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Redaktioneel
Op 3 december werd de Sterbe
dekkersdag georganiseerd, samen
met de werkgroep Kleine Plane
ten, in de Leidse Sterrewacht Lei
den. Een verslag van deze geslaag
de dag treft u in deze Occultus aan.
 
Het aantal waarnemingen aan
planetoïden is de laatste jaren
sterk gegroeid. Het schommelde
altijd tussen 0 en 10 waarnemin
gen per jaar, maar de laatste jaren
zitten we boven de 100 waarne
mingen per jaar. Hoe dit komt, en
nog meer weetjes, wordt in dit
nummer uit de doeken gedaan.
 
We staan weer aan het begin van
een nieuw jaar. Stuurt u uw waar
nemingen aan sterbedekkingen
door de Maan over 2016 op naar
Jan Maarten Winkel?
 
Het is ook weer tijd om de contri
butie te voldoen. Tijdens de laatste
algemene ledenvergadering is er
besloten om de contributie te ver
hogen naar 22,50 euro. Wilt u de
contributie voor 2017 weer over
maken naar het IBAN nummer?
 
Namens de redactie wens ik u allen
veel waarneemplezier toe in dit
nieuwe jaar.
 
Jan Maarten Winkel
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Verslag van de Sterbedekkers en Kleine Planeten
dag op de Leidse Sterrewacht

Door Henk de Groot
 
Op zaterdag 3 december is het weer zover, de jaarlijkse Sterbedekkersdag, en voor de tweede keer gecombineerd
met de Kleine Planeten dag. Op 6 december 2014 is er voor de eerste keer een gecombineerde Sterbedekkersdag
en Kleine Planeten dag geweest op de B-Faculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat is toen wel goed
bevallen; je kunt op wat meer aanwezigen rekenen, en er is ook meer aanbod van presentaties. In Nijmegen waren
er 10 sterbedekkende leden aanwezig.

Op zaterdag 13 juni 2015 waren we
weer in Bussloo; nu alleen een ster
bedekkersdag. Dat is ook een oerge
zellige locatie, en toen waren er 12
leden aanwezig.
En nu in Leiden, waar we te gast zijn
op de sterrenwacht, en ontvangen
worden door Arjen van der Hulst en
Wim Nobel van de werkgroep Leid
se Sterrewacht.
 
De geprikte datum, 3 december, is al
in begin april 2016 afgesproken met
Harrie Rutten, toen hij nog in de Sint
Maartenskliniek in Nijmegen ver
bleef. Vrij kort daarvoor, op 15
maart, heeft Harrie dat zware onge
luk gekregen. Om het nog voor de
zomer, in juni te houden, zoals we de
laatste jaren vaker gedaan hebben,
leek ons iets te krap. Dan maar na
de Astrodag in Goirle, begin decem
ber, dan zal Harrie er vast wel weer
bij kunnen zijn.
Het herstel duurt echter langer als we
toen ooit hadden kunnen denken.
Harrie is nog wel naar de Astrodag
geweest, maar dat is hem toch wel
zwaar gevallen. En Leiden is nog veel
verder, dus Harrie is zo verstandig er
deze keer toch maar vanaf te zien.
 
De keus voor Leiden heeft ook een
andere achtergrond dan alleen het
feit dat het een mooie locatie is. In
2017 wordt op de sterrenwacht de
Kleine Planeten Tagung gehouden,
een soort Kleine Planeten dag, maar
dan voor heel West Europa. En 3
december lijkt ons een mooie oefe
ning.
 
De sterrenwacht in Leiden is mooi
gerestaureerd. De directe omgeving
is voorlopig nog een grote bouwput,
maar ook dankzij de goede routebe

Groepsfoto:
Voorste rij van links naar rechts:
Marco Langbroek, Henk de Groot, Marc Fokker, Wim Nobel, Peter Louw
man, Arjan van der Hulst, Erik Bellaard, Johan van Kuilenburg
Achterste rij:
Jan Maarten Winkel, Wim Zijlema, Lex Blommers, mevr. Koschny, Ingeborg
Blommers, Detlef Koschny, Niek de Kort, Mark Jaap ten Hove, Adri Gerrit
sen, Jaap van ‘t Leven

schrijving is de weg naar de sterren
wacht toe goed te vinden. Zo tussen
kwart voor tien en kwart over tien
druppelen alle deelnemers binnen. In
totaal komen 18 leden van beide
werkgroepen opdagen, en we wor
den hartelijk ontvangen door Arjan
en Wim met koffie en thee met koek
jes. Tegen kwart over tien, vlak voor
de officiële opening, gaan we door
het mooi gerestaureerde gebouw
naar de Kaiserzaal.
 
Opening.
Bij afwezigheid van Harrie is Henk
de Groot tot voorzitter gebombar
deerd, en hij doet de aftrap.

Daarna komt Arjan aan de buurt
met enkele huishoudelijke medede
lingen. Op diverse plaatsen in het
gebouw zijn deuren, welke gepas
seerd moeten worden met een pasje.
Verzoek van Arjan is om niet alleen
door het gebouw te gaan zwerven,
maar als je weg wilt, dat even in
overleg te doen met hem of Wim.
 
Kleine Planeten Tagung.
Vervolgens komt Erik Bellaard voor
de zaal om iets meer over de komen
de Kleine Planeten Tagung uit de
doeken te doen. De Kleine Planeten
Tagung (KPT) wordt gehouden
vanaf vrijdagavond 9 juni 2017 tot
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en met zondag 11 juni. Het is zo’n
beetje de Kleine Planeten dag van
onze oosterburen, maar omdat van
de Duitse vereniging ook veel niet
Duitsers lid zijn, zoals Nederlanders,
Oostenrijkers, Zwitsers etc. is het
met recht een internationaal gezel
schap. De KPT wordt daarom vaak
in Duitsland gehouden, maar gaat
ook naar Zwitserland of Oostenrijk.
 
Op vrijdag reizen de meeste deelne
mers aan. ‘s Avonds is er een buffet
voor degenen die dan al in Leiden
kunnen zijn. Zaterdag overdag is er
de gehele dag een lezingen program
ma, en zaterdagavond gaan we met
z‘n allen uit eten. Zondagochtend is
er weer een programma, met afslui
tend een gezamenlijke lunch. Een
aantal deelnemers zal daarna moge
lijk weer naar huis reizen. We probe
ren nog een excursie te regelen naar
de ESA in Noordwijk, en deze gaat
door als dat vanuit de ESA mogelijk
is en er ook voldoende deelnemers
zijn. Deze excursie zal dan vermoe
delijk op maandag plaatsvinden.
Iedereen is welkom op de KPT. De
kosten zijn laag. De kosten voor het
diner zijn wel voor eigen rekening,
en ook de eventuele verblijfkosten.
 

Fotometrie.
De volgende presentatie wordt gege
ven door Henk de Groot, ik dus; het
onderwerp is fotometrie.
Al een aantal jaren ben ik bezig met
het waarnemen van sterbedekkin
gen.
Nu is het met sterbedekkingen zo,
dat je alleen kunt waarnemen als er
een mogelijke bedekking plaats
vindt. Als er geen bedekking is, heb
je ook niets waar te nemen. Daarom
ben ik aanvullend begonnen met
astrometrie, om ook bezig te kunnen
zijn op avonden zonder bedekte
sterren. Helaas is het een beetje zo
dat door de vele professionele auto
matische waarneemprogramma’s er
steeds minder nieuwe planetoïden te
ontdekken zijn voor de amateur. Er
is nog wel veel vraag naar astrome
trie van planetoïden welke tijdelijk
vermist zijn, of waarvan de baan nog
onvoldoende bekend is, maar deze
zitten toch meestal op een helderheid
van magnitude 19 of zwakker. En
omdat ik in een zeer licht vervuilen
de omgeving woon, is deze helder
heid meestal niet meer haalbaar.
Daarom ben ik twee jaar geleden
overgaan op het vastleggen van
lichtcurven van planetoïden.
 

