfgemaakte Lasagne én
zelfgemaakte ‘gezonde chocolade
met pecan-noten’. Een glas wijn bij
het eten moest ook kunnen. Carpe
diem! Uiteindelijk was het maar
goed ook dat Henk gekomen was,
want zowel mijn acculader als mijn
multimeter functioneerden niet. De
eerste laadde op tot circa 6 Volt - veel
te weinig - en de tweede bleek een
kapotte zekering te hebben. De eer
ste heb ik ingeleverd bij het milieu
park in Sittard, met uitzondering
van de zekering; die zit nu in mijn
multimeter. Met rakende kon echter
gebruik maken van een inventieve
accuopstelling met sigarettenaanste
keraansluiting van Henk - die dus
feitelijk mijn waarnemingen heeft
gered!
 
De weersvooruitzichten waren al een
aantal dagen voor de nacht van vrij
dag op zaterdag bijzonder positief -
het zou kraakhelder worden, met
kans op nachtvorst. Warme kleren
aan dus.
Om 17.42, een dik uur eerder dan
gepland, stuurde ik dan ook een
bericht aan de deelnemers: “We have
a GO!”.
 

Als verzamelpunt had ik in eerste
instantie het busstation van Vroen
hoven voorzien. Maar Eberhard had
opgemerkt dat er net over de grens
aan Belgische zijde een kebabtent
was gevestigd: Marmaris. Hij stelde
voor dat we daar zouden ontmoeten
- er aan toevoegend: Marmaris,
Vroenhoven - NIET Marmaris,
Turkije! -, want dan kon meteen de
inwendige mens versterkt worden.
Ik vond dat een prima idee. Toen
Henk en ik ter plaatse kwamen zat
Eberhard aan een enorme schotel
kebab en vertelde Wim glimmend
dat er geen kleine porties bestonden.
Gewaarschuwd bestelde ik een klein
broodje kebab en kreeg even later
een portie waar een Afrikaans dorp
een hele week van kan eten.
Eberhard haalde een krat met allerlei
elektronische apparatuur en kabels
tevoorschijn. Wim zou hier gebruik
van maken. De aanwezige gasten in
de kebabzaak begonnen wat bang te
kijken, we zouden toch niet jihadis
ten zijn - oude jihadisten weliswaar,
maar toch? We gaven enige uitleg
over het hoe en waarom van ons
bezoek wat hun zichtbaar geruststel
de. De Gendarmerie kon achterwege
blijven, net als lokale boeren met
mestvork en dubbelloopsgeweer.
We besloten na de rakende terug te
keren naar Marmaris (Vroenhoven,
niet Turkije) voor het traditionele
natafelen. Dat was geen enkel pro
bleem. Ze zouden tot 04.00 open zijn.
 
Inmiddels wist ik al dat er weinig
problemen zouden ontstaan v.w.b.
het innemen van de posten: Henk M
zou vanwege het feit dat hij de tele
scoop met de kleinste opening had,
7 cm, de meest noordelijke post 1 op
zich nemen: ongeveer op de centrale
lijn. Hij zou ook visueel gaan timen,
omdat de Watec-120N en de
ETX-70 een ongelukkige combina
tie vormden: scherpstellen was uitge
sloten.
Eberhard had zichzelf al een post
toebedeeld op ongeveer 800 meter in
de Maan, post 3. Restte een post van
circa 500 meter in de Maan, post 2,
en een post van ongeveer 1200 meter
in de Maan, post 4. Wim zou post 2
nemen en ik post 4 omdat we bij het
bemannen van de posten uit zouden
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gaan van het ‘omgekeerde Zwaan-
kleef-aan’-principe: de expeditielei
der rijdt voorop in een colonne die
alle posten in volgorde aandoet: bij
post 1 blijft de achterste auto achter,
bij post 2 de volgende enz. Een be
proefd systeem en al helemaal han
dig als je navigatie beschikt over de
mogelijkheid om lengte- en breedte
graad op te geven als bestemming,
een optie waarbij ik bij de aanschaf
van mijn tomtom, zo’n acht jaar
geleden, speciaal op heb gelet!
Aldus geschiedde, al werd het nog
even spannend toen Eberhard en ik,
de twee andere zwanen kleefden niet
meer, op de landweg van pakweg 3
meter breed werden ingehaald door
een Belgische auto van het type
Toyota Landcruiser of equivalent,
die ons in het donker via de akker
met hoge snelheid passeerde. Die
man moet idioot geweest zijn, of
blind, we hebben hèm in elk geval
niet meer teruggezien.
 
We stonden ruim op tijd op onze
posten. Ik betrapte me erop dat ik
zoveel tijd had dat ik bang begon te
worden dat mijn stroomvoorziening
uitgeput zou zijn alvorens de raken
de bedekking goed en wel was be
gonnen. Ik betrapte me er ook op dat
ik één ding vergeten was: ik had geen
dikke wollen sokken aangedaan en
de grond trok toch wel erg koud op.
Maar dat was eigenlijk het enige.
 
De tijd kabbelde voort. De rakende
zou kort na één uur lokale tijd
plaatsvinden en rond half één had ik
alles uitgelijnd en stond te wachten
op het ‘moment suprême’.
PING… een whatsapp bericht van
mijn zoon Bob om 00.48. Een kwar
tiertje voor de rakende.
Hieronder onze conversatie:
Bob: “Spock is overleden”;
Henk: “Oef”;
Henk: “Dan is deze rakende voor
Spock”;
Bob: “Ik vond het wel toevallig”;
Henk: “Ja”.
Dat kwam wel even binnen. Mr.
Spock, de half-Vulcan uit Star Trek
- die met de puntige oren, was de
televisieheld uit mijn jeugd. Anderen
hadden meer met Captain Kirk,
Doctor McCoy of Mr. Scott - maar

ik was een echte Spockfan. En hier
stond ik dan, in een donkere, koude
nacht - alleen onder een blote ster
renhemel, minuten verwijderd van
een rakende sterbedekking. En mijn
jeugdheld was kort tevoren overle
den. Oef.

Eberhard Bredner op zijn post

Intrede
Uittrede

Maar er was geen tijd voor rouwver
werking: er moest gewerkt worden.
De Maan stoomde langzaam, maar
vastbesloten op 292 B. (Ori)/Gem af.
En altijd heb je dan toch nog even
het bange gevoel - hij zal hem toch
niet missen? Vroeger gebeurde dat
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regelmatig, maar met de tegenwoor
dige sterposities en het Kaguya
maanprofiel kon dat eigenlijk niet
meer gebeuren. En daarbij, stel je
voor: als ik een ‘miss’ zou hebben,
zouden de anderen dat ook hebben,
want zwevende maanbergen bestaan
niet!
 
De rakende werd voor mij een groot
succes: ik zag in elk geval twee in- en
uittredes alsmede wat lichteffecten
die Henk Feijth “geflutter en ge
zwabber” zou hebben genoemd.
Vast diffractieverschijnselen of zo.
Na de rakende pakte ik mijn spullen
in en reed terug richting Eberhard.
Die leek lichtelijk teleurgesteld met
zijn vier timings. “We zaten te diep
in de Maan”, zo sprak hij.
 
Toen we terugkeerden in Marmaris
vroeg het personeel, dat we dus een
beetje deelgenoot hadden gemaakt
van de intenties van ons bezoek,
meteen of het gelukt was! En ze
waren oprecht blij toen we dat kon
den bevestigen. Vrienden voor het
leven, en nog lekkere kebab ook.
 
Henk Masselink had jammer genoeg
niets gezien. De ster verzoop in het
maanlicht. Zijn Meade ETX-70 had
het niet kunnen bijbenen. Erg jam
mer, zeker als je achteraf naar de
reductie kijkt.

Selfie Henk Bril op zijn post

Reductie Adri Gerritsen

Maar Henks humeur leed er on
danks deze domper niet onder - in
tegendeel, hij was heel blij dat wij wèl
wat gezien hadden.
Wim had trammelant gekregen met
de apparatuur van Eberhard. Het

spul gaf de pijp aan Maarten en Wim
was genoodzaakt over te stappen op
visueel waarnemen. Uiteindelijk had
hij één in- en één uittrede weten te
timen.
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Na een proost met het trendy pils
Jupiler (Jupiter mag weten waarom
dat bocht zo trendy is) en rode wijn
(voor Eberhard) te hebben uitge
bracht vonden we het rond 02h00m
welletjes en begon een ieder aan de
thuisreis.
Het opmeten van de tijdstippen en
het vervolgens reduceren, door Adri,
kon een aanvang nemen.
 
