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Redaktioneel
Dit is het laatste nummer dat,
naast elektronische vorm, in pa
pieren vorm uitgegeven wordt. De
druk- en verzendkosten worden,
in combinatie met het afnemende
aantal leden, een te grote belasting
voor de vereniging. Zo’n 80% van
de kosten zit in het produceren en
verzenden van Occultus.
Gelukkig zal het blad als pdf blij
ven verschijnen en naar alle leden
gemaild worden. Daarnaast werd
en wordt het blad ook beschikbaar
gesteld op onze website.
Eberhard Bredner heeft alle num
mers nog eens doorgenomen. Hij
geeft niet alleen aan hoe het blad
zich heeft ontwikkeld, maar geeft
ook een overzicht van de ontwik
keling van het waarnemen van
sterbedekkingen binnen onze
club.
 
Op 4 april zou de Sterbedekkers
dag – Kleine Planetendag plaats
gevonden hebben. Helaas kon
deze dag niet doorgaan vanwege
het Corona virus. De dag zal er
gens in het najaar alsnog plaats
vinden.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXIX
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Freiburg. Het symposium vindt
plaats van 28 augustus tot 1 sep
tember. Meer informatie is te vin
den op het internet op pagina:
            http://esop39.iota-es.de/
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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My time with Occultus
Door Eberhard H.R. Bredner
 
Beste waarnemers, beste vrienden van DOA,
In een situatie die voor ons allemaal verrassend is vanwege een onverwacht coronavirus, schrijf ik u deze bijdrage.
Hoewel een waarnemer over het algemeen eenzame nachten doorbrengt aan zijn telescoop / oculair, zijn we een
gezellige groep die graag conferenties, vergaderingen of zelfs astro-beurzen bezoeken om ervaringen uit te wisselen.
Dit alles is momenteel onmogelijk geworden. Zelfs als we nu als amateurastronomen met internet leven, kan dit
de gemeenschappelijke ervaringen niet vervangen.

De auteur Eberhard Bredner

Nu verder met Occultus:
Ik herinner me mijn eerste instru
mentele waarneming van een raken
de bedekking van Aldebaran op
12/13 februari 1981 in het grensge
bied Nedersaksen / Nederland. Deze
gebeurtenis maakte destijds een on
gelooflijke indruk op mij en is me
altijd bijgebleven, omdat ik in staat
was om de onderlinge beweging van
twee lichamen in het planetaire sys
teem van ons zonnestelsel te volgen.
In een tijd dat internet nog niet be
stond, werden er faxen verzonden in
geval van dringende kennisgevingen
- telexberichten waren ook mogelijk.
Dus voor verdere observaties moest
ik informatie uit vele bronnen verza
melen.
 << Nu blijkt hoe ongelofelijk ge
makkelijk we het vandaag heb
ben. >>
In mijn omgeving - zuidelijk Mün
sterland - waren er nauwelijks waar
nemers van bedekkingen. Maar over
de grens in België en Nederland
waren waarnemende amateurs geor
ganiseerd in groepen, dat was wat
mij aansprak. De aanwezigheid op
conferenties en vergaderingen heeft
dit soort contacten waarschijnlijk
nog versterkt. Alles was zo boeiend
dat ik contact zocht met de DOA en
later volwaardig lid werd. Mijn eer
ste Occultus nr. 11 is van december
1987. Inmiddels heb ik 5 mappen met
130 nummers.
 
Voor deze terugblik heb ik nog eens
alle uitgaven opnieuw bekeken. Het
is gewoonweg ongelooflijk hoe ons
gemeenschappelijk waarnemersle
ven daarin is afgebeeld. Keer op keer
zijn er verslagen van gezamenlijke
waarnemingen, jaarlijkse bijeen
komsten. Vaak met foto's van de
deelnemers en dat is natuurlijk altijd

beklemmend. Veel waarnemers, met
wie we elkaar 's nachts zo vaak heb
ben ontmoet voor gezamenlijke ac
ties, zijn inmiddels overleden.
Voor mij heel verrassend was de
duidelijke inzet van Henk Bril, Adri
Gerritsen en Jan Maarten Winkel,
die een groot deel van de rapporten
en voorspellingen over de hele peri
ode (inmiddels 33 jaar) hebben ge
publiceerd.
Mijn overzicht is vanuit persoonlijk
oogpunt, ik wil op geen enkele ma
nier een lid te kort doen. Ik zou ook
willen verwijzen naar een terugblik
van Harrie Rutten in nummer 100.
Verslagen die voor mij belangrijk
zijn om ze weer te lezen verwijs ik
hierna met het nummer van de uit
gave (X).
 
In 1987 zijn er verschillende pogin
gen gedaan om waarnemingen te
verzamelen, bijvoorbeeld (11) van
GEOS - Groupe Européen d'Obser
vation. In (16) evalueerde Adri Ger
ritsen de rakende bedekking van

Regulus zeer nauwkeurig. De gege
vens werden op dat moment verza
meld door het EAON - European
Astroidal Occultation Network.
Edwin Goffin heeft sindsdien voor
spellingen gepubliceerd voor de be
dekkingen door kleine planeten. Dat
was in een tijd dat computergebruik
niet zo gewoon was zoals nu. Voorts
heeft Adri nauwgezet alle gegevens
gereduceerd van de totale bedekkin
gen <trefwoord O-C>!
In 1991 kreeg Occultus een nieuwe
lay-out met een gedetailleerd verslag
van de 7 minuten durende zonsver
duistering in Mexico. Vanaf (29)
waren er advertenties in Occultus. In
de zomer van 1993 publiceerde DOA
een speciale uitgave over de ESOP in
Roden. Hans Hellmuth Cuno pre
senteerde zijn "time inserter" voor
onze video-waarnemingen. Een jaar
later (38) kon Eric Limburg de eerste
versie van zijn LOW (Lunar Oc
cultation Workbench) presenteren.
Dat was een stap voorwaarts voor
alle waarnemers. LOW kwam op tijd
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5 maal Occultus op de plank linksboven