Vastleggen van lichtcurven.
Op zich is het meten van een licht
curve niet zo moeilijk. In de praktijk
valt het toch vaak wel tegen, zeker in
het begin. Wat je doet is niets anders
dan vele uren achtereen opnames
maken van een van te voren geselec
teerde planetoïde met omgevings
sterren. Er ontstaat dan een reeks
van bijvoorbeeld 150 of 200 opna
mes, en op elke opname ga je de
helderheid van de planetoïde meten
ten opzichte van enkele vergelij
kingssterren. De selectie van de pla
netoïde vindt plaats aan de hand van
een lijst opgesteld door Raoul
Behrend van het observatorium van
Genève. Hij coördineert waarne
mingen van veel amateurs uit Euro
pa. Uit deze lijst kies je een planetoï
de die goed zichtbaar is vanuit jouw
waarneemlocatie met de telescoop
en camera.
 
Het meten.
De opnames moeten voor het uitme
ten natuurlijk wel gekalibreerd wor
den met Bias, Dark en Flat Field
opnames. De helderheden van de
referentiesterren haal je uit een ster
catalogus.
Eerst meet je de relatieve helderheid
ten opzichte van de referentiester
ren, en die wordt later omgerekend
naar absolute magnitudes.
Het resultaat is het helderheidsver
loop van de planetoïde over een
aantal uren. Daaraan is te zien dat
de planetoïde roteert, maar de mee
treeks is vaak te kort om een groot
deel of de volledige rotatieperiode
vast te leggen. De rotatie periode ligt
meestal zo tussen 3 uren en 2 dagen,
en door een aantal meetreeksen over
een langere periode te combineren is
het mogelijk de rotatie periode zeer
nauwkeurig vast te stellen.
Het uitmeten van de opnames kan
gedaan worden met het programma
Iris, wat vrij te downloaden is. Na
deel van dit programma is dat de
bewerkingen al met al vrij lang
duren, en als het enkele dagen achter
elkaar helder is, kan het wel handig
zijn dat je de resultaten van de afge
lopen nacht op korte termijn be
schikbaar hebt om de waarneem
strategie verder te kunnen bepalen.
Sinds kort gebruik ik het program

Dit is het opgenomen helderheidsverloop van de planetoïde (4673) Bortle van
27 februari 2016. De rotatie periode van Bortle is kort, ongeveer 0,11 dag, dat
is nog geen drie uur. Daarom is het mogelijk om in één waarneemperiode meer
dan een volledige rotatie waar te nemen. De totale waarneemtijd is ruim 7
uren. Ook is te zien dat Bortle een instabiele rotatie heeft, hij roteert om
(minimaal) twee assen, waardoor het helderheidsverloop niet repeterend
verloopt. De waarneem omstandigheden waren niet optimaal, zodat de
meetnauwkeurigheid wat minder is. Op de horizontale as staat de tijd in dagen,
en op de linker verticale as de magnitude in de V-band. 
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Het helderheidsverloop van de planetoïde (1177) Gonessia gedurende drie
dagen. Op elke avond is zo’n 6-7 uren waargenomen. Gonessia draait langzaam
om zijn as, zodat je met één waarneem avond nooit de rotatie periode kunt
bepalen. Met drie dagen kom je een heel eind, hoewel in dit geval er ook nog
twee oplossingen mogelijk zijn. Verdere waarnemingen hebben dat terug ge
bracht tot één oplossing.

ma Prism, wat geen freeware is, maar
wel veel sneller werkt.
 
Vallen en opstaan.
Het duurt bij elkaar toch wel even
voordat je alles onder de knie hebt.
In het begin wordt je ook nog wel
eens van de wijs gebracht door ver
keerde aannames. Het is mij al enke
le keren overkomen dat een plane
toïde een heel andere rotatie periode
blijkt te hebben dan eerst is aange
nomen. Na een lange meetreeks is
het ook mogelijk om de rotatieperi
ode zeer nauwkeurig vast te stellen,
zoals bijvoorbeeld bij de planetoïde
(4673) Bortle, waarbij deze bepaald
is op 0,1099917 dag met een nauw
keurigheid van +/- 0,2 seconden.
Ook is het mogelijk daarmee insta
biele rotaties, om meerdere assen, of
eclipsen en bedekkingen van binaire
systemen te ontdekken en te meten.
De metingen worden vrijwel altijd
gedaan in een gedefinieerde band,
meestal de groengele V-band. Af
hankelijk van de gewenste nauwkeu
righeid van een light curve is het
mogelijk met mijn 35 cm Schmidt-
Cassegrain telescoop planetoïden te
meten tot een helderheid van zo on
geveer magnitude 16,5. Observaties
worden uitgewerkt en gepubliceerd
op de webpage van de Observatori
um van Genève ( http://obswww.
unige.ch/~behrend/page1cou.html ).
 
Space situational awareness.
De volgende spreker is Detlef
Koschny. Detlef is ook min of meer
een vaste spreker op de Kleine Pla
neten Tagung, en komt ons uitleggen
over het onderzoek naar “gevaarlij
ke” planetoïden uit de ruimte. Het
project Space Situational Awareness
(SSA) is enkele jaren geleden opgezet
met steun van de Europese politiek.
Ook bij politici is langzamerhand
doorgedrongen dat er af en toe grote
stenen uit de ruimte op de aarde te
recht komen, welke ooit enorme
schade zouden kunnen aanrichten,
met een groot verlies aan mensenle
vens. Een onderdeel van het project
is het in beeld brengen van alle NE
O’s (Near Earth Objects), en voor elk
van deze NEO's het risico op een
botsing met de Aarde vast te stellen.
Nu zijn de grotere Neo’s voor een

Deze afbeelding afkomstig van de ESA-SSA website geeft een idee van de
schade welke een op de Aarde terecht komende planetoïde kan veroorzaken,
en wat de waarschijnlijkheid van een dergelijke inslag is. Je kunt hieruit op
maken dat er in één mensenleven gemiddeld gezien er altijd wel een inslag is
van een object welke veel schade kan veroorzaken.

groot deel wel bekend, maar de klei
nere zijn te zwak om te ontdekken
zolang ze niet in de buurt van de
Aarde staan. En de kleinere Neo’s
zijn nog groot genoeg om een enor
me catastrofe te veroorzaken, denk
maar aan de steen welke enige jaren
geleden in Rusland naar beneden
kwam, en de inslag in Siberië in 1908.
ESO geeft aan dat 90% van de pla
netoïden met een diameter van > 1
km is ontdekt, maar slechts 10% van
de planetoïden met een diameter van
100 meter.
 