Al heel snel rapporteerde Wim zijn
tijdstippen. Voor mijzelf lag het wat
ingewikkelder. Mijn video moest
eerst op de PC gezet worden met een
videograbber - daarvoor gebruikte
ik een oude laptop van mijn schoon
moeder (!) omdat daar WinXP op
stond - mijn eigen PC loopt onder
Win 8.1 en dat is voor dit soort
klussen een drama. De avi-bestan
den zette ik op een USB-stick, waar
na ik op mijn eigen PC het program
ma VirtualDub er op los liet om de
frames te splitsen in de (even en on
even) fields. Vervolgens bekeek ik de
film field voor field om vast te stellen
wanneer de ster helemaal verdwenen
was; dat was nog een heidens karwei,
maar uiteindelijk kreeg ik niet vier
maar liefst zes tijdstippen! Die tijd
stippen moesten toen nog gecorri
geerd worden omdat er in de Wa
tec-120N een tijdsvertraging zit.
Deze haalde ik van de website van
Adri (-0s,04), maar omdat Adri ver
wees naar de website van Gerhard
Dangl, keek ik daar ook even op en
zag tot mijn stomme verbazing dat
daar de correctie -0s,05 bedroeg.
Hoe kon dat nu weer? Adri mailde
vervolgens Dangl om hem op ophel
dering te vragen. Die reageerde ge
lukkig diezelfde dag al. Hij had zijn
correctiewaarden inderdaad aange
past omdat de meeste waarnemers
tegenwoordig rekening hielden met

Reductie Mitsuru Sôma detail

Reductie Mitsuru Sôma

het tijdstip van het midden van het
field, terwijl hij vroeger uitging van
het begintijdstip van het field. Van
daar de correctie. Een vreemd te
begrijpen aanpassing en zonder al te
veel onderliggende bewijzen, vonden
Adri en ik.
Met Limovie - uren werk, frame voor
frame handmatig meten - heb ik
vervolgens lichtcurves gemaakt van
de verschijnselen – met name het “
geflutter en gezwabber” is herken
baar en volgens mij niet terug te
voeren op seeingverschijnselen.

Daar is dus beslist meer aan de hand
geweest.
 
Op basis van de waarnemingen van
Wim en mij berekende Adri een shift
van 0”.1 in Noordelijke richting - dat
was vrij fors, bijna 300 meter.
 
Eberhard had andere problemen.
Hij werd bij thuiskomst, rond ontbijt
tijd, geconfronteerd met een defect
slot aan de kelderdeur en dat vergde
de nodige aandacht - uiteindelijk
werd de deur dichtgehouden met een
stoel.
Een dag later rapporteerde Eber
hard vier tijdstippen. Hij vergeleek
de waarnemingen met het voorspel
de profiel gemaakt met het program
ma Grazprep 3.0 van Eberhard Rie
del en Dietmar Büttner en conclu
deerde dat de uitkomst van de voor
spelling eigenlijk niet overeenkwam
met de waarneming en dat er dus een
fout in de voorspelling zat: “very
strange!”.

8



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Dat had ie beter niet kunnen doen.
De andere Eberhard reageerde als
door een bij gestoken en gaf aan dat
er met het voorspelde profiel niets
mis kon zijn, iets waarin hij bijval
kreeg van Wolfgang Rothe en Adri.
Maar daar hield het niet mee op,
volgens Eberhard 2 moest EberharD
1 nog maar eens goed naar zijn eigen
timings kijken, want de eerste en
tweede timing klopten volgens hem
niet. Kortom, de sfeer zat er goed in
bij onze Oosterburen.
 
Eberhard had zijn waargenomen
tijdstippen ook al meteen naar Mits
uru Sôma in Japan gestuurd, de
coördinator voor rakende sterbe
dekkingen van IOTA, de Internati
onal Occultation Timing Associati
on. Die stuurde per kerende email al
meteen een reductie en wat bleek?
Alles paste! Nou ja, bijna alles.
Sôma concludeerde wel een ver
schuiving van -0”.13 (noord-shift) t.
o.v. het voorspelde profiel, wat mooi
in overeenstemming was met Adri’s
shift van 0”.1 in noordelijke richting!
Deze shift betekende overigens wel
een nieuw wereldrecord, want groter
dan 0”.1 had Mitsuru nog niet eerder
gezien met de nieuwe LRO/LOLA
maanprofieldata. Vervolgens mail

Sfeerplaatje na afloop

de ik onze Japanse vriend dan ook
maar de tijdstippen van mij en Wim
en binnen no time plofte er ook een
mail van hem op de digitale deurmat
met een mooie uitkomst - het paste
allemaal perfect, iets wat Adri ook
al had aangegeven. Zelfs het “geflut
ter en gezwabber” kon ik een plekje
geven!
 

Al met al leverde “the Graze for
Spock” 12 timings en een shift van
0”,1 - 0”,13 in Noordelijke richting
op. Een mooi succes en op naar de
volgende.
“Live long and prosper” (Leonard
Nimoy 1931-2015).

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2015
 
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 

B 27-06-15 Za 21:55 158821 5,8 20 208 -11 4S 81+ 

B 02-10-15 Do/vr 02:54 93803 7,2 53 174 -25 5N 78- 

B 31-10-15 Za 23:51 95883 7,4 34 107 -51 8N 75- 

A 18-11-15 Wo 19:07 164364 5,5 22 210 -31 3S 44+ 

 

Agenda
 
25 april 2015 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen 
9 mei 2015 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt 
13 juni 2015 – Sterbedekkersdag te Bussloo 
28 aug – 2 sep 2015 – ESOP XXXIV te Hannover, Duitsland 
14 november 2015 ? – amateur bijeenkomst te Goirle 
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Wederzijdse bedekkingen en verduisteringen van
Jupiter manen gedurende de winter 2014/2015

Door John Sussenbach en Willem Kivits
 
Inleiding
De planeet Jupiter behoort tot de favorieten van veel amateurastronomen. Door zijn grote diameter zijn er zelfs
met een kleine kijker al details op het oppervlak te zien (Fig.1). Daartoe behoren zeker de donkere noordelijke en
zuidelijke equatoriale wolkenbanden en de Grote Rode Vlek. Verder is het interessant om de eeuwigdurende dans
van de vier grote satellieten Io, Europa, Ganymedes en Callisto waar te nemen. Bijzondere fenomenen zijn ook de
overgangen van de satellieten en hun schaduwen over de planeet. Dit alles maakt het Jupitersysteem tot één van
de meest boeiende objecten in het Zonnestelsel.

Maar dat is nog niet alles. De om
loopstijd van Jupiter om de Zon
bedraagt bijna 12 jaar. Om de 5,93
jaar treedt er een interessant ver
schijnsel op, nl. de bedekking van de
satellieten door elkaar en eclipsen,
waarbij de schaduw van de ene satel
liet geheel of gedeeltelijk één van de
andere satellieten verduistert (Fig.2).
Deze fenomenen zijn alleen te zien
als de Aarde en de Zon door het
equatoriale vlak van Jupiter en de
manen gaan en de jovicentrische
declinatie minder dan 1 graad be
draagt. Eén van deze periode van
bedekkingen en eclipsen is voor ons
ongunstig, omdat Jupiter dan laag
boven de horizon staat in het ster
renbeeld Steenbok. De andere keer
staat Jupiter hoog aan de hemel in
de regio Leeuw/Kreeft en is dus op
timaal waarneembaar. Dat is het
geval in de periode in de winterperi
ode 2014/2015. In Fig.3 is de jovicen
trische declinatie van de Aarde en de
Zon weergegeven van mei 2014 -
november 2015.
 
Algemeen werkplan
Een handicap bij deze onderlinge
bedekkingen en verduisteringen is de
kleine diameter van de vier grote
manen. Zelfs gedurende de oppositie
heeft de grootste maan Ganymedes
(5268 km) slechts een schijnbare
diameter van 1.68”, terwijl de klein
ste maan Europa (3122 km)
een schijnbare diameter van onge
veer 1” heeft. Voor het waarnemen
van deze verschijnselen in de periode
2014/2015 hebben de auteurs beslo
ten om samen te werken. Willem
Kivits beschikt over een C14 en 20
inch Newton telescoop en John Sus

Fig. 1 Jupiter op 25 november 2014 (JS)(C14 f/25 en QHY5LII camera)

Fig. 2 Voorbeelden van een gedeeltelijke bedekking van Io door Europa (a)
en een gedeeltelijke eclips van Callisto door Ganymedes (b) (simulatie met
WinJUPOS).
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senbach bezit eveneens een C14
Schmidt-Cassegrain telescoop. De
met deze telescopen gemaakte opna
men bleken goed vergelijkbare resul
taten te geven en in dit artikel doen
wij verslag van onze bevindingen.
Om goed inzicht te geven over onze
werkwijze volgt hieronder een uit
voerige beschrijving van de gebruik
te apparatuur en de procedures voor
de bewerking van de opnamen.
 