voor het 50-jarig bestaan   van de
Werkgroep Sterbedekkingen en
sindsdien is Occultus (44) in kleur
verschenen.
In de zomer van 1996 was ik voor de
eerste keer deelnemer aan een geza
menlijke waarneming (45) van een
rakende bedekking in de buurt van
Siebengewald. Twee jaar later kon
den we de toen nog verstoorde
GPS-coördinaten gebruiken voor
onze waarnemingen. De waarne
mingen van rakende bedekkingen
zijn nu beter te voorspellen met het
programma GRAZPREP van Dr.
Eberhard Riedel (56).
De Europese zonsverduistering op
11 augustus 1999 was het onderwerp
in Occultus (58), hoewel wolk- en
regenvrije waarnemingen alleen mo
gelijk waren op een paar gelukkige
locaties. Na de millenniumwisseling
heeft Bill Clinton voor ons een gun
stige beslissing genomen om het
GPS-signaal in de toekomst onge
stoord toegankelijk te maken. De
inhoud van Occultus was in kleur.
De zonsverduistering in Afrika en
een bedekking door Titania waren
onderwerpen in Occultus (66, 67). In
de jaren van het nieuwe millennium
beleefden we een hoogtepunt van de
gemeenschappelijke waarnemingen
van rakende sterbedekkingen. De
Venusovergang was ook een belang
rijk onderwerp bij het publiek. De
bedekkingen van kleine planeten die
altijd door Edwin Goffin werden
gepubliceerd, werden aangevuld met
andere presentaties (Jan Manek,
Oliver Klös) met een grotere waar
schijnlijkheid van een positieve
waarneming. DOA was verantwoor
delijk voor een geweldige ESOP in
Leiden in 2006 (86).
In 2008 konden door video-opnames
met de nieuwe, gevoeligere WATEC
120 N-camera ook waargenomen
worden van zwakkere bedekkingen
(91). We maakten afspraken van
onze deelname via het OW (Occult
Watcher) -programma (93) en profi
teerden duidelijk van de maanrand
profielen gemeten door de KAGU
YA (98) -sonde. In 2010 was er een
gemeenschappelijke Europese waar
neming van een heldere ster door de
kleine planeet ROMA (102).
Dr. Eberhard Riedel verbeterde zijn

GRAZPREP-programma voor ra
kende bedekkingen. De onderlinge
bedekking van de Jupiter-manen
(112) is een uitdaging geworden voor
ons waarnemers, die is opgeroepen
door het observatorium van Parijs.
In 2013 ontving Harrie Rutten, al
geruime tijd voorzitter van de DOA,
de oorkonde Ridder van orde van
Oranje Nassau voor zijn verdiensten
voor de amateurastronomie.
Henk de Groot en Boelie Boelens
droegen in toenemende mate bij aan
de Occultus van de vorige actieve
leden. Verslagen van de waargeno
men "Great American Suneclipse"
werden gepresenteerd in drie edities
(130/132).
Het aantal actieve waarnemers nam
langzaam af, daarom benaderde de
DOA de Duitse werkgroep Kleine
Planeten, een eerste verslag (133) van
een conferentie in Heppenheim ver
duidelijkte de situatie, die vervolgens
ook tot de fusie van Nederlandse
DOA en kleine planeetdeelnemers in
een gemeenschappelijke organisatie
heeft geleid.
Zelfs naar de zonsverduistering in
Chili reisden deelnemers van DOA
(137/138) en deelden hun indrukken
in twee edities. Over het algemeen
zijn de weinige actieve waarnemers
ondertussen zeer gespecialiseerd ge
worden en proberen ze nu als ama
teur zelfs exoplaneten waar te nemen
(139). Tot zover mijn terugblik.
 

We zijn nu technisch veel beter uit
gerust dan 30 jaar geleden, maar er
waren vroeger wel veel meer leden
van de DOA met eenvoudige telesco
pen en moeilijkere tijdsbepaling,
maar dat is een Europa-brede ont
wikkeling.
Ik zal Occultus missen, maar ik hoop
van harte dat delen ervan op internet
te vinden zijn. Vooral de verwijzing
naar te observeren totale bedekkin
gen, bijzondere gebeurtenissen en
een overzicht van de door de leden
uitgewerkte waarnemingen (een
persoonlijk verzoek) moeten ook in
de toekomst toegankelijk zijn.
Omdat ik persoonlijk geïnteresseerd
ben in het waarnemen van rakende
sterbedekkingen, is hier mijn verwij
zing naar twee gebeurtenissen "vol
gens Occult", waarvan de GEZA
MENLIJKE waarnemingen hope
lijk weer mogelijk zal zijn na de Co
rona-toestanden:
A - op 9 september (WOENSDAG)
kort na middernacht betreft een ster
van magnitude 7.9 bij een 63% ver
lichte afnemende maan, waarneem
baar op een lijn Amersfoort - Zwolle
B - kort na middernacht van 8 op 9
oktober (VRIJDAG) 8 Geminorum
van magnitude 6.1 bij een afnemende
maan (60%) op een lijn Eindhoven -
Enschede.
Ik bied graag aan om de voorberei
ding van de waarnemingen in grote
mate te ondersteunen als de weers
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omstandigheden voldoende zijn.
Voor beide data kunnen we de vori
ge avond afspreken in een herberg
voor een overzicht en een preciezere
indeling.
Hoe dit gedetailleerd over het inter
net kan worden georganiseerd, moet
duidelijk worden beschreven in dit
laatste nummer van OCCULTUS. <

Misschien komt er later op de web
site een OCCULTUS-sectie>.
 Ik zal onbeperkt beschikbaar zijn
tijdens mijn actieve tijd als waarne
mer op mijn adres (eberhard@bred
ner.eu).
 
Het is slechts een heel persoonlijke
dank aan alle astronomen (amateurs

en professionals) die met hun bijdra
gen gedurende zoveel jaren zo'n on
gelooflijk indrukwekkend occultis
me hebben gecreëerd. En hartelijk
dank aan Harrie Rutten voor de
vertaling naar het Nederlands.
Bedankt en ga door met jullie suc
cesvolle observaties.

De verenigingen
Door Henk de Groot
 
Zoals nu wel bekend is, zijn we bezig met het fuseren van de werkgroep Sterbedekkingen en werkgroep Kleine
Planeten. Begin april zouden we de eerste concrete stappen daarvoor zetten met de goedkeuring van de nieuwe
verenigingsstatuten van de werkgroep Sterbedekkingen en het voorstel tot opheffing van de werkgroep Kleine
Planeten. Straks gaan we dan als één werkgroep verder, met één digitaal blad en één website.

We willen ons dan vooral richten op
de dingen waar verschillende leden
van de werkgroep nu al mee bezig
zijn, namelijk bedekkingen van ster
ren door planetoïden, TNO’s, Cen
taurs, kometen, manen van plane
ten, onze eigen Maan en onderzoek
aan deze objecten met behulp van
fotometrie en misschien nog astro
metrie en spectroscopie.
 
Helaas gooit het Corona virus alles
door elkaar. Dat geeft verder niets,
het belangrijkste is dat we met z’n

allen dit goed doorstaan en uiteinde
lijk gezond verder kunnen met onze
astronomische en andere bezighe
den.
 
Zodra er enig uitzicht komt in hoe
de coronacrises verder verloopt,
zullen we de draad weer oppakken.
Wel willen we hier nogmaals vragen
aan alle leden na te denken over een
pakkende naam voor de nieuwe
club, en dat geldt ook voor ons blad
Occultus, waarvan u nu de laatste
papieren editie krijgt. Het blad Her

mes van de Kleine Planeten zal daar
dan in opgaan. Ook als je andere
ideeën hebt, laat het ons weten. Een
vereniging is er niet alleen voor,
maar vooral iets wat door de leden
gedragen moet worden.
Wat verheugend is dat veel mensen
in deze moeilijke tijd meer aandacht
krijgen voor het heelal. Ik hoorde dat
al op de radio, en ik merk dat ook in
mijn omgeving. Laten we als leden
daar aan mee doen, en laat wat van
je horen!