Gevaarlijke Neo’s opsporen.
Er worden verschillende technieken
gebruikt en onderzocht om tot een
betere detectie van gevaarlijke Neo’s
te komen. Ten eerste natuurlijk
wordt gebruik gemaakt van de ont
dekkingen welke gedaan worden
met de nu in gang zijnde survey’s.
Wanneer een potentieel gevaarlijke
Neo wordt gevonden, gaat men zoe
ken in de opname archieven om
eerdere detecties op te sporen om op
die manier snel zo nauwkeurig mo
gelijke baanelementen te verkrijgen.
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Op die manier wordt een lijst opge
steld met Neo’s waarvan berekend is
dat ze in de toekomst de Aarde zeer
dicht kunnen naderen, waarbij het
risico op een botsing wordt inge
schat.
 
Ander onderdeel van het project is
een doeltreffende detectie en alarme
ringssysteem op te zetten voor kleine
Neo’s welke op het laatste moment
ontdekt worden voordat ze de de
Aarde rakelings passeren of zelfs
raken.
 
Ook moet in kaart gebracht worden
wat de mogelijke risico’s van een
inslag zijn, en welke maatregelen
genomen zouden kunnen worden in
specifieke situaties.
Voor Neo’s waarvan lang van te
voren te voorspellen is dat ze de
Aarde mogelijk zullen raken, moet
een strategie bepaald worden hoe je
het botsing risico kan afwenden. Op
de website van de ESO staat heel veel
informatie hierover. http://neo.ssa.
esa.int/neo-home en http://www.
esa.int/Our_Activities/Operations/
Space_Situational_Aware
 
Exoplaneten.
Niek de Kort is de volgende spreker,
en hij geeft een presentatie over ex
oplaneten. Exoplaneten zijn tot nu
toe nog geen kleine planeten, deze
zijn voorlopig nog te klein om ont
dekt te worden bij naburige sterren.
Wel is het ontdekken van een exop
laneet vaak het gevolg van een waar
genomen bedekking, en zodoende is
er toch een sterke link met sterbedek
kingen. Verschil met sterbedekkin
gen door planetoïden is, dat we bij
exoplaneten helemaal niet weten of
een willekeurige ster bedekt wordt,
en wanneer dat zou kunnen zijn. Het
heeft dus ook niet zoveel zin om als
amateur een hele avond naar een
willekeurige ster te gaan kijken om
uit te vinden of die nog een keer be
dekt wordt door een nog onbekende
exoplaneet.
 
Overgangen.
Dat werk wordt nu vooral opgepakt
door de Kepler satelliet. Deze foto
grafeert bijna continu een relatief
klein gebied aan de hemel, met wel

Deze lijst komt van de website van Detlef Koschny van ESA, en is het topje
van mogelijke risicovolle inslagen op Aarde. Uiteraard is deze lijst continu
onderhevig aan veranderingen, omdat steeds nieuwe NEO’s ontdekt worden,
en ook baan elementen van veel NEO’s beter bekend kunnen worden na verloop
van tijd.

Deze opname is gemaakt door de Advanced Camera for Surveys aan boord
van de Hubble telescoop. Het laat de vrij recent ontdekte exoplaneet Fomal
hout b zien, welke om de ster Fomalhaut draait. De exoplaneet heeft een voor
getrokken in de stofwolk, welke Fomalhaut omgeeft. Fomalhout b draait op
een afstand van ongeveer 17 miljard km van de ster rond. Op de inzet is de
positie van Fomalhaut b zichtbaar zoals die was in 2004 en 2006. De omloop
tijd is 872 jaren. Op de opname is het licht van de ster afgedekt. Deze opname
is van de website https://www.spacetelescope.org/images/ van Nasa/Esa.

heel veel sterren. Als er in zo’n waar
neemgebied een overgang van een
exoplaneet voor een ster plaatsvindt,
wordt het sterlicht iets gedimd gedu
rende een aantal uren, en is de kans
groot dat Kepler dat detecteert. Tot
nu toe hebben overgangen de be
langrijkste bijdrage geleverd aan de
ontdekkingen van exoplaneten.
Het mooie aan overgangen is dat je
zoveel te weten kunt komen over de
ster en de exoplaneet. Je kunt hun
onderlinge grootte verhouding bere
kenen, natuurlijk de omlooptijd,
maar ook iets zeggen over de incli
natie van de baan van de exoplaneet
en de randverzwakking van de ster.

De afzwakking van de ster is wel
redelijk beperkt; als “onze” Jupiter
voor de Zon langs zou trekken geeft
dat een helderheids afname van de
Zon van zo’n 1%, maar als de Aarde
er voor langs trekt is dat nog maar
0,01%.
 
Andere ontdekkingen.
De eerste exoplaneet werd ruim 20
jaar geleden ontdekt. Nu staat de
teller al op meer dan 3500 exoplane
ten. De exoplaneten zijn niet alle
maal door overgangen ontdekt. Ook
nauwkeurige spectroscopische waar
nemingen van een ster, welke laten
zien dat de ster een beetje heen en
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weer beweegt, duiden op een exopla
neet. Microlensing en directe waar
nemingen leveren ook nog een kleine
hoeveelheid exoplaneten op. Helaas
is het zo dat de grotere exemplaren
duidelijker waarneembaar zijn, en
vermoedelijk “over ontdekt” zijn.
De kleinere aardachtige exemplaren
zijn veel moeilijker te detecteren en
ondervertegenwoordigd.
 
Amateur waarnemingen.
Wat kunnen amateurs met exopla
neten doen?
Amateurs kunnen zeker een bijdrage
leveren aan het werk rondom exop
laneten. Veel sterren waar omheen
exoplaneten draaien zijn niet ex
treem zwak, vaak helderder dan
magnitude 14, en zijn daardoor ook
met kleine telescopen goed fotome
trisch waar te nemen. Natuurlijk zijn
de helderheids variaties klein; je
moet tot op honderdsten van een
magnitude meten, maar dat is met
enige oefening en volharding te be
reiken. Je kunt dan een bijdrage le
veren om de transit efemeriden te
verbeteren, meer planeten in een
bepaald stelsel te vinden of proberen
eventuele overgangen van exoplane
ten te vinden welke reeds spectrosco
pisch ontdekt zijn.
 
Leidse Sterrewacht.
We zijn te gast op de Leidse Sterre
wacht, en een presentatie hierover
kan daarom natuurlijk niet ontbre
ken. Wim Nobel, lid van de werk
groep Leidse Sterrewacht en ook
regelmatig waarnemer aldaar, neemt
dat voor zijn rekening. De Leidena
ren hebben de Universiteit van Wil
lem van Oranje als beloning voor
hun dappere verzet tegen de Span
jaarden in de tachtig jarige oorlog.
Met de universiteit kwam in 1633
ook de eerste Leidse Sterrewacht op
het dak van het academiegebouw
aan het Rapenburg. Heel veel baan
brekend werk wordt daar niet ver
richt, maar dat verandert als in 1837
Fredrik Kaiser directeur van de
sterrenwacht wordt. De 6 duims
Merz telescoop wordt aangekocht,
en in 1861 wordt de nieuwe sterren
wacht in bedrijf genomen. Vooral in
de eerste helft van de twintigste eeuw
komt de sterrenwacht tot grote bloei,

waarbij tal van gerenommeerde we
tenschappers de sterrenwacht er
wonen of de sterrenwacht regelmatig
bezoeken, zoals de Sitter, Hertzsprung,
Oort, van den Hulst en Einstein.
 