Instrumentarium
Wat de telescoop betreft, er is mee
stal niet veel verschil in oplossend
vermogen tussen een C14 Schmidt-
Cassegrain telescoop of 12-20 inch
Newton telescopen. Vaak is de kwa
liteit van de atmosfeer de beperken
de factor en wordt de maximale
haalbare resolutie niet bereikt. De
praktijk leert dat voor het maken
van gedetailleerde opnamen van de
satellieten een 10 inch telescoop on
geveer het minimum is.
Wat de camera’s betreft, voor pla
neetfotografie moet de camera veel
frames/sec binnen kunnen halen en
een hoge gevoeligheid hebben. Te
genwoordig worden vaak camera’s
met CMOS chips met 3,75 x 3,75 μm
pixels gebruikt, maar ook CCD ca
mera’s met de Sony ICX618 chip met
5,6 x 5,6 μm pixels. De opnamen met
CMOS camera’s zijn vaak 16bit en
hebben door hun kleinere pixels een
betere afbeeldingschaal bij geringere
f/ratio. Bekende camera's zijn de
ZWO ASI120M en de QHY5LII,
beide in een USB2 en een USB3
uitvoering. DMK618mono en aan
verwante camera’s gebruiken de
ICX618 chip. De prijs van de CMOS
camera’s ligt net boven de €300.
Voor het opnemen van satellietfeno
menen wordt meestal gebruik ge
maakt van rood of infrarood filters

(600-1000 nm). Meestal zijn filters,
die licht doorlaten vanaf 600 nm
(rood) of 685 nm (infrarood) vol
doende om de effecten van luchton
rust te minimaliseren. Bij infrarood
licht van langere golflengte neemt de
lichtopbrengst snel af, vanwege de
ongevoeligheid van de chips.
 
Opname en bewerking van het
beeldmateriaal
Voor het opnemen van de beelden
als AVI of SER files wordt de tele
scoop meestal gebruikt tussen f./25
en f/40, al naar gelang de weersom
standigheden en het gebruikte sys
teem. Vaak wordt gekozen voor
filmpjes van 1-2 minuten bij een
framesnelheid van 40-100 frames per
seconde, afhankelijk van de Jupiter
maan en omstandigheden. Callisto
is duidelijk lichtzwakker dan de an
dere drie en is de lastigste van de vier.
Voor de bewerking van de opgeno
men filmpjes wordt meestal gebruik
gemaakt van de programma’s Auto
stackert 2! (http://www.autostak
kert.com/ auteur Emil Kraaikamp)
of Registax 6.1 (http://www.astro
nomie.be/registax/ auteur Cor Ber
revoets). Deze programma’s selecte
ren automatisch de frames met de
beste kwaliteit en positioneren en
integreren de beste beelden (meestal
aangeduid met de Engelse term stac
king). Hoewel deze programma’s op
planeten het meestal uitstekend
doen, hebben ze moeite om de kwa
liteit van zeer kleine en lichtzwakke
objecten vast te stellen.
Bij de bewerking van de AVI of SER
files worden de beste resultaten ver
kregen als de beeldjes al zo goed
mogelijk gecentreerd zijn. Daarom
worden de opgenomen filmpjes eerst
voorbewerkt met het programma
PIPP (https://sites.google.com/site/
astropipp/ ). Dit programma selec
teert op kwaliteit, centreert het ob
ject en maakt een nieuwe AVI van de
goed gecentreerde beeldjes. Deze
nieuwe filmpjes maken het voor de
stacking software (Autostackkert2!
of Registax 6.1) gemakkelijker om
de scherpste beeldjes te selecteren en
te positioneren. Deze werkwijze le
vert voor het vastleggen van de sa
tellietverschijnselen meestal een re
delijk resultaat op, maar met wat

meer inspanning is een beter resul
taat mogelijk.
Om de bewerking van de filmpjes
van de Jupiter manen te verbeteren
moet men zich realiseren, dat deze
manen een diameter hebben van 0,8 -
1,8 boogseconden. Om details op
deze manen vast te leggen, evenals
de schaduw van passerende manen,
is een andere werkwijze noodzake
lijk.
Met behulp van het programma
PIPP worden de film files omgezet in
individuele frames (BMP of TIFF
formaat). Deze individuele frames
worden in Photoshop in de Batch
modus 2x uitvergroot en de helder
heid wordt aangepast om beter uit
gangsmateriaal te verkrijgen voor de
stackingprogramma’s. Deze nieuwe,
vergrote beeldjes kunnen dan weer
automatisch gestapeld worden met
Autostackert2! of Registax. Een
andere, maar wel bewerkelijker mo
gelijkheid is om door middel van
handselectie de scherpste beeldjes te
verzamelen en te stacken. Deze wat
uitgebreidere en intensievere bewer
kingen leveren doorgaans een beter
resultaat op dan de volautomatische
procedures. Er zijn meer oppervlak
te details op de manen zichtbaar en
men krijgt een betere afbeelding van
de schaduwenovergangen.
Aangezien bedekkingen en eclipsen
van Jupiter manen vaak kort duren
en snel verlopen, is het aantal frames,
dat kan worden opgenomen, be
perkt. In een minuut tijd verplaatsen
de manen zich merkbaar, dus langer
belichten en stapelen van frames
leidt tot versmering en uiteindelijk
minder details.
 
Optimalisering van de opnamen
Om de resultaten te verbeteren zijn
er diverse mogelijkheden. In het al
gemeen wordt 1 minuut belicht en
worden daarin verkregen frames
samen bewerkt. Als een fenomeen 10
minuten duurt, worden 10 eind
plaatjes verkregen. De kwaliteit van
deze eindplaatjes kan nog worden
verbeterd door elk eindplaatje steeds
te combineren met zijn beide nabu
rige eindplaatjes. Men middelt dan
plaatjes 1, 2 en 3, vervolgens 2, 3 en
4 etc. Dit kan een behoorlijke verbe
tering opleveren, maar is alleen mo

Fig. 3 De jovicentrische declinatie van
de Aarde en de Zon in 2014/2015 (J.
E.Arlot, IMCCE)
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gelijk als de plaatjes niet teveel van
elkaar verschillen in de tijd.
Een andere methode tot verbetering
van het vastleggen van oppervlakte
details tijdens bedekkingen en ver
duisteringen van Jupiter manen is de
volgende. Omdat de manen tijdens
het vastleggen van de manen geen
merkbare rotatie vertonen, kan men
kort voor en na een eclips of bedek
king tienduizenden frames ervan
opnemen. Dat levert na bewerking
een zeer gedetailleerd eindplaatje op.
Deze "masterframes" worden ver
volgens zorgvuldig gecombineerd
met de plaatjes van de verduistering
of bedekking. Belangrijk is dat veel
aandacht wordt besteed aan de on
derlinge positionering. Het is een
bewerkelijke procedure, maar het
eindresultaat is vaak de moeite
waard (Fig. 4).
 
Wetenschappelijke uitwerking
De hierboven beschreven bewerking
van de opnamen levert een verhoog
de signaal/ruis verhouding op. Voor
wetenschappelijke verwerking van
de resultaten, gericht op bijv. opme
ten van nauwkeurige helderheids
tijdcurves vraagt het een andere be
nadering. Hierbij zal zoveel mogelijk
origineel uitgangsmateriaal moeten
worden gebruikt en de precieze tijd
punten van de handmatig geselec
teerde frames worden vastgesteld.
Het opnameprogramma Firecaptu
re (http://firecapture.wonderplanets.
de/ auteur Thorsten Edelmann) legt
de precieze tijd van de opname vast,
zodat voor elk frame de exacte tijd
kan worden uitgerekend. Dit biedt
interessante mogelijkheden voor
studies naar de vorm van een scha
duw per seconde of subseconde tij
dens een eclips. Hieronder een voor
beeld (Fig.4).
Voor de amateurgemeenschap ech
ter, waar de esthetische waarde van
een opname van belang is, is de bo
venbeschreven procedure van hand
matige selectie en het uitmiddelen
van opnamen een duidelijke verbe
tering t.o.v. het automatisch bewer
ken met de genoemde programma’s
voor beeldbewerking. Zowel voor de
presentaties van individuele opna
men van een eclips of
bedekking als voor de presentatie

Fig. 4 Voorbeelden van de selectie van de beste frames. Op de onderste rij staan
voorbeelden van ruwe single frames. Let op de aanwezigheid van een aanzien
lijke ruis. Na een lichte blur procedure worden vervolgens met de hand de beste
beeldjes geselecteerd. (boven links). Vervolgens worden de beste 100 gecom
bineerd (boven midden). Tenslotte kan dit beeld voor 35 of 50% worden ge
combineerd met een master frame (boven rechts).

van kleine filmpjes (AVI of GIF
formaat) levert het gebruik van
masterframes een duidelijke verbete
ring op.
 