Restauratie.
In 1974 verlaat de universiteit de
sterrenwacht. Voor waarnemingen
is de locatie dan al lang niet meer
geschikt, en voor huisvesting zijn de
gebouwen zo langzamerhand erg
verouderd. Alleen enkele biologen
lopen nog in de gebouwen rond. Er
treedt dan een periode van verval in.
Dankzij de leden van de werkgroep
blijven de telescopen in redelijke
staat. In 2008 ontvangt de sterren
wacht een flinke subsidie van de
overheid, en de renovatie van het
gebouw kan beginnen. Het gebouw
is inmiddels helemaal gerestaureerd.
Aan de telescopen, welke door de
leden van de werkgroep in samen
werking met de instrumentmakers
van de universiteit worden gereno
veerd, wordt voor een deel nog ge
werkt.
 

Telescopen.
De sterrenwacht bezit een aantal
mooie telescopen. De oudste is de 6
duims Merz telescoop. Deze is be
reikbaar via een trap vanuit de Kai
serzaal. De telescoop heeft een hou
ten buis, en ziet er prachtig uit.
In de grote koepel boven de hoofd
ingang staat de tien duims telescoop
uit 1885. De koepel, van binnen uit
hout gemaakt, moet met de hand

Sterrewacht Leiden.

geopend en gedraaid worden. De
refractor heeft een objectief met een
grootte van 26 cm en een brand
puntsafstand van 4 meter. Het objec
tief is gemaakt door de beroemde
Alvan Clark&Sons uit de VS. De
telescoop was vooral bedoeld voor
het visueel waarnemen van dubbel
sterren.
 
In de waarneemtoren bij de ingang
van het terrein, tegenover het hoofd
gebouw, staat de telescoop, welke de
fotograaf werd genoemd. De kijker
heeft een bijdrage geleverd aan het
Carte du Ciel project, waarbij vol
gens een standaardprocedure en in
een samenwerkingsverband met 18
sterrenwachten over de gehele we
reld, de gehele hemel fotografisch in
kaart zou worden gebracht.
Het is eigenlijk een dubbele refrac
tor, het fotograaf deel, met een ob
jectief met een opening van 34 cm en
een volgkijker met een opening van
15 cm, beide met een brandpuntsaf
stand van 524 cm.
De telescoop is opgehangen in een

Engelse vorkmontering. Tijdens het
fotograferen zit de waarnemer door
de volgkijker de telescoop steeds te
corrigeren, met een vernuftig sys
teem van afstand stangen en tand
wielen. Omdat de grote fotografi
sche glasplaten niet meer te krijgen
zijn, is het systeem omgebouwd om
met digitale camera’s te kunnen fo
tograferen en eventueel visueel te
kunnen waarnemen.
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In de waarneemtoren aan de andere
kant van het terrein huist de Zunder
man telescoop uit 1947, genoemd
naar het hoofd van de instrument
makerij, de heer Zunderman, onder
wiens leiding de volledige telescoop
is gebouwd. De reflector heeft een
spiegel met een doorsnede van 46 cm
en een brandpuntsafstand van 663
cm. Het is een soort Cassegrain tele
scoop; het spiegelbeeld van de
hoofdspiegel wordt teruggekaatst
door een kleinere bolle spiegel welke
voorin de telescoop opgehangen is.
Het licht wordt naar de zijkant van
de buis geleid door een vangspiegel,
vlak boven de hoofdspiegel.
De montering is van het vorktype,
en wordt momenteel omgebouwd
naar een aandrijving met stappen
motoren. Daarvoor is een nieuwe
worm aandrijving ontworpen.
De telescoop is gebouwd om fotome
trie te doen aan veranderlijke sterren
met behulp van een foto-electrische
meter.
 
Naast de genoemde grote telescopen
zijn er nog een tweetal kleine moder
ne telescopen aanwezig en een helio
staat. Met deze laatste kan het zons
beeld wat op het dak opgevangen
wordt, geprojecteerd worden in de
kelder.
 
Middag pauze.
Na de lezing van Wim is het hoog
tijd om de inwendige mens te verster
ken. Er is weer verse koffie en thee,
en iedereen peuzelt zijn meegebrach
te boterhammetjes op. Arjan blijkt
ook nog jarig te zijn, en trakteert op
taart. Natuurlijk niet nadat hij door
de aanwezige amateur sterrenkundi
gen is toegezongen. Dat is natuurlijk
niet om aan te horen, maar ja, het is
ook geen bijeenkomst van het Bach
koor. Omdat de presentaties wat zijn
uitgelopen, wordt de middagpauze
wel iets ingekort.
 
Rondleiding.
Al tijdens de pauze start de eerste
groep met de bezichtiging van de
Merz kijker. Deze doen we in twee
keer, omdat de koepel van de Merz
kijker niet zo groot is. Nadat ieder
een de Merz bewonderd heeft, gaan
we als één groep de overige telesco

pen langs.
In de koepel van de 10 duims staat
de waarneemstoel waar Einstein in
gezeten heeft. Erik neemt ook plaats
in de stoel, en waant zich voor even
Einstein. Nu nog even wachten op
een nieuwe theorie, misschien komt
er dan uit wat de zwarte materie en
vacuüm energie betekenen.
Ook de rondleiding duurt iets langer
dan ingepland is. De rondleiders van
de werkgroep Leidse Sterrewacht
weten er ook veel over te vertellen.
 
Black Gem.
Black Gem is geen nieuwe pas ont
dekte planetoïde, maar een project
opgezet door de Universiteit Nijme
gen. Twee leden van onze werk
groep, namelijk Harrie Rutten en
Marc Fokker, zijn daarin nauw be
trokken, en Marc presenteert daar
iets over.
Grote motor achter het Black Gem
project is Paul Groot, tot 1-1-2017
hoofd astrofysica op de Radboud
universiteit, en daarna projectleider
van het Black Gem project.
Het begon er allemaal mee dat een
aantal jaren geleden de eerste opti
sche tegenhanger van een Gamma
Ray Burst wordt ontdekt. Pas een
dag na de burst werd de eerste opna
me gemaakt en zeven dagen later de
tweede. Dat kon ook niet anders,
want het gebied waar de burst zich
zou moeten bevinden is zo groot dat
het met de beschikbare telescopen
met kleine beeldvelden erg lang
duurt voordat dat gebied helemaal
doorzocht is. Achteraf blijft dan
toch een beetje het gevoel hangen
van “Is dat het nou, of is die optische
flits gewoon een toeval wat pakweg
een dag later optreedt? “. Daarnaast
komt in die tijd ook uit theoretisch
onderzoek aan witte dwergen naar
voren dat ook daar samensmeltin
gen zouden kunnen optreden, maar
die zie je ook nooit, omdat het ver
schijnsel maar kort duurt, en het
toeval klein is dat iemand toevallig
in die richting kijkt op het moment
dat dit gebeurt. Dat geldt ook voor
samensmeltingen van neutronen
sterren, of een neutronenster met een
dwerg.
Het samensmelten van deze objecten
veroorzaken ook gravitatie golven,

welke sinds kort ontdekt kunnen
worden met de Amerikaanse Ligo en
binnenkort het Nederlands-Itali
aans-Franse Virgo, waar ook de
Radboud Universiteit aan meedoet.
De ontwikkeling van nieuwe gravi
tatie golven detectors voor verschil
lende golflengten gaat snel, en bij een
detectie van zo’n golf is het belang
rijk zo snel mogelijk de optische te
genhanger te vinden, voordat deze
weer weg is.
De behoefte aan een telescoop welke
in een hele korte tijd een groot deel
van de hemel kan scannen is dus
groot.
 