Waarnemingen
 
Schaduwovergang van Ganymedes
over Callisto 25 november 2014
Op 25 november 2014 vond een ge
deeltelijke verduistering plaats van
Callisto door de schaduw van Gany
medes. Er werden SER files vastge
legd van 1 minuut bij een opname
snelheid van ongeveer 35 frames per
seconde. De verkregen files werden
bewerkt zoals eerder beschreven is.
De 100 beste frames werden gestackt
en licht verscherpt met Photoshop.
Vervolgens werd het contrast wat
verhoogd. Het resultaat is te zien in
Fig. 5. Er zijn opvallend veel details
zichtbaar op het kleine schijfje van
Callisto, dat ongeveer 1,5” groot is.
Verder valt de goede reproduceer
baarheid van deze details op.
 
In de paragraaf over de optimalise
ring van de opname is ook het ge
bruik van master frames beschreven.
Wanneer voor elk tijdpunt de beste

100 met de hand geselecteerde fra
mes voor 50% worden gecombineerd
met een master frame is Fig. 6 het
eindresultaat. We zien dat het ge
bruik van de masterframes heel wei
nig effect heeft op het patroon van
de details, maar dat de signaal/ruis
verhouding verbeterd is. Interessant
is, dat in deze opname weinig is terug
te vinden van de verwachtte bijscha
duw. Kennelijk is deze toch zo don
ker van intensiteit, dat onder de door
ons gebruikte condities de bijscha
duw zich nauwelijks onderscheid
van de kernschaduw. Nog een ande
re weergave van de eclips van 25
november 2014 is te zien in Fig. 7.
Willem was wat vroeger begonnen
waardoor een groter deel van de
eclips werd vastgelegd. De oriëntatie
is iets anders dan in Fig.5 en 6 van
wege azimuthale montering. Let op
de heldere vlek aan de zuidpool; deze
ligt op voorgaande opnamen op ca.
8 uur.
 
Gedeeltelijke eclips van Io door Ga
nymedes op 21 december 2014
Op 21 december 2014 vond een ge
deeltelijke verduistering plaats van
Io door de schaduw van Ganymedes.
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Tijdens het begin van de verduiste
ring was het zo bewolkt, dat geen
opnamen konden worden gemaakt.
Alleen het tweede deel van de eclips
werd vastgelegd (Fig.8). Deze keer
werden de beste 100 frames van elke
SER file gestapeld en vervolgens
werd 30% bijmenging van een mas
terframe uitgevoerd. Ook deze keer
stond Ganymedes dicht bij Io.
De seeing was wat slechter dan op 25
november 2014, waardoor het niet
mogelijk was om veel details op de
maanoppervlakten te zien. Ook hier
gold, dat de bijschaduw in de prak
tijk niet te onderscheiden was van de
kernschaduw.
 
Gedeeltelijke bedekking van Io door
Europa op 7 januari 2015
Op 7 januari 2015 vond een gedeel
telijke bedekking van Io door Euro
pa plaats. De weers-omstandighe
den waren zeer ongunstig. De seeing
was zeer matig, maar het meest sto
rend waren de wolken gedurende de
bedekking. De eerste 7 minuten
konden ongestoord worden vastge
legd, maar daarna waren de satellie
ten helemaal niet te zien en de keren
dat zij wel konden worden waarge
nomen, waren er toch wolkenflarden
voor, zodat de beeldjes niet scherp
waren. Een fotoverslag van deze
bedekking is te zien in Fig. 9. De
beeldjes werden verkregen door de
beste 100 te stapelen en met Photo
shop te verscherpen. Vervolgens
werd de ruis verminderd en het con
trast bij gesteld. Door ook hier ge
bruik te maken van masterframes uit
de eerste 7 minuten van de waar
neemsessie, toen de bedekking nog
niet begonnen was, en die voor 35%
over de ruwe stacks te leggen, wordt
een fraai beeld van de occultatie
verkregen. De masterframes van Io
en Europa vertonen een aantal dui
delijke details. Ze zijn een goede il
lustratie wat met de tegenwoordige
telescopen en camera’s haalbaar is,
zelfs uit Nederland.
 
Per aspera ad astra (Door problemen
heen naar de sterren)
Bij het lezen van bovenstaand ver
slag kan men denken, dat met de
huidige apparatuur alles redelijk
gladjes verloopt, en dat dit soort

Fig. 6 Voortgang van de eclips met gebruik van 50% masterframes. Datum 25
november 2014 (JS en WK)

Fig. 7 Schaduwovergang van Ganymedes over Callisto op 25 november 2014
(WK)

Fig. 5 Voortgang van de gedeeltelijke verduistering van Callisto op 25 novem
ber 2014. Voor elk beeldje werden de 100 beste frames gestackt (JS)
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resultaten gemakkelijk is binnen te
halen. Dat klopt ook wel, zij het dat
er het bekende duveltje uit het doos
je is, addertje onder het gras, of
gremlins, zoals de buren aan de
overkant van de grote plas wel zeg
gen.
Er kan van alles tegenzitten en dat is
ook binnen de sterbedekkerswereld
niet onbekend.
Meestal gaat het om de natuurgo
den, die het lollig vinden een knuppel
tussen de benen te gooien. Het aantal
keren dat je je apparatuur opge
bouwd hebt en klaar staat om te
beginnen en vervolgens razendsnel
de lucht betrekt en je de boel weer in
kan pakken, we zijn de tel kwijtge
raakt.
Dan spreken we nog niet eens over
een slechte seeing of sluierwolken,
wolkenbanden, die precies boven de
op te nemen planeet blijven hangen,
terwijl de rest van de hemel prachtig
helder is. Of een plotseling verschij
nende regenbui, die je spul een beurt
meent te moeten geven, inclusief je
laptop. En dan is er de wind uiter
aard, waardoor het op te nemen
object regelmatig buiten beeld
zwiept.
Maar vergeet ook niet de menselijke
kant. Omdat John zijn vrouw niet
wakker wilde maken, had hij bij de
verduistering op 25 november 2014
geen wekker gezet. Het gevolg was
wel dat hij zich versliep en alleen het
tweede gedeelte van de verduistering
kon waarnemen. Ook van zijn twee
de eclips op 21 december 2014 kon
hij alleen de tweede helft vastleggen
om dezelfde reden en het lekkere
warme bed. Wie een andere oplos
sing heeft dan een emmer water of
houten hamer aangestuurd door een
klok, mag zich melden!
Bij de eclips op 21 december 2014
was Willem de halve nacht opgeble
ven om een fraaie eclips vast te leg
gen, maar een half uur voor dit ge
beuren, trok de hemel weer eens
dicht. Nog even aangekeken tot een
kwartier voor het begin, maar het
wolkendek werd steeds dichter en de
buienradar liet alleen toenemende
bewolking zien. Dus maar alles af
sluiten en de katten nog even wat te
eten geven. Laten er nu vijf minuten
voor het begin van de eclips wat

Fig. 8 Gedeeltelijke verduistering van Io door Ganymedes op 21 december
2014. Er werd gebruik gemaakt van 30% masterframes (JS en WK)

kleine gaatjes in de wolken ontstaan.
Maar hij had het vermoeden dat de
boel weer dicht ging zitten als hij
weer bezig zou gaan en dacht: mij
leggen ze vannacht niet meer in de
luren. Hij had dat al de vorige drie
nachten achtereen gehad. Maar ja,
de gaatjes werden groter! Hij had
geen puf meer om de boel op te stel
len. En zie, het klaarde helemaal op.
Stevig balen dus en wou eigenlijk
maar gaan pitten. Gelukkig had hij
nog wel zoveel geduld om nog een
klein uurtje te wachten en zodoende
kon hij nog wel de bedekking van de
manen onderling vastleggen. Een
schrale troostprijs, maar hij was er
toch wel blij mee.
Over haperende hardware zullen we
het maar niet hebben, van stroom

problemen met de kijker, tot het
optreden van een bluescreen op de
laptop, omdat de software niet op
elke laptop of pc gelijk vlekkeloos
loopt. Leuk als dat gebeurt tijdens
het maximum van een gebeurtenis!
Maar uiteindelijk lossen we altijd de
problemen op en ondanks een belab
berde winter komen er toch ook wel
aardige resultaten uit.
 