De telescoop.
Voor dit project is een prototype
gebouwd. Die staat op dit moment
op de Radboud Universiteit, en
wordt daar getest. Marc heeft zich
onder meer bezig gehouden met het
testen en uitrichten van de monte
ring.
Het optische systeem is door Harrie
Rutten ontworpen. De primaire
vangspiegel heeft een diameter van
65 cm. Bovenin zit een secondaire
spiegel, en die kaatst het licht terug,
door een aantal lenzen, naar de ach
terkant van de telescoop. De tele
scoop is in staat om bij een donkere
nachthemel binnen 5 minuten ster
ren tot magnitude 23 vast te leggen.
Het beeldveld is acht vierkante graad
groot, en over het beeldveld zo
scherp dat de scherpte bepaald
wordt door de luchtonrust, welke
gemiddeld op 1 boogseconde wordt
gesteld.
De diep gekoelde CCD detector
meet maar liefst 10 * 10 cm, en bevat
10.000 pixels.
 
Als de testen goed verlopen, en
eventuele problemen verholpen zijn,
is het de bedoeling dat de telescoop
met montering in het vroege voor
jaar naar Sutherland in Zuid Afrika
gaat. Behalve het zoeken naar opti
sche tegenhangers van gravitatie
golven, kortdurende radiobursts en
gamma ray bursts en nova’s, wordt
de gehele zuidelijke sterrenhemel in
beeld gebracht en worden van selec
tieve gebieden langdurig opnames
gemaakt met een hoge frequentie.
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Indien het prototype voldoet wor
den nog drie dezelfde exemplaren
gebouwd, welke geplaatst worden
op de ESO sterrenwacht in La Silla
in Chili. Mogelijk dat dit aantal later
nog uitgebreid wordt naar meer te
lescopen.
Een grote opgave wordt de behande
ling van de vrijkomende data. Op
elke opname staan vele duizenden
sterren, en elke opname wordt real
time gecontroleerd op bepaalde ver
anderingen.
We horen hier in de toekomst vast
nog veel meer over.
 
GEOS.NET
Adri Gerritsen is van oudsher de
rekenaar van de werkgroep Sterbe
dekkingen. Hij heeft zich altijd bezig
gehouden met het voorspellen van
rakende sterbedekkingen door de
Maan en het uitwerken van de waar
nemingen. Sinds jaren zijn daarvoor
de maan metingen van de Japanse
satelliet Kaguya beschikbaar, om
daarmee de maanprofielen te bepa
len. Echter in de Kaguya data zitten
nogal wat hiaten, zodat bij lange na
niet alles gedekt is. Sinds enkele jaren
komen de data beschikbaar van de
Amerikaanse LRO (Lunar Recon
naisance Orbiter). Deze 27 Gb aan
data bevatten 850 miljoen x,y,z
coördinaten, en zijn door Adri ge
transformeerd tot 115.881 maanpro
fielen. Daarbij ook nog even alle
fouten uit de data gehaald. Hiervoor
moest speciale software geschreven
worden, inderdaad een gigantische
klus. Er zit meer dan 10.000 uren
rekentijd in, maar het resultaat mag
er wezen: de nauwkeurigheid van de
maanprofielen is nu 0,02” . De uit
eindelijke database is 8 Gb groot en
bestaat uit 4.171.716.000 punten.
De maanprofielen worden berekend
met GEOS.NET, een programma
wat Adri al jaren geleden geschreven
heeft, maar verder niet verspreid is.
Voor de aanpassing naar de LRO
data moet de software wel behoorlijk
gewijzigd worden.
De presentatie van Adri begint met
de geschiedenis en ontwikkeling,
zowel van de hardware als de zelf
ontwikkelde software. Daarna ver
telt hij hoe en waarom het program
ma uiteindelijk zo opgezet is. Be

langrijk is dat het meteen geschikt is
voor het invoeren van toekomstige
verbeteringen in sterposities, als alle
Gaia data beschikbaar zijn. De ont
wikkeling is nog steeds gaande, en
we zullen er ongetwijfeld in de toe
komst nog veel van horen.
 
Zonsverduistering Indonesië 2016.
De meest imposante sterbedekking
is wel de bedekking van de Zon door
de Maan. Jan Maarten Winkel is
mee geweest met de eclipsreis naar
Indonesië om de verduistering op 9
maart 2016 te kunnen zien. Ook
verschillende andere leden van de
werkgroep zijn present bij deze be
dekking.
Jan Maarten heeft een video film
meegenomen van Geert Vandenbul
cke, en geeft zelf commentaar. De
groep heeft overnacht in een hotel in
Ternate en vertrekt ‘s morgens vroeg
met de boot naar het eiland Pulau
Moti. Na een prachtige zonsop
komst wordt het later toch een beet
je bewolkt. De spanning komt er dus
flink in. Echter tijdens het maximum
zijn de wolken voor de Zon verdwe
nen.
Na de verduistering is er een lunch,
klaargemaakt door de plaatselijke
bevolking.

Het begin van de totaliteit. Let op de enorme protuberans en de diamanten
ring. Deze opnames zijn gemaakt vanaf Pulau Moti (Indonesië).

De videofilm geeft een mooie im
pressie van de verduistering. Jan
Maarten laat daarna nog een aantal
opnames zien van de verduistering,
sfeerbeelden maar ook prachtige
opnamen van een grote protuberans
en de corona.
Dat ook daar niet altijd de Zon
schijnt, laat een andere video zien,
gemaakt op de avond na de verduis
tering, tijdens een tuin diner. Het
regent en waait behoorlijk hard; de
borden worden van de tafels gebla
zen, en de parasols waaien omver.
Ook dat plaatst de relatief goede
weersomstandigheden tijdens de
verduistering in een gelukkig per
spectief.
 
Mercurius overgang.
Als laatste laat Henk de Groot nog
een filmpje zien over het intreden van
Mercurius, tijdens de Mercurius
overgang op 9 mei 2016. Omdat op
video vast te kunnen leggen is de C14
telescoop voorzien van een zelfge
maakt solar screen filter. Om extra
zekerheid te krijgen dat het kleine
beeldveld van de camera (6 * 4 boog
minuten) op de goede plaats op de
zonsrand zou staan, is dat eerst ge
controleerd door de telescoop op
Venus te richten.
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Het uitgebreide verhaal hierover
heeft in Occultus nummer 125, juli
2016 gestaan.
 
Leden vergaderingen en sluiting.
Inmiddels is het al half vijf geweest,
en moeten de ledenvergaderingen
nog plaats vinden. Deze verlopen
snel, en even na vijf uur is de Sterbe
dekkers-Kleine Planeten dag ten
einde gekomen.
Al met al weer een geslaagde dag,
mede dankzij de voortreffelijke gast
vrijheid van de mensen van de werk
groep Leidse Sterrewacht, bij wie wij
te gast waren; bedankt daarvoor.

Mercurius trekt over de Zon. De op
name is gemaakt om 12:45:21 UT,
opgebouwd uit 20 gestackte beeldjes
van de video gemaakt met de Watec
camera. Mercurius heeft een diame
ter van 12 boogseconden.

Rakende sterbedekkingen - expedities 2017
 
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 

B 17-01-17 Ma/di 05:30 119068 7,7 36 213 -19 2S 75- 

B 05-02-17 Zo 19:29 93978 5,5 53 189 -27 1S 68+ 

B 04-03-17 Za 23:53 93925 6,4 7 287 -44 3N 44+ 

B 28-04-17 Vr 15:11 93957 3,3 50 214 34 11S 7+ 

B 04-06-17 Zo 22:33 139390 4,8 24 217 -13 1S 82+ 

A 16-08-17 Di/wo 02:01 93925 6,4 27 99 -18 5N 38- 

A 29-08-17 Di 19:10 160046 5,0 19 200 -7 2N 54+ 

B 08-09-17 Do/vr 03:40 128843 5,9 28 225 -13 12N 96- 

A 12-09-17 Ma/di 00:02 93775 6,0 27 99 -35 8N 64- 

B 14-09-17 Wo/do 03:11 95390 7,5 41 113 -19 7N 40- 

B 15-09-17 Do/vr 01:35 96575 8,0 18 82 -29 7N 29- 

B 30-10-17 Ma 21:07 165353 6,8 28 200 -45 1S 77+ 

B 14-11-17 Ma/di 05:06 119313 7,9 25 123 -17 2N 17- 

B 24-11-17 Vr 16:37 163894 7,7 20 186 -9 0S 31+ 

B 08-12-17 Do/vr 05:40 98574 7,1 46 216 -17 1S 72- 

B 09-12-17 Vr/za 06:34 99098 6,8 45 217 -8 2S 61- 
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Predictions : 46 Period : 01/01/2017 - 01/04/2017    

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 

 01-01-2017  Sun  17:06:46  2  D   29739   6.9  15  221  -13  +39°N    7 

 01-01-2017  Sun  17:18:08  1  D   29756   6.6  14  223  -14  +60°S    6 

 04-01-2017  Wed  18:45:54  2  D      99   6.4  30  214  -27  +48°S    7 

 04-01-2017  Wed  19:01:19  1  D     108   6.2  29  218  -29  +60°S    6 

 04-01-2017  Wed  19:23:58  1  D     122   7.1  27  224  -33  +86°N    8 

 05-01-2017  Thu  17:09:31  1  D    1266   7.0  40  171  -12  +83°S    8 

 07-01-2017  Sat  15:52:58  1  D    3667   4.3  32  117   -2  +84°S    4 

 09-01-2017  Mon  22:59:59  1  D    6351   5.5  50  219  -59  +70°N    7 

 10-01-2017  Tue  17:03:57  1  D    7602   5.5  23   90  -11  +31°S    8 

 20-01-2017  Fri  02:39:35  2  R   19997   6.5  17  131  -44  +40°S    8 

 21-01-2017  Sat  06:01:22  1  R   20797   7.1  25  171  -14  +74°N    8 

 22-01-2017  Sun  04:40:06  1  R   21622   6.3  15  141  -26  +67°N    6 

 01-02-2017  Wed  17:44:49  2  D     975   7.7  32  218  -12  +47°S   10 

 02-02-2017  Thu  19:07:60  1  D    2363   4.4  33  229  -24  +83°N    4 

 03-02-2017  Fri  23:33:49  1  D    3667   4.3   7  277  -54  +69°S    4 

 04-02-2017  Sat  18:11:32  1  D    4530   4.1  51  180  -15  +61°S    4 

 05-02-2017  Sun  16:39:23  1  D    5729   4.5  44  129   -1  +70°S    4 

 05-02-2017  Sun  17:54:24  1  D    5774   3.4  51  152  -12  +88°N    4 

 05-02-2017  Sun  17:56:39  1  D    5772   3.8  51  153  -13  +68°N    4 

 05-02-2017  Sun  19:15:52  1  D    5817   6.5  54  184  -25  +54°N    8 

 05-02-2017  Sun  19:17:04  2  D    5813   4.8  54  184  -25  +38°N    4 

 05-02-2017  Sun  19:45:21  2  D    5835   6.0  53  195  -29  +48°S    7 

 05-02-2017  Sun  20:55:57  2  D    5865   6.6  49  221  -39  +42°N    8 

 05-02-2017  Sun  23:06:19  2  D    5945   5.8  32  254  -52  +35°S    7 

 07-02-2017  Tue  03:01:33  1  D    7602   5.5   8  289  -38  +62°S    8 

 08-02-2017  Wed  23:09:25  2  D   11486   5.0  53  207  -52  +50°N    6 

 12-02-2017  Sun  03:43:53  1  R   15851   5.6  33  236  -30  +64°N    8 

 15-02-2017  Wed  01:54:43  1  R   18997   6.2  33  161  -44  +83°S    8 

 15-02-2017  Wed  04:11:34  1  R   19056   6.7  32  200  -25  +76°N   10 

 22-02-2017  Wed  04:39:23  1  R   25828   6.3   4  130  -19  +86°N    8 

 02-03-2017  Thu  19:28:53  1  D    3220   7.6  24  253  -20  +69°S   10 

 03-03-2017  Fri  20:07:34  1  D    4345   7.3  29  252  -26  +57°S    9 

 03-03-2017  Fri  21:46:00  1  D    4405   6.0  15  272  -38  +80°S    5 

 03-03-2017  Fri  23:04:56  1  D    4465   6.3   4  287  -43  +74°S   10 

 04-03-2017  Sat  18:43:55  1  D    5525   6.3  48  217  -13  +82°N    6 

 04-03-2017  Sat  20:52:09  1  D    5596   3.7  33  252  -31  +68°N    4 

 04-03-2017  Sat  23:41:03  1  D    5729   4.5   9  285  -44  +73°S    4 

 05-03-2017  Sun  00:39:48  1  D    5774   3.4   1  296  -43  +62°N    4 

 05-03-2017  Sun  00:47:32  2  D    5772   3.8   0  297  -43  +33°N    7 

 05-03-2017  Sun  23:27:54  1  D    6911   5.0  20  273  -43  +61°S    4 

 06-03-2017  Mon  19:19:12  1  D    8661   6.6  56  189  -18  +90°S    8 

 08-03-2017  Wed  19:11:19  1  D   12415   6.0  50  143  -16  +81°S    7 

 14-03-2017  Tue  22:06:01  1  R   19360   5.8  18  125  -36  +62°N    9 

 15-03-2017  Wed  03:26:24  2  R   19454   4.7  27  210  -23  +65°S    5 

 18-03-2017  Sat  04:54:20  2  R   21867   6.5  21  196   -9  +75°S    9 

 19-03-2017  Sun  01:51:59  1  R   22520   4.9  12  141  -32  +88°N    4 

 

Totale Sterbedekkingen
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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.
 

Van de penningmeester
Door Jan Maarten Winkel
 
Er is weer een nieuw jaar begonnen, en dus is het weer tijd om de contributie over te maken.
Tijdens de ledenvergadering op 3 december j.l. is er besloten om de contributie te verhogen naar 22,50. Hierbij dan
ook het verzoek om dit bedrag over te maken op:
 
Rekeningnummer: NL48 INGB 0008 3656 00
t.n.v.: Nederlandse Ver. van Waarnemers van Sterbedekkingen
te: Zeddam
o.v.v.: Contributie 2017
 
Voor buitenlandse leden:
BIC: INGBNL2A
 
Namens de penningmeester: bedankt!

Agenda
8 april 2017 ? amateur bijeenkomst te Hoogeveen

6 mei 2017 ? jaarvergadering KNVWS te De Bilt

13 mei 2017 ? Sterbedekkersdag te Bussloo ?

15 - 19 sep 2017 ESOP XXXVI te Freiberg/Saxony, Duitsland

4 november 2017 ? amateur bijeenkomst te Goirle
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De opkomst van de planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Jarenlang lag het aantal waarnemingen aan bedekkingen door planetoïden onder de tien per jaar, waarbij het
aantal ook niet zelden op nul uit kwam. De laatste 10 jaar is daar echter verandering in gekomen en bevinden wij
ons nu steevast boven de 100 waarnemingen per jaar! Wat is er gebeurd? En hebben wij nu ook meer “positieve”
bedekkingen dan eerder?

Vroeger
Wanneer leden van destijds werk
groep Sterbedekkingen voor het
eerst hun aandacht richtten tot de
planetoïden, weet ik niet. In het eer
ste nummer van Occultus wordt er
echter veel aandacht aan besteed. In
het jaar 1985 waarin de eerste uitga
ve het levenslicht zag, kan ik 34
waarnemingen destilleren aan de
kleine planeten. Daarmee staat dat
jaar nog steeds in de top tien!
In die jaren kregen wij de voorspel
lingen binnen via de EAON (Euro
pean Asteroidal Occultation Net
work). Edwin Goffin berekende al
ruim van tevoren de mogelijke ster
bedekkingen voor het volgende jaar,
en stuurde de zoekkaartjes op naar
de coördinatoren van verschillende
europese landen. Het rekenwerk
doet Edwin nog steeds, maar nu kun
je de zoekkaartjes downloaden.
De opkomst van krachtige camera’s
moest nog beginnen. Er werd voor
namelijk visueel waargenomen, met
veelal bescheiden telescopen. Alleen
sterbedekkingen aan de meest helde
re sterren konden waargenomen
worden, waarmee het aantal poten
tiële bedekkingen al sterk geredu
ceerd was.
Doordat de banen van de kleine
planeten nog relatief slecht bekend
waren, moest er ook lang gekeken
worden naar de betreffende ster: van
10 minuten voor tot 10 minuten na
het voorspelde tijdstip van bedek
king. Zowaar geen sinecure!
 
De omslag
De opkomst van camera’s als de
Watec en de Mintron veranderde
veel. Er kunnen nu zwakkere sterren
waargenomen worden, waardoor er
potentieel veel meer bedekkingen
waargenomen kunnen worden. Daar
naast wordt de reactietijd geëlimi
neerd en wordt de sterbedekking,

met gebruik van een GPS of DCF
tijdsignaal, veel nauwkeuriger vast
gelegd.
Ook de komst van het programma
Occult Watcher veranderde veel ten
goede. Voorspellingen worden door
dit programma verzameld. Er kwa
men veel nieuwe bronnen bij met
voorspellingen aan sterbedekkingen
door planetoïden, ook voor zwakke
sterren, kleine planetoïden en door
TNO’s. Ook last-minute voorspel
lingen kunnen op deze manier snel
onder de waarnemers verspreid wor
den. Tevens kun je een persoonlijk
lijstje opbouwen met de voor jouw
sterrenwacht meest interessante
voorspellingen, en kun je zien wie er
nog meer deze voorspellingen gese
lecteerd hebben om te gaan waarne
men. Soms zijn er tientallen waarne
mers die een bepaalde voorspelling
geselecteerd hebben om te gaan
waarnemen!

In figuur 1 kun je zien hoe het aantal
waarnemingen per jaar is gestegen.
De laatste 4 jaar staat de teller boven
de 100 waarnemingen!
Figuur 2 laat het cumulatieve aantal
waarnemingen sinds 1985 zien. Ook
in deze figuur is een welhaast expo
nentiële stijging te zien.
 
Het resultaat
Er wordt nu dus meer waargenomen.
Er zullen dus ook meer bedekkingen
gescoord worden, maar zijn wij er nu
ook “beter” op geworden? Worden
er verhoudingsgewijs meer bedek
kingen geregistreerd dan voorheen?
In figuur 3 zien wij het aantal posi
tieve bedekkingen, dan is er dus
sprake van een daadwerkelijke ster
bedekking. Wij zien een piek in 1999
(Daphne), maar pas sinds 2007 wor
den er elk jaar meer dan 5 bedekkin
gen waargenomen.

Figuur 2. Aantal waarnemingen cumulatief.

Figuur 1. Aantal waarnemingen per jaar.
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In figuur 4 zien wij het percentage
positieve bedekkingen. In de begin
jaren zien we een sterke fluctuatie.
Dan weer jaren met 0%, dan weer een
jaar met een gigantisch percentage
positieve bedekkingen. Bij kleine
aantallen gaat de lijn sterk op en
neer. Pas in de laatste 10 jaar zien wij
een afvlakking naar 11%.
Is een percentage van 11% nu beter
dan wat er in de beginjaren gescoord
is? Als ik het totaal aantal waarne
mingen sinds 1985 vergelijk met het
totaal aantal bedekkingen, dan kom
ik ook op een percentage van 11%
uit. We hebben dus veel meer waar
genomen, maar het aantal bedekkin
gen percentueel gezien is er niet op
vooruit gegaan.
 
De toekomst
Hoe krijgen wij dat percentage van
11% omhoog? Ik wil eigenlijk alleen
maar bedekkingen zien, geen missen
(ook al kunnen die ook waarde heb
ben bij het bepalen van de grootte
van de kleine planeet en de werkelij
ke baan ervan). Gelukkig draait
Gaia baantjes rond het L2 punt en
doet goed werk op astrometrisch
gebied. In september kwam de eerste
versie uit van de metingen aan ster
ren. De komende jaren zullen er
nieuwe versies uitkomen en in de
loop van 2019 zullen dan ook de
posities van planetoïden verbeterd
worden. De nauwkeurigheid van de

Figuur 3. Aantal positieve waarnemingen per jaar.

Figuur 4. Percentage positieve waarnemingen.

voorspellingen aan sterbedekkingen
door planetoïden zal dan sterk ver
beteren, waardoor wij vaker daad
werkelijk een bedekking zullen zien.
Misschien zijn de posities van de
planetoïden dan wel zo goed bekend
geworden, dat de nadruk van het
waarnemen van sterbedekkingen
door planetoïden meer komt te lig
gen op het bepalen van de grootte en

vorm van de kleine planeet. Door de
hogere nauwkeurigheid van de voor
spellingen kun je ook met meer ze
kerheid een bepaalde sterbedekking
uitkiezen voor jouw persoonlijke
lijst. Mobiele stations zullen ook
meer zekerheid krijgen voor het zien
van een bedekking.
Ik kijk al reikhalzend uit naar de
release van 2019.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JANUARI 2017 – 7 APRIL 2017 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Wo/do 05-01 00.23 67 192 200 Dynamene 132 km 11.5 NEDERLAND 

Di/wo 18-01 01.38 47 284 693 Zerbinetta 69 km 14.2 Noorwegen 

Do 19-01 21.00 59 185 3134 Kostinsky 56 km 15.8 Italië 

Za/zo 22-01 00.54 48 263 742 Edisona 47 km 14.4 Frankrijk 

Do 02-02 18.16 53 179 351 Yrsa 44 km 13.7 NEDERLAND 

Zo 05-02 23.40 56 189 54 Alexandra 171 km 12.2 Noorwegen 

Do/vr 07-04 01.34 26 185 1581 Abanderada 40 km 15.0 NEDERLAND 

 

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

Wo/do 05-01 UCAC4-596-041079 11.0 07h23m.7 29º04’ 1.0 12s 

Di/wo 18-01 UCAC4-664-039377 11.0 05h35m.4 42º36’ 3.3 7s 

Do 19-01 UCAC4-553-013164 10.2 05h12m.2 20º34’ 5.6 11s 

Za/zo 22-01 UCAC4-613-029272 10.3 05h56m.9 32º28’ 4.1 5s 

Do 02-02 UCAC4-526-006393 10.4 03h33m.7 15º05’ 3.3 4s 

Zo 05-02 UCAC4-542-046543 10.1 08h47m.5 18º24’ 2.3 11s 

Do/vr 07-04 UCAC4-392-059360 10.9 14h40m.7 -11º48’ 4.1 5s 

 

15



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Ook het laatste kwartaal van 2016 is er veel waargenomen: 36 waarnemingen. Hiermee komt het totaal aantal
waarnemingen in 2016 op 108 en komt dit jaar op de vierde plaats.
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 Edens, E. Groot, H. de Winkel, J.M. 

5 okt. 6355 Univermoscow  X X 

5 okt. 57634 2001 TR182  X  

5 okt. 55060 2001 QM73  X  

5 okt. 65871 1997 UC22  X  

15 okt. 20602 1999 RC198   X 

16 okt. 2153 Akiyama   X 

23 okt. 1658 Innes  X  

23 okt. 23945 1998 US4   X 

29 okt. 179424 2002 AM48   X 

31 okt. 5317 Verolacqua   X 

1 nov. 82706 2001 PZ41   X 

23 nov. 94218 2001 BK45  X  

24 nov. 48698 1996 HJ20   X 

25 nov. 165 Loreley   X 

25 nov. 2222 Lermontov   X 

27 nov. 818 Kapteynia   X 

27 nov. 14430 1992 CH   X 

27 nov. 79998 1999 FH27   X 

28 nov. 1253 Frisia X  X 

2 dec. 9065 1993 FN1  X  

6 dec. 38589 1999 XV113   X 

9 dec. 1089 Tama   X 

19 dec. 31000 Rockchic  X X 

19 dec. 118395 1999 NB65   X 

20 dec. 19730 Machiavelli  X X 

20 dec. 742 Edisona  X  

28 dec. 1510 Charlois X   

30 dec. 28696 2000 GU87   X 

 

Benjamina
Op 10 oktober werd door Henk de
Groot een bedekking door (976)
Benjamina waargenomen met een
duur van 3,19 seconden.
 
Diotima
Op 3 november werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking door (423) Diotima waar
genomen met een duur van respec
tievelijk 6,70 en 6,67 seconden.
Wolfgang Rothe (Duitsland) had
ook een bedekking met een duur van

2,12 seconden. Tomas Janik (Tsje
chië) had alleen het tijdstip van de
uittrede. Zie figuur 1 voor de koor
den en het DAMIT model.
 
Aeternitas
Op 29 december werd door Henk de
Groot een trans-atlantische bedek
king door (446) Aeternitas waarge
nomen met een duur van 4,80 secon
den. Ook Martin Cole (USA) had
een bedekking, met een duur van 4,3
seconden.
 

Bedekkingen elders in Europa
Op 21 september werd door Kloes
(Duitsland) een bedekking door
(688) Melanie waargenomen met een
duur van 5,32 seconden.
Op 24 september werd door 5 waar
nemers vanuit Duitsland, Frankrijk
en Zwitserland een bedekking door
(45) Eugenia waargenomen met een
duur van 5,22 tot 16,42 seconden.
Twaalf andere waarnemers hadden
een mis. Zie figuur 2 voor de koorden
en het DAMIT model.
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Figuur 1.
Figuur 2.
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Ook op 24 september werd door 3
waarnemers in Tsjechië een bedek
king door (21) Lutetia waargeno
men met een duur van 3,06 tot 3,52
seconden.
Op 26 september werd door Delin
cak (Slowakije) een bedekking door
(914) Palisana waargenomen met
een duur van 10,10 seconden.
Op 27 september werd door Nosche
se en Vecchione (Italië) een bedek
king door (446) Aeternitas waarge
nomen met een duur van 2,6 tot 4,0
seconden.
Op 28 september werd door Baruf
fetti (Italië) en Sposetti (Zwitser
land) een bedekking door (36030)
1999 NR59 waargenomen met een
duur van 4,64 resp. 5,28 seconden.
Op 8 oktober werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(67) Asia waargenomen met een
duur van 7,12 seconden.
Op 9 oktober werd door 3 waarne
mers vanuit de UK een bedekking
door (268) Adorea waargenomen
met een duur van 2,20 tot 3,36 secon
den.
Op 28 oktober werd door Hermans
son en Johansson (Zweden) een be
dekking door (1684) Iguassu waar
genomen met een duur van 1,54 se
conden.
Op 7 november werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(2494) Inge waargenomen met een
duur van 3,36 seconden voorafge
gaan door een korte bedekking van
0,64 seconden. Wellicht is hier spra
ke van een satelliet!
Op 8 november werd door 4 waar
nemers vanuit Italië en Zwitserland
een bedekking door (22) Kalliope
waargenomen met een duur van 8,87
tot 26,48 seconden.
Op 20 november werd door Katten
tidt (Duitsland) een bedekking door
(426) Hippo waargenomen met een
duur van 9,2 seconden.
Op 21 november werd door Gaehr
ken en Parl (Duitsland) een bedek
king door (105) Artemis waargeno
men met een duur van 3,20 seconden.
Op 25 november werd door Jennings
(UK) een bedekking door (2222)
Lermontov waargenomen met een
duur van 2,72 seconden. Drie andere
waarnemers, waaronder Jan Maar
ten Winkel, hadden een mis. Er was

sprake van een zuid-shift.
Op 28 november werd door Talbot
(UK) een bedekking door (853) Na
nsenia waargenomen met een duur
van 17,10 seconden.
Op 29 november werd door Perello
(Spanje) een bedekking door (360)
Carlova waargenomen met een duur
van 1,76 seconden.
Op 30 november werd door 4 waar
nemers in Frankrijk en Italië een
bedekking door (146) Lucina waar
genomen met een duur van 1,46 tot
13,74 seconden.
Op 3 december werd door Kloes
(Duitsland) en 4 waarnemers in
Tsjechië een bedekking door (275)
Sapientia waargenomen met een
duur van 0,76 tot 5,92 seconden.
Ook op 3 december werd door Bou
tet (Frankrijk) een bedekking door
(890) Waltraut waargenomen met
een duur van 1,92 seconden.
Op 7 december werd door Frappa en
Klotz (Frankrijk) een bedekking
door (455) Bruchsalia waargenomen
met een duur van 1,83 seconden.
Op 8 december werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door
(773) Irmintraud waargenomen met

een duur van 1,93 seconden.
Op 9 december werd door Delincak
(Slowakije) een bedekking door
(137) Meliboea waargenomen met
een duur van 5,78 seconden.
Op 13 december werd door 4 waar
nemers in Spanje en Italië een bedek
king door (102) Miriam waargeno
men met een duur van 7,88 tot 8,35
seconden.
Op 15 december werd door Messner
(USA) en Ossola (Zwitserland) een
trans-atlantische bedekking door
(514) Armida waargenomen met een
duur van 6,77 resp. 3,84 seconden.
Op 16 december werd door Lindner
(Duitsland) een bedekking door
(490) Veritas waargenomen met een
duur van 6,08 seconden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 7
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de Dynamene, Yrsa en Abanderada
maken een grote kans op een bedek
king in NEDERLAND.
Gebruik Occult Watcher voor meer
sterbedekkingen. Kijk in alle geval
len van 10 minuten voor tot 10 mi
nuten na het opgegeven 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.
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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