Slotopmerkingen
Het gelijktijdig opnemen met meer
dere telescopen, zoals in dit artikel
het geval is, geeft in de eerste plaats
een betere uitmiddeling door het
grote aantal frames. Meestal krijgen
we een betrouwbaarder beeld van
wat als detail kan worden gezien en
wat een artefact is. In Fig. 10 is op
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Fig. 9 Gedeeltelijke bedekking van Io door Europa 7 januari 2015 (links). De
gebruikte master frames worden rechts getoond (WK).

alle stacks een helder gebied op het
zuidelijk halfrond (onderaan) van
Callisto te zien, evenals een donkere
band die links van het midden om
hoog loopt in de noord-zuid rich
ting. Verder zien we een helderder
gebied centraal met rechts ervan
weer een donkerder gebied. Enkele
kleinere heldere vlekjes zijn ook re
delijk consistent aanwezig. Het is
tenslotte ook maar een erg klein
schijfje, maar een eenvoudige extra
polatie leert dat er op Callisto en
Ganymedes ongeveer 50-100 opper
vlaktestructuren kunnen worden
vastgelegd. Bij de verwerking van de
opnamen van de bedekking van Io
door Ganymedes op 21 december
2014 werd gebruik gemaakt van
masterframes, die veel details verto
nen omdat ze met veel individuele
frames zijn gemaakt (Fig.11). Voor
de productie zijn 53 avi’s van 2000
frames gebruikt d.w.z. dat we over
een ruw bestand van meer dan
100.000 frames beschikten. De struc
turen komen goed overeen met de
oppervlakte structuren, die bijv. in
het programma WinJUPOS worden
gebruikt.
Dit jaar volgen er nog veel van dit
soort eclipsen en bedekkingen, en
een klein aantal ook nog in 2016.
Dan wordt het weer twaalf jaar
wachten voor een volgende gunstige

Fig.11 Masterframes van Ganymedes en Io (WK)

Fig. 10 Opnamen van Callisto en Ganymedes (WK en JS)

gelegenheid, tenminste voor ons hier
in de Lage Landen. Aangezien het
weer hier toch vaak roet in het eten
strooit, is het voor ons zaak elke
gelegenheid te benutten . Per saldo
levert dat dan achteraf een paar

handvol geslaagde gebeurtenissen
op. Uiteraard is het ook nog eens
heel prettig om dit samen te doen.
Dat stimuleert en verhoogt de kwa
liteit van de resultaten; tenslotte
weten en kunnen twee meer dan één.
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Het meten van helderheden
Door Henk de Groot
 
Op de laatste leden bijeenkomst in Nijmegen hebben we het er even over gehad. Hoe nauwkeurig kun je helderhe
den opmeten, en wat is het waard. Ik had dat als het einde van mijn lezing opgenomen, omdat ik mij dat zelf ook
wel afvroeg.

Van diverse kanten zijn er oproepen
om mee te doen aan waarneem pro
gramma’s om helderheden te meten
van bijvoorbeeld de onderlinge
eclipsen en bedekkingen van de Ju
piter manen. En dan zie je zo hier en
daar de waarnemingen binnenstro
men. De één doet het zus, de ander
zo.
En kijk je dan op de web pagina’s
van de instanties waar je de waarne
mingen heen kunt sturen, dan zie je
hele verhalen hoe je dat moet doen:
Je moet Dark Frames maken, Bias
Frames, Flat fields, en dan van alles
gaan bewerken, en dan moet er wat
moois uitkomen.
En dat allemaal even met een Watec,
hoezo??
En dat gaat ook allemaal nog in 8-
bits, zeg maar 256 kleuren grijs.
 
Nou ben ik al een tijdje bezig met
fotometrie met een echte CCD astro
camera, en ik weet niet tegen hoeveel
problemen ik al niet ben aangelopen
om een beetje verantwoord weten
schappelijk bezig te blijven. Hoe zit
dat nu met de Watec?
 
En dan is er ook nog de software.
Eerst had je LiMovie, ooit gemaakt
door een nijvere Japanner, en sinds
enkele jaren ook nog Tangra, uitge
vonden door een Aussi. Wat maakt
het uit?
 
Nou, erg veel verstand heb ik er niet
van, maar een beetje proberen is
nooit weg.
 
Hoe werkt het nou zo ongeveer?
De Jupiter maan zendt lichtdeeltjes
uit, de zogenaamde fotonen, en die
worden via de telescoop opgevangen
in een pixeltje. Dat pixeltje wordt
steeds zwaarder van de fotonen, en
door nou periodiek de inhoud van
het pixeltje te meten, kun je nagaan
hoeveel fotonen erin gevallen zijn.

En dan weet je hoe helder de maan is.
Helaas vallen er ook fotonen in van
de achtergrond, fotonen van Jupiter
zelf, die wat verstrooit zijn, en ook
in het maanpixelpotje komen, maar
ook fotonen van het uithangbord
van MacDonalds, een eindje verder
op. Kortom, het wordt weer een
zooitje.
 
Gelukkig heeft iemand een tijd gele
den uitgevonden dat als je aanneemt
dat de fotonen die niet van het
Maantje zelf zijn, ook overal terecht
komen, kun je dat meten, en dat
aantal trek je vervolgens af van de
hoeveelheid die in het speciale
Maanpixelpotje zijn gevallen. Wat je
dan overhoudt zijn de netto Maan
fotonen.
 
Is dat ook zo?
Ik besloot dat te testen, en wel met
beide programma’s, LiMovie en
Tangra.
 
Op een heldere nacht zonder al te
veel wolken heb ik de telescoop met
de Watec camera gericht op een
sterveldje met sterren met een iets
verschillende helderheid. De belich
ting of integratietijd is zo gekozen
dat de sterbeeldjes goed belicht zijn,
maar niet verzadigd. Vervolgens een
opname gemaakt met een vrij korte
tijdsduur; bijna 800 frames, dus zo’n
20 seconden lang.
Tijdens het opnemen heb ik met een
lampje wat strooilicht in de tele
scoop gegooid, met als resultaat dat
de achtergrond op een bepaald mo
ment wat helderder wordt.
 
De opname is vastgelegd op de harde
schijf van de computer, en vervol
gens is van drie sterren de lichtcurve
gemeten met behulp van LiMovie en
Tangra.
Beide programma’s vertonen drie
cirkeltjes om het te meten object. De

binnenste is voor de helderheid van
het object zelf, en tussen de tweede
en de derde buitenste cirkel wordt de
achtergrond helderheid gemeten. Bij
beide programma’s kun je die groot
te beïnvloeden. Het resultaat, de
gemeten helderheid van de ster en de
achtergrond, wordt als een csv be
stand weggeschreven.
LiMovie rekent direct al de netto
flux uit van de ster. Bij Tangra krijg
je de helderheid van de ster en de
achtergrond, en moet je deze zelf van
elkaar aftrekken. Overigens kent
Tangra wel een duidelijk curve func
tie waarin dat wel gebeurd, en het
netto resultaat direct zichtbaar is.
 
Wat is nu het resultaat?
In figuur 1 (ster 1) en figuur 2 (ster
2) zie je het resultaat van de meting
met LiMovie. De bovenste blauwe
stippeltjeslijn is de fluxmeting van de
ster. De middelste groene streepjes
lijn is de meting van de achtergrond
(BG), en de onderste lijn, rood en
ononderbroken, is het verschil van
deze twee. Als het goed zou zijn, is
dat de helderheid van de ster.
 
Je kunt zien dat, vooral bij ster 1, de
helderheid van de ster toch behoor
lijk varieert met de achtergrond hel
derheid mee, maar wel in tegenfase.
Dus als de helderheid van de achter
grond hoger wordt, zakt de bereken
de helderheid van de ster. Het slech
te resultaat bij ster 1 wordt veroor
zaakt omdat de sterkern, het midden
van het sterbeeldje, bijna verzadigd
is. Als de achtergrond helderheid
meer dan een bepaalde waarde toe
neemt, worden de kernpixels verza
digd, en tellen dan niet meer correct
mee. Omdat de buitenpixels nog niet
verzadigd zijn, valt dat echter niet op
in de curve’s in de grafiek.
 
Bij ster 2 raakt nooit een pixel verza
digt, en daar gaat het een stuk beter.
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Toch is ook ster 2 niet volmaakt,
want er is duidelijk een invloed te
zien van de achtergrond helderheid
op de sterflux. Als je dat uitrekent
volgens Dm = 2,5 * log (flux 1 / flux
2) kom je uit op 0,24 magnitude. Nu
is het wel zo dat de variaties in deze
test wel behoorlijk extreem zijn, en
bij een gewone Jupiter manen meting
zal dat natuurlijk veel minder zijn.
Wat ook invloed op het resultaat
heeft, is de nauwkeurigheid van het
binnenste meetcirkeltje om de ster.
Maak je het te ruim, dan meet je te
veel achtergrond mee, maar maak je
het te klein, dan kunnen delen van
de ster buiten het meetgebied vallen.
Als je echte fotometrie doet met an
dere programma’s, kun je de stan
daard afwijking bepalen, van ver
schillende meetreeksen en op die
manier de beste fit van de meetcirkel
kiezen, maar dat voert nu voor hier
even te ver.
 
LiMovie en Tangra:
Is er verschil tussen LiMovie en
Tangra?
Ten eerste LiMovie werkt wat snel
ler.
Bij de helderste ster welke niet ver
zadigd is (ster 2) meten LiMovie en
Tangra met dezelfde nauwkeurig
heid, de standaarddeviatie is vrijwel
gelijk. Bij het meten van de zwakste
ster, ster 3, meet LiMovie iets beter
dan Tangra, de standaarddeviatie is
bij LiMovie iets kleiner bij deze
meetreeks. Ik heb zelf de indruk dat
dit vooral komt omdat LiMovie er
net iets beter in slaagt het zwakke
sterbeeldje tijdens het meten goed in
het midden te houden.
 
Wat betreft de absolute waarden van
de flux zit tussen beide programma’s
een factor verschil. Deze factor is
voor alle drie meetreeksen verschil
lend, maar als je de goede correctie
factor toepast, komen beide reeksen
wel weer goed op elkaar. De grootte
orde van deze factor ligt bij deze test
tussen 1,55 en 1,75. Dat heeft trou
wens geen effect op de uiteindelijke
magnitude bepaling, omdat deze
relatief is.
 

Wat levert deze test op?
Het is natuurlijk maar een eenvoudig
onderzoek, en er zijn ook maar en
kele aspecten van fotometrie behan
deld. Wat mijn inziens bevestigd
wordt, is dat als je een lichtcurve wilt
opnemen met de Watec, en dan zeker
in de buurt van Jupiter, maar ook
ergens anders, je altijd een referen
tiester moet meemeten. Deze ster
moet natuurlijk een constante hel
derheid hebben, en hij moet ook
ongeveer even helder zijn als het te
meten object.
 
In figuur 3 kun je dit duidelijk zien.
De onderste twee (paarse en zwarte)
lijnen geven het voor de achtergrond
gecorrigeerde helderheidsverschil weer
van ster 2 en ster 3 ten opzichte van
het punt waarop ze het helderste
gemeten zijn. De twee curven die je
ziet zijn het resultaat van een sterhel
derheidsmeting waarbij de ster
schijnbaar verzwakt ten gevolge van

het gepruts met een lampje voor de
telescoop. De bovenste rode curve
geeft weer het verschil van de twee
onderste curven, en je ziet dat er weer
een redelijk rechte lijn uitkomt. Je
veronderstelt hier één van de twee
sterren, de referentie ster, constant
te blijven, en dan wordt de andere
ster ook opeens vrijwel constant.
 
Een referentiester mee meten is dus
een must.
Wat betreft de Jupitermanen zou dat
ook een maantje kunnen zijn wat niet
deelneemt aan de overgang of nabije
conjunctie.
 
Verder moet je goed in de gaten
houden dat het sterbeeldje nooit
verzadigd raakt, zowel het te meten
object als de referentie.
Of je nu meet met LiMovie of Tangra
maakt niet zoveel uit.

Figuur 2

Figuur 1
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Figuur 3

Sterbedekkersdag 2015
Door Jan Maarten Winkel
 
Ook dit jaar wordt weer de Sterbedekkersdag gehouden, en wel op 13 juni aanstaande. Deze wordt wederom ge
houden in de volkssterrenwacht Bussloo. 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 Jan
Maarten Winkel, jan.maarten.win
kel@doa-site.nl met copie aan har
rie.rutten@doa-site.nl. We willen de
titel en de duur van je bijdrage weten
om een programma te kunnen
maken. Opgave, ook korte presenta
ties van slechts 10 minuten bijvoor
beeld, gaarne uiterlijk 1 juni i.v.m.
het maken van het programma.
Stuur svp ook een mail als je niet
komt, dan weten we waarmee de
beheerder rekening moet houden.
 
Op het programma staat ook de
jaarvergadering. Elders in deze Oc
cultus kunnen jullie de stukken voor
de jaarvergadering vinden.
 
Wat zijn de kosten van deze sterbe
dekkersdag? Deze zijn nihil. Koffie
en thee wordt door de vereniging
aangeboden. Voor de lunch svp zelf
brood meebrengen. Er worden geen
broodjes geserveerd. Bij voldoende
deelname wordt er soep gemaakt die
voor eigen rekening is (ter beoorde
ling aan de beheerder).

Na de sterbedekkersdag gaan we
chinezen (wokken) bij chinees res
taurant ‘Nieuw Peking’ nabij Twel
lo. Dat is dezelfde chinees waar we
andere jaren ook zo lekker hebben
gegeten. Wel gaarne uiterlijk 1 juni

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 ca. € 18,50 excl. drank.
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Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 14 Period : 01/04/2015 - 01/07/2015    

City : Utrecht Observer : Sonneborgh    

Aperture : 10 cm Experience : 1    

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0 

 

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association. 

Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts 

 

  Date      Day     Time    A  P     XZ    Mag  Al   Az   Sn    CA   Dia 

  d  m   y         h  m  s  s                    °    °    °     °    cm 

 11-04-2015  Sat  01:49:03  1  R   25383   5.6   9  136  -24  +65°N    7 

 11-04-2015  Sat  02:01:01     P   M25   4.6   9  139  -23           4 

 14-04-2015  Tue  03:53:40  6  R   29682   6.7  10  124   -8  +13°S    9 

 22-04-2015  Wed  21:20:19  1  D    7351   7.0  14  281  -19  +85°S    7 

 23-04-2015  Thu  21:13:06  1  D    9395   7.5  22  270  -18  +88°S   10 

 24-04-2015  Fri  14:46:47  1  D   10846   3.6  47  134  +36  +71°N   10 

 24-04-2015  Fri  23:36:07  1  D   11304   6.6   7  286  -25  +75°S    9 

 24-04-2015  Fri  23:40:22  1  D   11308   5.3   7  287  -25  +60°N    5 

 28-04-2015  Tue  22:55:36  3  D   16057   6.3  30  234  -23  +30°N    9 

 29-04-2015  Wed  19:13:13  1  D   17129   5.4  36  154   -3  +89°N    7 

 26-05-2015  Tue  22:43:16  1  D   16888   6.8  19  248  -16  +68°N   10 

 27-05-2015  Wed  23:56:28  1  D   17933   6.3  11  252  -16  +89°S   10 

 03-06-2015  Wed  23:31:55     P   M23   5.5  17  161  -16           8 

 27-06-2015  Sat  21:55:38     G   20643   5.3  20  210  -11   +4°S    7 

 

 

Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen

De kolommen   Gebruikte eenheden

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende % Percentage

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

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.
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
In het eerste kwartaal van 2015 zijn er bijna 100 waarnemingen gedaan door leden van DOA. Nog nooit zijn er
zoveel waarnemingen in een kwartaal gedaan. Het jaar 2015 staat nu al op de derde plaats van de ranglijst!
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin
de berekeningen verzorgd heeft.

Waarnemingen door leden 

De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen, echter zonder een bedekking. 

Datum Nummer Planetoïde Bredner, E. Edens, E. Groot, H. de Winkel, J.M. Rutten, H. 

2 jan. 902 Probitas   X   

4 jan. 29148 Palzer    X  

4 jan. 26371 1999 CT64   X X  

4 jan. 4896 Tomoegozen   X X  

4 jan. 36197 1999 TZ91   X X  

5 jan. 29154 1988 VC1   X   

10 jan. 16144 2003 YX32   X   

10 jan. 47108 1999 CM37   X   

10 jan. 26382 1999 LT32   X X X 

10 jan. 42435 2164 T-3    X  

11 jan. 139560 2001 QL71    X  

15 jan. 132865 2002 RA83   X   

21 jan. 10 Hygiea  X    

21 jan. 9864 1991 RT17    X  

21 jan. 30219 2000 GM126    X  

21 jan. 37978 1998 HR124    X  

21 jan. 22537 Meyerowitz    X  

24 jan. 63568 2001 QA21     X 

24 jan. 5266 Rauch   X X X 

24 jan. 382 Dodona    X X 

24 jan. 92899 2000 RW4    X  

24 jan. 44304 1998 QD102    X  

24 jan. 20577 1999 RM148    X  

25 jan. 2121 Sevastopol    X  

27 jan. 17283 Ustinov    X  

28 jan. 47109     X  

28 jan. 16300 6569 P-L    X X 

29 jan. 165750 2001 QO189     X 

29 jan. 29539 1998 BT23    X X 

31 jan. 1877 Marsden  X    

1 feb. 279 Thule     X 

1 feb. 9030 1989 UX5   X  X 

3 feb. 30132 2000 FP47    X X 

3 feb. 77608 2001 KZ33    X X 

3 feb. 19687 1999 RP199    X  

3 feb. 28936 Dalapati     X 

4 feb. 51938 2001 QL159    X X 

4 feb. 200162 1999 BZ12    X X 

4 feb. 19009 Galenmaly X   X  

4 feb. 36489 2000 QC45    X X 

6 feb. 232189 2002 FM4    X  

6 feb. 65145 2002 CG114    X  

11 feb. 49480 1999 BX9     X 

11 feb. 34680 2001 BR21     X 

13 feb. 44130 1998 HU51     X 
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Devosa
Op 17 januari werd door Henk de
Groot en Harrie Rutten een bedek
king waargenomen door (337) De
vosa met een duur van 2,50 resp. 7,40
seconden.
 
2001 FP175
Op 24 januari werd door Jan Maar
ten Winkel een bedekking waarge
nomen door (99179) 2001 FP175 met
een duur van 0,47 seconden. Het
tijdstip van bedekking lag 58 secon
den na het voorspelde tijdstip. Het 6
km brede schaduwpad had een zuid-
shift van 73 km. Henk de Groot en
Harrie Rutten hebben ook waarge
nomen, maar hadden een mis, even
als twee waarnemers in de UK (John
Talbot en Adrian Jones).
 
Ruperto-Carola
Op 1 februari werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (353) Ruperto-Carola met een
duur van 0,80 seconden. Harrie
Rutten heeft ook waargenomen,
maar had een mis. Het rapport van
Harrie is nog niet binnen.
 

Kleopatra
Op 12 maart werd door Lex Blom
mers, Eberhard Bredner, Henk de
Groot, Wim Nobel, Harrie Rutten
en Jan Maarten Winkel een bedek
king waargenomen door (216) Kle
opatra met een duur van 3,12 tot 4,6
seconden. In Europa werd er door in
totaal 31 mensen een bedekking
waargenomen. Zie figuur 1 voor de
koorden.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 5 januari werd door Frappa en
Bonnardeau (Frankrijk) een bedek
king door (702) Alauda waargeno
men met een duur van 18,38 resp.
12,6 seconden.
Op 17 januari werd door Rutersten
(Zweden) een bedekking door (186)
Celuta waargenomen met een duur
van 3,2 seconden.
Op 22 januari werd door Talbot
(UK) een bedekking door (81) Terp
sichore waargenomen met een duur
van 23,52 seconden.
Op 24 januari werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking door (455)
Bruchsalia waargenomen met een
duur van 2,61 seconden.
Op 24 februari werd door Juan en
Rovira (Spanje) een bedekking door
(148) Gallia waargenomen met een
duur van 4,34 resp. 4,30 seconden.

Op 8 maart werd door Moravec
(Tsjechië) een bedekking door
(2352) Kurchatov waargenomen
met een duur van 4,12 seconden.
Op 9 maart werd door Ossola (Zwit
serland) een bedekking door (51)
Nemausa waargenomen met een
duur van 6,4 seconden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 6
bedekkingen geselecteerd.
Houdt ook de last minute astrome
try 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 opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.

14 feb. 233045 2005 GE37    X  

15 feb. 10668 1976 UB1    X X 

15 feb. 58370 1995 QM5    X X 

15 feb. 90704 1988 RO12    X  

16 feb. 89662 2001 YF4    X X 

16 feb. 31342 1998 MU31    X  

17 feb. 2592 Hunan    X  

19 feb. 17129 1999 JM78    X  

23 feb. 9089 1995 UC7   X   

5 mrt. 54521 2000 QD1    X  

6 mrt. 828 Lindemannia   X X X 

7 mrt. 10111 Fresnel    X X 

7 mrt. 231973 2001 QP114    X  

8 mrt. 126255 2002 AR71    X  

11 mrt. 3347 Konstantin    X  

16 mrt. 2358 Bahner    X X 
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Figuur 1

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Wo 01-04 21.41 25 263 173 Ino 159 km 13.2 Scandinavië 

Do 09-04 22.00 51 210 1154 Astronomia 64 km 16.2 Spanje 

Wo/do 16-04 00.49 25 202 673 Edda 39 km 13.9 Spanje 

Wo 20-05 23.33 23 157 345 Tercidina 100 km 12.2 Frankrijk 

Do 04-06 20.50 17 166 322 Phaeo 74 km 13.7 Frankrijk 

Vr/za 13-06 00.34 31 190 1059 Mussorgskia 30 km 13.3 Duitsland 

 

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

Wo 01-04 UCAC4-526-021937 10.9 06h08m.1 15º11’ 2.4 7s 

Do 09-04 UCAC4-533-050877 10.7 10h19m.4 16º31’ 5.5 12s 

Wo/do 16-04 UCAC4-395-055778 09.4 13h28m.3 -11º03’ 4.5 3s 

Wo 20-05 UCAC4-386-078457 09.9 17h16m.4 -12º57’ 2.4 10s 

Do 04-06 UCAC4-348-074311 09.1 15h02m.0 -20º27’ 4.6 6s 

Vr/za 13-06 UCAC4-418-072921 09.2 17h47m.6 -06º34’ 4.2 4s 

 

Verklaring symbolen: 

h
o
: hoogte ster boven de horizon 

AZ
o
: azimut ster (0

o
=Noord;90

o
=Oost;180

o
=Zuid;270

o
=West) 

d m: helderheidsafname bij bedekking 

T max: maximale tijdsduur bedekking 

 

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden
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Verslag van de ALV gehouden op 6 december 2014
De vergadering wordt gehouden als onderdeel van de gezamenlijke bijeenkomst van de NVWS en de DMPA
(werkgroep kleine planeten) in het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 
Aanwezige NVWS leden zijn:
Henk Bril, Marc Fokker, Adri Gerritsen, Henk de Groot, Marion Iris van der Linden, Peter Louwman, Wim
Nobel, Reinier Ott, Harrie Rutten en Jan Maarten Winkel.
 
1. Opening van de voorzitter: Harrie Rutten opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda: Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
3. Jaarverslag 2013 secretaris: Geen inhoudelijke opmerkingen. Harrie memoreert dat het accent steeds meer op
het waarnemen van planetoïden bedekkingen komt te liggen. Meerdere waarnemers beschikken nu over de
daarvoor geschikte waarneeminstrumenten, en het is wetenschappelijk gezien vaak wat waardevoller dan maanrand
metingen, omdat de maanrand op veel plaatsen zo langzamerhand redelijk goed bekend is.
Henk Bril vraagt waar de maan bedekking waarnemingen naar toe gestuurd worden. Deze gaan naar Jan Manek,
welke ze reduceert, en de zijn inziens te slechte waarnemingen verwijderd. Ze komen in een database te staan, en
gaan ook nog naar Japan, maar daar doet waarschijnlijk niemand er wat mee.
4. Jaarverslag 2013 van de penningmeester: gevraagd wordt waarom de bankkosten lager zijn dan bij de DMPA.
Antwoord: Dat ligt aan de bank.
5. Begroting 2015: Geen opmerkingen. Er is voldoende financiële reserve, zodat de contributie voorlopig nog niet
verhoogd behoeft te worden. De post voor de Kamer van Koophandel is verdwenen, daarvoor is wel 25 Euro
afdracht aan de KNVWS voor in de plaats gekomen.
6. Verslag van de kascommissie over 2013: Marion Iris en Wim hebben de boeken gecontroleerd en vinden het er
goed uitzien. Ze stellen voor de penningmeester en het bestuur décharge te geven over het gevoerde financiële
beleid, en aldus geschiedt.
7. Verkiezing nieuwe kascommissie: Wim Nobel neemt voor het tweede jaar zitting, Adri Gerritsen voor het eerste
jaar en Henk Bril wordt reserve.
8. Bestuursmutaties: Harrie is aftredend, en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten, en Harrie wordt
met algemene stemmen herkozen.
Jan Maarten is in 2015 aftredend, en Henk de Groot in 2016.
9. Waarnemen: verder met de nu al lopende waarneem activiteiten. Andere interessante mogelijkheden liggen in
het vastleggen van licht krommes van de onderlinge bedekkingen en eclipsen van de Jupiter Manen. Dat vergt
echter toch nog wel de nodige voorbereiding, omdat de opnames op juiste wijze gecalibreerd dienen te worden.
10. Rondvraag: Marc wil wel helpen bij de DOA website, wat in dank aanvaard wordt.
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Jaarverslag over 2014
 
Leden: 

Het aantal leden in het jaar 2014 bedroeg 45, een afname van 3 ten opzichte van 2013. 
 
Bestuur: 

De samenstelling van het bestuur is in 2014 niet gewijzigd. 
  
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

Voorzitter Harrie Rutten aftredend in 2018 

Secretaris Henk de Groot aftredend in 2016 

Penningmeester Jan Maarten Winkel aftredend in 2015 

 
Kascommissie in 2014: 
 Marion Iris van der Linden 
 Wim Nobel 
 
Occultus: 

Het orgaan van de vereniging verscheen in 2014 vier keer met in totaal 96 pagina’s. Er zijn 

onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Rakende sterbedekkingen die ik heb 

meegemaakt, Het Krib-disaster, 33 jaar; van Aldebaran naar Lambda Gemini, 

Geschiedenis uit een astronomisch lang verleden, ESOP XXXIII in Praag, Het waarnemen 

van “zwakke” bedekkingen, Van der Bilt-prijs voor Roelof Boschloo, (T)rillingen in het 

hoge noorden, De wonderbaarlijke bedekking door Chapialin, Verslag van de bijeenkomst 

van DOA en DMPA, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere waarnemingen c.q. 

ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van bedekkingen door 

Maan en planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering.  
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen. 
De kleuren voor- en achterpagina van het blad werd vormgegeven door Ruud Kreuzen, terwijl de 
rest van het blad vormgegeven werd door Jan Maarten Winkel. 

 
Internationale contacten: 

Harrie Rutten bezocht ESOP XXXIII (European Symposium on Occultation Projects) in Praag (CZ). 
Tijdens deze ESOP werden vele internationale contacten gelegd. 

 
Sterbedekkingen door planetoïden: 

In totaal werden er door 11 waarnemers 127 waarnemingen aan 81 gebeurtenissen verricht. De 
waarnemers waren Blommers L. (4), Bredner (5), Edens (12), De Groot (31), Jansen (1), Nobel (4), 
Robinson (1), Rutten (14), Scholten (1), Winkel (53) en Wubbena (1). Het aantal waarnemingen is 
weer toegenomen. Hierbij een tabel met alleen de 14 positieve waarnemingen. 
 

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s) 

11 januari (844) Leontina E. Bredner N52d29m E08d13m 20:04:16,66 20:04:18,18 1,52 
2 maart (506) Marion H. de Groot N51d50m E05d48m 19:47:42,2 19:47:54,0 11,8 

2 maart (506) Marion J.M. Winkel N51d54m E06d16m 19:47:42,52 19:47:52,05 9,53 

7 maart (9) Metis E. Bredner N48d37m E06d11m 03:08:26,50 03:08:46,12 19,62 

7 maart (9) Metis W. Nobel N50d19m E03d24m 03:08:09,96 03:08:29,18 19,22 

24 maart (505) Cava E. Edens N52d38m E05d09m 23:40:20,47 23:40:24,31 3,84 

24 maart (2562) Chaliapin H. de Groot N51d50m E05d48m 19:49:03,01 19:49:05,33 2,32 
18 april (241) Germania H. Rutten N51d29m E06d11m 20:59:38,79 20:59:46,47 7,68 

18 april (241) Germania J.M. Winkel N51d54m E06d16m 20:59:36,34 20:59:44,87 8,53 

2 september (565) Marbachia E. Edens N52d38m E05d09m 03:13:54,44 03:13:55,16 0,72 

5 september (10) Hygiea E. Bredner N47d18m E05d59m 03:40:43,76 03:41:00,36 16,60 

17 september (791) Ani J.M. Winkel N51d54m E06d16m 00:02:39,83 00:02:46,88 7,05 
25 september (363) Padua J.M. Winkel N51d54m E06d16m 02:26:28,92 02:26:37,61 8,69 

31 december (3527) McCord J.M. Winkel N51d54m E06d16m 22:04:15,10 22:04:16,71 1,61 

 

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau 

des Longitudes in Parijs. Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric 

Frappa. 
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Sterbedekkingen door de Maan in 2014 
 
In 2014 zijn in totaal 139 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht. Deze zijn alle in 

de eerste helft van 2014 verricht. Er waren twee waarnemingen aan de rakende sterbedekking van 8 

februari te Veendam. De overige expedities werden vanwege het weer afgelast. Zie tabel 1. 

 

Waarnemer Intredes 
1e  

Uittredes 
1e 

Rakende 
1e 

Intredes 
2e 

Uittredes 
2e 

Rakende 
2e 

Totaal 

Edens, E. 99      99 

Groot, H. de   1    1 

Winkel, J.M. 29  1    30 

Zanstra, W. 7      7 

Zijlema, W. 2      2 

Totaal 137 0 2 0 0 0 139 

Totaal 1e helft       139 

Totaal 2e helft       0 

Totale 
bedekkingen 

      137 

Rakenden       2 

 

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer. 

 

Het jaar 2014 is een zeer mager jaar. We moeten terug naar 1987 om een identiek dieptepunt te 

vinden (137). 

 
Ledendag/vergadering 
Voor 4 mei is er een ledenvergadering georganiseerd. Deze zou dan plaatsvinden voorafgaand aan 
een rakende sterbedekking, welke even over de grens bij het Duitse Straelen waargenomen kan 
worden. Als vergaderplaats is Arcen uitgekozen, de op één na het meest door toeristen bezochte 
plaats in Limburg op Valkenburg na, met zo'n 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Dat hadden er 1.500.020 
kunnen worden, maar helaas was het aantal aanmeldingen zo laag, dat uiteindelijk de vergadering 
afgezegd moet worden. 
 
Op 8 december lukt het uiteindelijk wel om een redelijk bezochte ledendag te houden op de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Er zijn 10 leden van de werkgroep sterbedekkingen aanwezig. Enkele leden 
geven interessante lezingen en er is een rondleiding naar de telescopen van de Universiteit. De dag 
wordt gecombineerd met de werkgroep kleine planeten, en ook van deze werkgroep zijn enkele leden 
aanwezig. 
 
Astrodag Goirle. 
De werkgroep is wel weer goed vertegenwoordigt op de astrodag in Goirle. Met natuurlijk de van der 
Bilt prijs voor Roelof Boschloo, en lezingen door maar liefst drie andere werkgroepleden. Verder zijn er 
nog meer werkgroep leden aanwezig. 
 
Rakende expeditie in Groningen. 
Op zaterdag 8 februari wordt er een expeditie georganiseerd naar een rakende bedekking. Gekozen 
wordt een waarnemingslijn nabij Veendam. Omdat het zaterdag is, en ook de tijd zeer redelijk is, zijn 
er veel deelnemers. Ondanks de harde wind en de aanwezigheid van wolken lukt het toch nog twee 
tijdstippen vast te leggen. 

 

26



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Begroting 2015
Inkomsten Uitgaven

Contributie, 45 leden 900,00       Occultus verzendkosten 275,00       

Donaties 25,00         Occultus drukkosten 525,00       

Rente 25,00         Bestuurskosten (website) 55,00         

ALV uit reserve 100,00       ALV 100,00       

Reiskosten 25,00         

Waarneemakties 10,00         

Lidmaatschap IOTA-ES 20,00         

Lidmaatschap KNVWS 25,00         

Uit reserve 45,00         Bankkosten 60,00         

1.095,00    1.095,00    

Staat van baten en lasten

Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

Contributie, 45 leden 900,00       960,00       Occultus verzendkosten 275,60       290,00       

Donaties 6,00           25,00         Occultus drukkosten 525,76       540,00       

Rente 24,31         35,00         Bestuurskosten (website e.d.) 77,00         50,00         

ALV uit reserve 10,53         100,00       Sterbedekkersdag (ALV) 10,53         100,00       

Reiskosten -             25,00         

Lidmaatschap IOTA-ES 20,00         20,00         

Lidmaatschap KNVWS 25,00         25,00         

Waarneemakties -             10,00         

Nadelig Saldo 52,30         Bankkosten 59,25         60,00         

993,14       1.120,00    993,14       1.120,00    

Balans per 31 december 2014

Activa Passiva

Girorekening 282,90       Contr.2015 al ontvangen 120,00       

Rentemeerrekening 2.935,61    Nog te betalen ALV 10,53         

Reserve t/m 2014 3.087,98    

3.218,51    3.218,51    

Reserve per 1 januari 2015

Reserve t/m 2013 3.150,81    Reserve t/m 2014 3.087,98    

ALV uit reserve 10,53         

Nadelig Saldo 52,30         

3.150,81    3.150,81    

Financieel verslag 2014

Inhouds opgave Occultus jaargang 2014: 

 
Nummer 115, januari 2014  

Een gedenkwaardige rakende – 25 jaar na dato Adri Gerritsen 

Schaduwovergangen op Jupiter John Sussenbach 

Rakende sterbedekkingen expedities 2014  

Een uitzonderlijk toeval: een flankbedekking Harrie Rutten 

Esop 32: Barcelona Harrie Rutten 

  

Nummer 116, April 2014:  

Rakende sterbedekkingen die ik heb meegemaakt Boelie Boelens 

Het Krib-disater Harrie Rutten 

  

Nummer 117, Juli 2014:  

33 jaar; van Aldebaran naar Lambda Gemini Eberhard Bredner 

Mijn rakende sterbedekking verhalen deel 2 Boelie Boelens 

geschiedenis uit een astronomisch lang verleden Henk de Groot 

  

Nummer 118, oktober 2014:  

Esop XXXIII in Praag Harrie Rutten 

Rakende sterbedekkingsacties deel 3 Boelie Boelens 

Het waarnemen van “ zwakke bedekkingen” Henk de Groot 
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam

Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen