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2020
 

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

B 05-05-20 Di  21:20 139428 5,7 32 162 -16 0N 96+ 

B 26-05-20 Di  21:02 79663 7,5 19 284 -9 3N 17+ 

B 01-08-20 Za  23:51 188101 5,0 10 201 -19 8N 97+ 

B 12-09-20 V r/za 03:40 78712 8,1 44 105 -15 12N 32- 

A 08-10-20 Do  22:29 78168 6,1 16 71 -44 12N 61- 

B 09-10-20 Do/vr 02:51 78336 7,7 54 128 -28 10N 59- 

A 07-11-20 V r/za 02:35 79864 6,4 53 130 -38 5N 65- 

B 08-11-20 Za/zo 03:39 80552 7,6 53 135 -29 2N 54- 

B 10-11-20 Ma/di 02:55 99287 8,4 26 104 -36 3N 33- 

B 22-11-20 Zo  18:55 165258 7,6 24 190 -30 7S 56+ 

A 05-12-20 V r/za 03:08 80378 4,7 58 172 -39 3S 79- 
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Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 21 Period : 01/04/2020 - 01/07/2020    

City : Utrecht Observer : Sonneborgh    

Aperture : 10 cm Experience : 1    

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N A ltitude : 0 

 

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association. 

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

 

  Date      Day     T ime    A   P     X Z    Mag  A l   Az   Sn    CA    Dia 

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

 02-04-2020  Thu  00:06:59  1  D   11010   6.2  20  282  -33  +50°N    7 

 09-04-2020  Thu  01:03:25  1  R   20008   5.5  28  188  -28  +74°S    7 

 13-04-2020  Mon  01:31:25  1  R   24456   5.4   6  143  -24  +80°S    7 

 13-04-2020  Mon  02:02:14  1  R   24502   5.9   8  149  -22  +72°S    8 

 25-04-2020  Sat  21:20:25  1  D    5609   6.1   1  300  -18  +89°N    7 

 27-04-2020  Mon  23:00:11  2  D    8453   5.8   5  302  -23  +24°N    7 

 28-04-2020  Tue  20:31:49  1  D   10244   7.2  34  266  -12  +65°N    8 

 29-04-2020  Wed  23:10:54  1  D   12140   6.8  17  284  -23  +85°S    8 

 30-04-2020  Thu  12:57:17     P    M44      3.1  27   91  +50          10 

 02-05-2020  Sat  22:05:43  1  D   16293   6.8  41  227  -19  +66°S   10 

 03-05-2020  Sun  21:36:58  2  D   17633   4.0  43  200  -17  +39°N    4 

 07-05-2020  Thu  23:23:41  1  R   21415   5.5  20  169  -21  +34°N    9 

 25-05-2020  Mon  21:14:40  1  D    9864   6.8   9  296  -10  +62°S    7 

 27-05-2020  Wed  20:45:24     P    M44   3.1  27  269   -7           4 

 27-05-2020  Wed  22:27:21  1  D   13327   7.1  13  287  -15  +78°N    9 

 10-06-2020  Wed  02:51:06  1  R   29338   5.3  16  170   -4  +81°N    7 

 12-06-2020  Fri  02:02:05  1  R   30988   5.7  13  135   -9  +66°S    6 

 17-06-2020  Wed  02:21:59  1  R    3360   6.2   7   83   -7  +81°N    8 

 19-06-2020  Fri  07:47:19  1  D  V enus     -3.8  47  128  +38  -63°S    4 

 19-06-2020  Fri  08:48:05  1  R  V enus  -3.8  53  148  +46  +49°S    4 

 29-06-2020  Mon  22:24:08  1  D   19816   6.6  16  233  -13  +65°S   10 

 

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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Eclipsverslag Omanreis december 2019
Door Bart Taillieu
 
We gingen er vanuit dat Oman één van de plaatsen op de wereld was waar bewolking ons bijna zo goed als zeker
geen parten kon spelen, maar hier liep het toch wel even anders. De avond voor de eclips waren we in Al Ashkha
ra in een resort nabij de kustlijn van de Arabische Zee, een prachtige locatie.

De bedoeling was om ’s morgens om
04:15 uur te vertrekken naar de cen
trale lijn, zo’n 100 km rijden langs de
kustlijn naar het zuiden tot nabij het
dorpje Ras Ar Ruways. Het weer
bleek absoluut geen probleem daar
het de voorbije dagen volledig zon
nig met een open hemel was. Toen
we gisterenmorgen om 04:15 uur het
hotel verlieten, hadden we een volle
dige open hemel. Van niets bewust
reden we dus zonder ons zorgen te
maken, wat het weer betrof, naar de
waarnemingslocatie. Toen we er
aankwamen omstreeks 05:30 uur en
uit de auto stapten, stelden we vast
dat er zich een wolkenband gevormd
had boven zee over de oostelijke
horizon net op de plaats waar de
“ring of fire”, laag boven de horizon,
te zien zou zijn. We hadden dus een
serieus probleem. Er was ook heel
weinig stroming zodat die bewol
kingsband heel weinig van plaats
veranderde. Omdat dit op deze
plaats de enige hoofdweg was, had
den we in feite geen uitwijkingsmo
gelijkheden. Langs de hoofdweg
stonden ook al verschillende mensen
die hun telescopen al opgesteld had
den. Ook wij beslisten om dit dan
maar te doen en hoopten dat de
wolkenband bij zonsopkomst gelei
delijk zou oplossen.
Toen om 06:45 uur de reeds gedeel
telijk verduisterde zon boven de ho
rizon verscheen konden we enkel
hier en daar een gedeelte van de zon
zien door korte opklaringsgebieden
laag tegen de horizon. Iets hoger
boven de oostelijke horizon was er
een heel dikke zwarte wolkenband
aanwezig waar de zon zeker geen
kans zou hebben zich daar door te
boren, net daar waar de ring of fire
te zien zou moeten zijn…
Links van die wolkenband zaten er
enkele bredere opklaringsgebieden.
Na wat nadenken besliste ik plots

De auteur Bart Taillieu, dit keer op
een berg in Chili, ook in 2019.

1) Ringvormige Zonsverduistering 26 december 2019 om 03:37 uur UT.
CANON 500D: ISO100 1/4000s, nabij tweede contact door de wolken. Plaats:
Ras Ar Ruways OMAN. Takahashi FS-60Q refractor. Sky watcher star
adventurer mount.

dat het enige wat we konden doen
om toch nog de ring of fire te kunnen
zien, was ons verplaatsen naar het
noorden, m.a.w. een stuk terug rij
den. Snel al het materiaal in grote
stukken de auto in en wegwezen. Na
een 5 a 10 minuten rijden zag ik dat
we op een plaats aangekomen waren
waar we toch meer kans zouden
hebben. Alles moest nu wel heel snel
gaan, al het materiaal snel terug
opstellen en hopen dat we binnen 20
minuten de ring of fire te zien zouden
krijgen in een opklaringsgebied. Het
was echt nagelbijten… De bewol
king was toch een stuk minder domi
nant dan op de plaats waar we voor
af opgesteld stonden. De laatste 10
minuten voor de ring of fire was de
gedeeltelijke eclips constant te zien.
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Op het moment dat de ring zich aan
het vormen was, konden we in feite
rechtstreeks met het blote oog naar
de zon kijken zonder filters. De be
wolking was net dik genoeg om het
zonlicht voldoende te filteren. Om
foto’s te nemen was dit een ander
probleem, het ene moment had je de
zonnefilter nodig en het andere mo
ment niet, wat het fotograferen van
het natuurfenomeen zich er niet ge
makkelijker op maakte. Het onge
looflijke kwam er dan uiteindelijk
toch, de volledige ring of fire hebben
we kunnen zien afwisselend met
lichte bewolking ervoor of met de
zonnefilter. Het was echt een spek
takel op zijn best. Waar iedereen
dacht dat het hier niet kon mislopen,
liep het hier bijna verkeerd af.
Al bij al mogen we dan toch op de
valreep spreken van een geslaagde
eclips.

2) Ringvormige Zonsverduistering 26 december 2019 om 03:39 uur UT.
CANON 500D: ISO800 1/4s, in het midden van de ringvormige fase. Plaats:
Ras Ar Ruways OMAN. Takahashi FS-60Q refractor met solar screen. Sky
watcher star adventurer mount.
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Raadsel, deel 2
Door Henk de Groot
 
In de vorige Occultus stond een artikeltje van mij over twee raadsels. Raadsel 1 betrof een lichtspoor op een op
name van de planetoïde Elinor op 30 december 2019. Het bewuste spoor is een rechte lijn op de opname, waarin
verschillende getwiste sporen lopen. Mijn conclusie in dat artikel is dat het hier waarschijnlijk om uitlaatgassen
van een vliegtuigmotor gaat. De stroming is sterk turbulent achter de motor, en heeft een rondgaande rotatie. De
uitlaatgassen kunnen aangelicht zijn door de vliegtuig verlichting, welke overigens niet op de opname is te zien.

Int.aanduiding Naam UT Afstand (km) Periode (min) q (km) Q (km)

2019-074N Starlink 1020 17:05:55 502.7 91.481 349.0 351.9

2019-074AC Starlink 1034 17:06:06 504.8 91.480 343.7 357.0

2019-074AB Starlink 1033 17:06:35 505.5 91.480 348.8 352.0

2019-074Z Starlink 1031 17:06:49 505.3 91.481 348.9 352.0

Raadsel 2 gaat over vier rechte licht
sporen, ook op een 150 s durende
opname van Elinor ‘s avonds om
streeks 17:05 UT. Ik meende hier
eerst een vliegtuig in te zien, met vier
lampen welke vanaf de onderzijde
zichtbaar zijn. Na wat rekenen
kwam ik er toen al gauw achter dat
dit niet erg waarschijnlijk was. Een
vliegtuig zou veel te groot zijn om de
lichtsporen te verklaren. Mijn con
clusie was toen ook dat dit misschien
vier satellieten zouden kunnen zijn
die al dan niet toevallig achter of
naast elkaar vlogen.
 
Reacties
Op dit artikel krijg ik na het verschij
nen van Occultus twee reacties. De
eerste is van Marc Fokker. Marc ziet
ook wel iets in het idee dat raadsel 1
veroorzaakt wordt door aangelichte
vliegtuigmotoruitlaatgassen. Voor
het oplossen van het tweede raadsel
krijg ik van Marc de suggestie eens
te gaan kijken op de link van “hea
vens above”.
 
Kort daarna krijg ik een reactie van
Bram Dorreman. Behalve lid van de
werkgroep Sterbedekkingen is Bram
leider van de Werkgroep Kunstma
nen van de VVS (Vereniging voor
Sterrenkunde in België). Bram heeft
een vermoeden dat het hier om de
recent gelanceerde Starlink satellie
ten gaat. Hij heeft de baangegevens
van de satellieten in het programma
Guide 9 ingevoerd. Dan blijkt dat de
satellieten net buiten de opname
langs de hemel gaan. Echter Bram

weet niet precies de coördinaten van
mijn waarneemplaats, en ook de
grootte van het sterveld op de opna
me kan hij niet goed inschatten.
Hij vraagt mij de coördinaten van de
hoekpunten van de opname op te
geven, mijn precieze waarneem
plaats en de tijd van de opname, dus
begin en einde.
Hij geeft ook aan dat de Starlink
satellieten nog steeds manoeuvreren
in de ruimte, vrij kort na de lance
ring, maar dat dit nog niet volledig
verklaard waarom ze de planetoïde
Elinor, die ik aan het meten was,
meer westelijk passeerden volgens de
berekening, dan mijn opname waar
schijnlijk laat zien.
Ik stuur Bram de gevraagde gege
vens toe, en wacht met spanning af
wat er gaat volgen.
 
Niet veel later, in de tweede helft van
januari, krijg ik al weer bericht terug
van Bram. Hij heeft nieuwe gegevens
kunnen bemachtigen en is daarmee
opnieuw aan het rekenen geslagen.
Ook aan het formaat beeldveld van
mijn opname moest hij even wennen.
Hij is gewend aan een beeldveld van
5 graden, wat azimuthaal georiën
teerd is, maar mijn beeldveld is om

streeks 20 * 14 minuten en equatori
aal georiënteerd.
 
In de tabel zijn de resultaten van de
berekeningen weergegeven. In de
tabel staan achtereenvolgens de
aanduiding en de naam van de satel
liet, de tijd van passage door het
beeldveld, de afstand tussen de satel
liet en de telescoop, de omlooptijd,
de perigeumhoogte (q) en de apoge
umhoogte (Q)
De sporen op de opname zijn in
tijdsvolgorde van rechts naar links
en de satellieten zelf bewegen van
rechtsboven naar linksonder door
het beeldveld. De verplaatsing van
de sporen ten opzichte van de sterren
zijn vooral te wijten aan de rotatie
van de sterrenhemel en een heel klein
beetje aan de verdraaiing van de
baanvlakken ten opzichte van de
ruimte.
 
Het klopt precies. De opname is
gestart om 17:05:24 UT en gestopt
150 s later, om 17:07:54 UT.
En de genoemde passagerichting
door het beeldveld van de opname
komt ook grofweg overeen met de
west-oost richting van bewegen.
Hiermee is raadsel 2 dus opgelost!
 
Starlink
Bij de informatie die Bram opstuurt,
zit ook een door hem geschreven
artikel in het blad van de werkgroep
Kunstmanen. Eind 2018 heeft het
bedrijf SpaceX al 64 satellieten tege
lijk omhoog geschoten met een Fal
conraket. Ze worden in een zonsyn
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chrone baan gebracht rond de
Aarde. Omdat toen de satellieten
niet direct na de lancering zichtbaar
waren, is daar nooit veel aandacht
voor geweest. Bij de lancering van 23
mei 2019 was dat wel anders. Op 25
mei 2019 fotografeerde Marco
Langbroek een trein van 60 satellie
ten. Deze opname ging de hele we
reld over. Op 11 november 2019
vond de derde grote lancering plaats,
nu weer met 60 satellieten.
De volgende is op 7 januari 2020,
vervolgens op 29 januari 2020, dan
17 februari en tenslotte op 18 maart,
alle lanceringen vinden steeds plaats
met 60 satellieten tegelijk. Samen
met eerdere kleine lanceringen zijn
er dus nu al 362 Starlink satellieten
in een baan rond de Aarde gebracht.
In april is er weer een lancering, dus
wanneer u dit nummer van Occultus
leest is het aantal waarschijnlijk al
weer met 60 verhoogd.
 
De SpaceX fabriek zet elke dag 6
satellieten in elkaar, echt lopende
band werk dus. SpaceX heeft toe
stemming om uiteindelijk bijna
12000 (!) satellieten in een baan rond
de Aarde te brengen op drie verschil
lende hoogtes, namelijk 340 km, 550
km en 1150 km. De inclinatie van de
baan is 53 graden, dus tot boven
Noord Nederland.
De Starlinksatellieten worden ge
bruikt voor communicatie, speciaal
voor (5G) internet. Het mag ook wat
kosten, in 2018 werden de kosten
voor het hele project op 10 miljard
dollar geschat.
 
De Starlink satellieten welke ik gefo
tografeerd heb, zijn dus afkomstig
van de lancering op 11 november. De
opname is ruim 1,5 maand na de
lancering, en tegen die tijd zijn de
satellieten onderling al behoorlijk
ver uit elkaar gemanoeuvreerd.
 
Last?
Nu is het natuurlijk hartstikke leuk
voor veel mensen, vooral op afgele
gen plaatsen, dat ze straks snel inter
net hebben. Maar hebben wij, ster
renkundigen, daar straks veel last
van? SpaceX is niet het enige bedrijf
dat hiermee bezig is. Men schat dat
binnen enkele jaren in totaal 26000

Een hele rij Starlink satellieten, gereed om losgelaten te worden van de lan
ceerraket (foto SpaceX)

(!!) van dergelijke satellieten gelan
ceerd zullen zijn.
Als ik een fotometrie curve van een
planetoïde vastleg, zijn er nu bij elke
waarneemreeks wel 2 tot 8 satellieten
zichtbaar op de opnames. Nu is dat
nog geen probleem. Als een satelliet
voor een planetoïde of een referen
tiester langs gaat, is slechts één me
ting mislukt. Maar hoe is dat over
een paar jaar. En die vraag geldt
natuurlijk ook voor de professionele
sterrenkundigen.
 
Het probleem
In één baanvlak zitten 60 satellieten.
In de laagste baan doet een satelliet
ruim 90 minuten over een rondje om
de Aarde. Op een bepaald moment
passeert jouw beeldveld, waarin je zit
te meten, zo’n baan. Dan zie je dus
elke ruim 1,5 minuut een satelliet
door jouw opname heen bewegen.
Bij 12000 satellieten zijn er 200
baanvlakken. Dus op het punt waar
de baanvlakken het verst van elkaar
verwijderd staan aan de hemel, is er
nog steeds gemiddeld om de 180
graden / 200 = 0,9 graden een punt
waar je weer zo’n baanvlak kruist,
dat is ruim 16 keer per uur. Ja, dan
wordt het echt een plaag!
In een ESO publicatie wordt ge
noemd dat op enig moment na zons
ondergang maar liefst 1600 satellie
ten zichtbaar zullen zijn, en dat aan
tal neemt af tot 1100 aan het einde
van de astronomische schemering,
wanneer de waarnemingen begon
nen zijn.
 

Helderheid en zichtbaarheid
Gelukkig is het niet zo erg. Zolang
de satellieten in de aardschaduw
verkeren, zie je ze niet, hoogstens een
hele korte sterbedekking. Maar de
bedekkingstijd is zo kort, dat je dat
niet kunt waarnemen. In de zomer
periode verkeren de satellieten wel
veel langer in de zone waarbij ze ‘s
nachts beschenen worden door de
Zon.
De vraag is dan wat de helderheid
van de satellieten zal zijn.
 
De Internationale Astronomische
Unie heeft ook het probleem onder
kend, en dit aangekaart bij de bedrij
ven en de verschillende organisaties
en beleidsmakers. Ook heeft men
aan de kunstmaanwaarnemers ge
vraagd helderheidsschattingen aan
de Starlink satellieten te gaan ver
richten. Inmiddels is, of wordt bin
nenkort, als proef een zwart geverfde
Starlink satelliet gelanceerd om de
lichtweerkaatsing zoveel mogelijk te
dempen, en daarmee de helderheid
van de satellieten te verlagen.
Bram heeft op 19 januari enkele sa
tellieten op een helderheid geschat
van tussen magnitude 1,8 en 2,5.
Deze waren afkomstig van de lance
ring van 7 januari 2020.
 
Als ik naar mijn eigen waarnemin
gen kijk, dan heb ik geprobeerd bij
benadering uit te rekenen bij welke
magnitude helderheid ik last van de
satellieten ga krijgen.
De Starlink satelliet beweegt in 95
minuten rond de Aarde, dat is 360
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graden. Deel je dat op elkaar, dan
legt hij 227 boogseconden per secon
de af. Dat is natuurlijk alleen zo recht
boven jouw waarneemlocatie het
geval; hoe verder de satelliet van het
zenit verwijderd is, des te langzamer
hij schijnbaar gaat.
Een pixel van mijn camera is 0,83
boogseconde groot, dus de satelliet
doet 0,0037 seconde over 1 pixel.
De gevoeligheid van de Watec op de
kortste integratietijd is in ieder geval
magnitude 10,5. De belichtingstijd
van een pixel is dan gelijk aan de
belichtingstijd van één field, dat is
0,02 s.
Als ik de helderheidsflux van magni
tude 10,5 vermenigvuldig met de tijd
(0,0037/0,02), kom ik uit op magni
tude 8,6. Dus elke satelliet helderder
dan magnitude 8,6 trekt een spoor
op een opname.
 

ESO publicatie
In de ESO publicatie in Astronomy
& Astrophysics is te lezen dat van de,
op enig moment, 1100 zichtbare sa
tellieten bij het einde van de astrono
mische schemering er 260 helderder
zijn dan magnitude 6. Gelukkig staat
wel 95% lager dan 30 graden boven
de horizon.
Men heeft uitgerekend wat dat bete
kent voor het Vera C Rubin Obser
vatory, voorheen de LSST. Tijdens
de eerste en laatste uren van de
nacht, wanneer de satellieten niet in
de aardschaduw verkeren, wordt
30-40% van de opnamen verziekt
door deze satellieten. Zoals wellicht
bekend is één van de taken van deze
telescoop het opsporen en in kaart
brengen van planetoïden en NEA’s.
 

Waarschijnlijk zullen we wel niet het
grote aantal satellieten in de ruimte
kunnen tegenhouden. Zolang er
flink aan verdiend kan worden, is
niets meer te gek. Het is te hopen dat
de bedrijven mee willen werken aan
het “dimmen” van de satellieten, en
de overheden regels willen stellen om
de nacht te beschermen. Er is immers
al veel te veel verziekt in de laatste
eeuw. Alleen voor waarnemers van
kunstmanen breken gouden tijden
aan…
Met dank aan Bram Dorreman voor
veel informatie.
 
ESO publicatie: Impact of satellite
constellations on astronomical ob
servations with ESO telescopes in
the visible and infrared domains (O
Hainaut en A P Williams).

Nog werk voor amateurs in de toekomst?
Door Henk de Groot
 
In januari 2020 is er een publicatie verschenen over Tess. Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) is een satel
liet welke in 2018 gelanceerd is door NASA. Tess is uitgerust met vier relatief kleine telescopen van 10 cm, elk met
een CCD detector met een beeldveld van 24*24 graden.

TESS, met vier 10 cm telescopen welke de hemel afzoeken op exoplaneten en
ander grut (foto NASA).

Het primaire doel van Tess is, zoals
de naam het al aangeeft, het ontdek
ken van exoplaneten door minimale
lichtvariaties in het licht van sterren
te detecteren. Gaat een exoplaneet
voor een ster langs, dan wordt het
licht van de ster heel iets zwakker.
Met computerprogramma’s wordt
dan gezocht naar regelmatigheden
en karakteristieken in de lichtvaria
ties, welke op een overgang kunnen
duiden. Steeds wordt enkele maan
den naar een bepaald gebied aan de
hemel gekeken. Maar Tess meet ook
de helderheden van heel veel andere
objecten, eigenlijk als bijvangst.
Hoewel Tess niet waarneemt in het
eclipticale vlak, maar minimaal daar
6 graden vanaf blijft, is hij in staat
veel planetoïden te meten, omdat
vele daarvan meer dan zes graden
buiten dit vlak bewegen.
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In deze grafiek zie je een vergelijking
met de door TESS gevonden rotatie
periodes van planetoïden met de rota
tieperiodes zoals die staan in de
LCDB database van het Minor Pla
net Centre. De meeste periodes
komen met elkaar overeen, dat is de
dikke lijn van linksonder naar rechts
boven. Op de beide dunne lijnen daar
boven en eronder zie je dat er ook nog
aardig wat rotaties zijn welke een
veelvoud van elkaar zijn. Bijvoorbeeld
dat TESS 8 uur vindt en in de LCDB
database deze als 16 uur vermeld
staat. Verder staan er ook nog be
hoorlijk wat rotatieperiodes waar
geen enkel verband in is te zien. De
LCDB database kun je eenvoudig
downloaden als tekstbestand van de
Minor Planet Center website.
Op de horizontale X-as beneden zie je
de TESS rotatieperioden uitgedrukt
in dagen, en bovenaan in uren. Aan de
linkerzijde de LCDB rotatietijden in
dagen en rechts in uren. (Grafiek uit
rapport Solar System Objects obser
ved with TESS).

De planetoïden metingen
Voor het meten zijn de meer heldere
hoofdgordel planetoïden en Jupiter
Trojanen uitgekozen. In totaal zijn
er 9912 lichtcurves opgenomen.
De opgenomen lichtcurves zijn ver
geleken met de al bekende lichtcur
ven uit de LCDB database van het
Minor Planet Center. Deze database
is gevuld met waarnemingen van
beroeps astronomen, maar ook heel
veel waarnemingen van amateurs.
Wat je dan ziet is (voor mij) niet
verrassend! Zo’n 80% van de gevon
den rotatie perioden van de planetoï
den uit beide databases komen met
elkaar overeen. Maar 8% heeft een
rotatieperiode verschil van een veel
voud van elkaar, dus half zo lang of
twee keer zo lang. De overige 12%
hebben totaal verschillende perio
des, waarbij de meeste van Tess lan
ger zijn. Op zich is dat een feit dat ik
ook al meerdere keren gezien heb;
veel rotatieperioden in de LCDB
database kloppen niet.
Wat verder vermeld moet worden is
dat deze ruim 9000 lichtcurven zijn
opgenomen in korte tijd, terwijl de
LCDB database een product is van
jaren. Het verregaand geautomati
seerd waarnemen door kleine satel
lieten in de ruimte is vele malen
doeltreffender dan amateurs en
profs vanaf de Aarde. De vraag
komt dan op of het nog wel enige zin
heeft om als amateur daar nog wat
aan te doen.
 
Fotometrie waarneemgroep
Naar aanleiding van deze publicatie
kwam een mailwisseling op gang
tussen amateurs van de fotometrie
groep en enkele beroeps astrono
men, welke hier ook mee bezig zijn.
De beroeps geven ook aan dat je als
amateur op veel gebieden niet meer

mee kunt doen met de huidige waar
neemprogramma’s. Zo zijn, als
voorbeeld in 2019, in totaal 2434
NEA’s (Near Earth Objects), plane
toïden welke de Aarde relatief dicht
naderen, ontdekt. Maar slechts vier
ontdekkingen zijn door amateurs
gedaan, en dan nog op het zuidelijke
halfrond.
En binnenkort gaat de LSST op zoek
naar nieuwe planetoïden, die gaan
tot magnitude 24!
 
Amateurwaarnemingen beter en
selectiever
De meeste fotometrie waarnemin
gen zijn als bijvangst van andere
waarneem programma’s van bij
voorbeeld Tess, Gaia of Pannstars
gedaan. Sommige planetoïden komen
gewoon met “verkeerde” rotatiepe
riodes uit deze onderzoeken rollen,
en dat wordt door de verregaande
automatisering heel vaak niet opge
merkt. Ook het detecteren van afwij
kingen in de periode, of overgangen
en eclipsen, komen er meestal niet
uit.
De waarneemgroep heeft in de afge
lopen winter enkele binaire systemen
ontdekt, en ik heb zelf ook onder
vonden dat best veel “bekende” ro
tatieperiodes niet juist zijn. Zolang
dat nog aan de hand is, heeft het
waarnemen van planetoïden door
amateurs in bepaalde domeinen nog
steeds veel toegevoegde waarde.
Bovendien is het erg leuk om te doen.
 
Informatie uit o.a. het rapport:
Solar System Objects observed with
TESS – first data release: Main Belt
and Trojan Asteroids from the Sou
thern Survey (A. Pal ea) https://ar
xiv.org/abs/2001.05822

Agenda
6 - 7 juni 2020 Kleine Planeten Tagung te Drebach, Duitsland

20 juni 2020 jaarvergadering KNVWS te ?

28 aug – 1 sep 2020 ESOP XXXIX te Freiburg, Duitsland

najaar 2020 Sterbedekkersdag / KPD te Bussloo

? november 2020 amateur bijeenkomst te Goirle
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Waarnemingen aan planetoïden in de afgelopen
winter

Door Henk de Groot
 
De afgelopen winter was er weer één met weinig heldere nachten. De nachten waren wel lang, en soms waren er
ook wel opklaringen, maar langdurige perioden met helder vriezend weer waren er helaas weer niet. Ook de
schaatsen zijn deze winter op de zolder blijven liggen.

Voor sterbedekkingen was er soms
nog wel een gaatje tussen de wolken
te vinden. Om fotometrie te kunnen
gaan doen, heb je toch wat langer
zicht op de ruimte nodig. Enkele
planetoïden konden toch gemeten
worden.
 
(389) Industria
Op 19 januari is het min of meer
helder, en de telescoop wordt gericht
op Industria. Industria is al eens
eerder waargenomen in 2009 en
2018, en heeft een rotatie periode van
0,35 dagen, dus ruim 8 uren. Hij is
best helder, magnitude 11,3 gemid
deld. Maar dat heb ik ook wel nodig
in deze nachten. Voortdurend trek
ken hoge cirrus wolken over, en als
dan het object te zwak is, blijft er
niets meer van over. Helaas wordt de
waarneemavond al kort voor 11 uur
UT afgebroken, omdat de hemel
weer dichttrekt.
Pas ruim twee weken later is er weer
een heldere nacht. Op 4 februari lukt
het om Industria gedurende ruim 6
uren te meten, en drie dagen later, op
7 februari lukt het nog eens om een
lichtcurve van bijna 6 uur op te
nemen. Nu heb ik een volledige om
loop waargenomen, en bovendien
twee metingen welke dicht bij elkaar
liggen en een meting die verder weg
ligt in de tijd. Uit alle metingen wordt
een rotatieperiode berekend van
0,354056 dag, met een nauwkeurig
heid van 0,000012 dagen (ruim 1
seconde).
 
(1303) Luthera
In maart, net na het begin van de
astronomische lente, breekt vanaf de
21e een lange periode aan van helder
weer. Luthera staat lekker hoog aan
de hemel, zodat ik geen last heb van
bomen en huizen en hem toch lang

De eerste rotatie helderheids curve met een tijd van 0,26 dagen. Aan de
rechterzijde zie je bijvoorbeeld de groene waarneming welke parallel aan de
“hoofdtak” loopt en een faseverschuiving weergeeft. Dit is meer het gebruike
lijke beeld bij een rotatiecurve: twee pieken en dalen zijn eenvoudig te verkla
ren uit een afgeplat lichaam (grafiek: R. Behrend).

De uiteindelijk lichtcurve met een rotatietijd van 0,34 dagen. Eén periode loopt
van 0 tot 1 op de X-as. Op de Y-as de relatieve helderheid. Het is een vreemde
curve met drie pieken in één rotatie. Je zou denken dat Luthera driehoekig is
(grafiek R. Behrend).
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achter elkaar kan waarnemen. De
helderheid is omstreeks magnitude
14,1.
De eerste nacht is kraakhelder, de
tweede nacht iets minder. Maar
omdat ik twee nachten achter elkaar
een goede curve heb kunnen opne
men, pak ik de derde nacht een ander
object, en op de nacht daarop weer
Luthera. Zoals gebruikelijk worden
de data naar Raoul Behrend ge
stuurd van het Observatoire de Ge
neve. Die komt vervolgens op 26
maart met de mededeling op de be
richtenlijst dat Luthera wellicht een
bijzonder object is.
Hoe hij daar toe komt is te zien op
de volgende grafiek. Er lijkt dan
sprake te zijn van een faseverschui
ving in delen van de kromme. De
helderheidslijn lijkt bij een tweede
waarneming soms parallel aan de
eerste te lopen, maar op een andere
helderheid. Dat kan duiden op een
binair systeem. De rotatieperiode
van Luthera zou dan 0,26 dag zijn.
 
Ik besluit dan maar om Luthera nog
een paar nachten te gaan waarne
men, en doe dat op 26, 27 en 29

maart. Ook deze waarnemingen
worden opgestuurd. Ook enkele
Franse waarnemers gaan naar aan
leiding van dit bericht aan het waar
nemen.
Later blijkt het deze keer toch wat
anders te liggen. Op 29 maart wordt
een nieuwe periode gevonden. Deze
blijkt te liggen op 0,346872 dag met
een nauwkeurigheid van 0,000022.
De amplitude in helderheid bedraagt
0,0927 magnitude. Dat is niet veel,
maar met zo’n relatief heldere plane
toïde is dat gemakkelijk te meten.
 
Luthera was een groot project. Alles
bij elkaar zijn hiervoor door mij al
leen al 682 opnames gemaakt van 2,5
minuut elk, voor evenveel meetpun
ten.
 
(6307) Maiztequi
Op 23 en 31 maart wordt Maiztequi
waargenomen. Maiztequi heeft een
helderheid van magnitude 16,3. Op
de eerste nacht blijkt de signaal/ruis
verhouding te slecht te zijn om een
bruikbare helderheidskromme op te
leveren. De belichtingstijd is dan 3
minuten. Op 31 maart probeer ik het

nog een keer. Een deel van de krom
me staat er wel op, maar niet volledig
De belichtingstijd is dan 4 minuten,
wat net gaat zonder dat de planetoï
de echt een spoor trekt op de opna
me.
Ondanks de heldere nacht met goede
seeïng is magnitude 16,3 net te zwak
voor een object met een kleine am
plitude in helderheid. De curve komt
dan onvoldoende boven de ruis uit.
Nadeel is ook dat je voor fotometrie
altijd een filter moet gebruiken, dit
om de helderheden goed te kunnen
vergelijken met de referentiesterren.
Wat wel kan is dat je enkele opna
men maakt met een filter, en het
grote deel verder zonder filter. Je
kunt dan de opnames met filter ge
bruiken om de helderheid te verge
lijken met de referentiesterren, en de
opname zonder filter voor de eigen
lijke kromme. Maar dan moet je snel
kunnen wisselen van filter, en dan
heb je een filterwiel nodig voor de
camera. Dat staat nog op het ver
langlijstje.
Maiztequi is dus eigenlijk mislukt,
maar dat hoort er soms bij.

De website(s)
Door Henk de Groot
 
De website Doa-site.nl van de werkgroep sterbedekkingen telt maandelijks zo’n 400 unieke bezoekers. Het aantal
bezoeken is in januari 1478, in februari 1695 en in maart 1977 groot.
Als je kijkt uit welke landen de bezoekers komen, staat Rusland bovenaan. Ik ben geen internet expert, maar mijn
gevoel is dat deze Russische bezoekers misschien met andere intenties het web afschuimen.

Bezoekers uit Nederland komen
daarna in aantal, gevolgd door de
VS, en Duitsland.
Occultus is 57 keer gedownload, het
meest recente nummer 137 natuur
lijk het meest. Op de website gaat de
meeste aandacht uit naar de pagina’s
over software en het waarnemen.
De website DMPA.nl van de werk
groep Kleine Planeten trekt maan
delijks zo tussen de 260 en 200 unie
ke bezoekers, en tussen de 260 en 300
bezoeken.
 
Waarnemingen van leden worden op
de website anoniem gepresenteerd,
tenminste voor zover ze positief zijn
of iets bijzonders te melden hebben.

Mocht je dus een mooie waarneming
gedaan hebben, stuur dan het mate
riaal (foto’s, grafieken) door naar de
webmeester. Je kunt zo een positief
beeld van de vereniging naar de bui
tenwereld laten zien. Ook andere
suggesties en ideeën zijn welkom.
 
Elke maand staat er ook een over
zicht van alle Maanbedekkingen >
magnitude 9 zichtbaar vanuit het
midden van het land. Die kun je
eenvoudig omrekenen naar jouw
eigen positie.
De presentatie op de website is lastig.
De voorspellingen worden gedaan in
Occult, en worden als tekstbestand
daaruit gehaald met eigenlijk te veel

gegevens. Maar voor wie er echt
belangstelling voor heeft, kan daar
uit wel zijn bedekkingen halen.
 
De website van de Landelijke vere
niging KNVWS is vernieuwd. De
afzonderlijke werkgroepen, afdelin
gen of sterrenwachten kunnen er nu
ook zelf eigen informatie op kwijt.
Ook deze website is nog in verande
ring. Zo staan de werkgroepen inge
deeld als thematische vereniging op
een landkaart, maar misschien zou
iets anders, bijvoorbeeld een logo of
ander plaatje beter passen. Kijk
maar eens op: https://www.knvws.
nl/
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
In het eerste kwartaal werden er meer dan 40 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht,
waarvan 3 positieve waarnemingen. Fantastisch!
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. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.
 

Datum Nummer Object Groot, H. de Nobel, W. Winkel, J .M. 

      

7 jan. 456 Abnoba  X   

15 jan. 709 Fringilla X   5.59s 

15 jan. 10913 1997 Y E14   X  

15 jan. 8550 Hesiodos X    

15 jan. 55017 2001 QH32   X  

15 jan. 35624 1998 K R7 X   X  

16 jan. 8586 Epops X    

16 jan. 69417 1995 WV 35 X   X  

16 jan. 53356 1999 J J71 X   X  

17 jan. 63759 2001 QB280   X  

19 jan.  289P/Blanpain   X  

19 jan. 83045 2001 QC195   X  

4 feb. 69417 1995 WV 35   X  

4 feb. 3152 Jones   X  

7 feb. 1220 Crocus   X  

12 feb. 19698 1999 SR4   X  

12 feb. 18134 2000 OS14 X   X  

23 feb. 4826 Wilhelms   X  

23 feb. 14935 1995 BP1 X   X  

23 feb. 329 Svea X    

23 feb. 123 Brunhild X  7,0s X  

23 feb. 28915 2000 OU13 10.24s   

3 mrt. 208385 2001 SB130   X  

3 mrt. 20502 1999 RG11   X  

17 mrt. 27491 Broksas   X  

21 mrt. 86371 1999 X Z234   X  

22 mrt. 1074 Beljawskya   X  

23 mrt. 58547 1997 FZ2   X  

23 mrt. 31211 1998 BW8   X  

24 mrt. 68517 2001 UC214   X  

26 mrt. 34456 2000 SG88   X  

28 mrt. 210150 2006 ST108   X  

31 mrt. 34742 2001 QD79   X  

 

 

 

Fringilla
Op 15 januari werd door Jan Maar
ten Winkel een bedekking waarge
nomen door (709) Fringilla met een
duur van 5,59 seconden. De intrede
was om 19h28m27,46s en de uittrede
om 19h28m33,05s UT. Henk de
Groot had een mis, terwijl Pierre Le
Cam (Frankrijk) een bedekking had
van 3,86 seconden.
 

Brunhild
Op 23 februari werd door Wim
Nobel een bedekking waargenomen
door (123) Brunhild met een duur
van 7,0 seconden. We wachten nog
op zijn verslag. Henk de Groot en
Jan Maarten Winkel hadden een
mis.
 

2000 OU13
Op 23 februari werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (28915) 2000 OU13 met een
duur van 10,24 seconden. De intrede
was om 22h51m06,44s en de uittrede
om 22h51m16,68s UT.
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Bedekkingen elders in Europa
Op 1 januari werd door Rottenborn
(Tsjechië) een bedekking waargeno
men door (8743) Keneke met een
duur van 1,62 seconden.
Ook op 1 januari werd door Nosche
se (Italië) een bedekking waargeno
men door (798) Ruth met een duur
van 2,88 seconden.
Ook op 1 januari werd door Beisker
vanuit Portugal een bedekking
waargenomen door (583) Klotilde
met een duur van 6,21 seconden.
Op 2 januari werd door Bonnardeau
(Frankrijk) een bedekking waarge
nomen door (131) Vala met een duur
van 2,79 seconden.
Ook op 2 januari werd door Deco
ninck (Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (1512) Oulu met
een duur van 1,34 seconden.
Ook op 2 januari werd door Lindner
(Duitsland) een bedekking waarge
nomen door (2729) Urumqi met een
duur van 0,92 seconden.

Ook op 2 januari werd door Csipes
(Slowakije) een bedekking waarge
nomen door (4801) Ohre met een
duur van 0,95 seconden.
Op 4 januari werd door Schnabel,
Perello en Selva (Spanje) een bedek
king waargenomen door (834) Burn
hamia met een duur van 3,84 resp.
3,20 seconden.
Op 6 januari werd door 8 waarne
mers in Italië, Frankrijk en Zwitser
land een bedekking waargenomen
door (6) Hebe met een duur van 3,60
tot 11,12 seconden. Zie figuur 1 voor
de koorden en het DAMIT model.
Ook op 6 januari werd door Rotten
born (Tsjechië) een bedekking waar
genomen door (77812) 2001 QC134
met een duur van 1,04 seconden.
Op 7 januari werd door 4 waarne
mers in Italië en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (69)
Hesperia met een duur van 13,0 tot
13,8 seconden.

Op 9 januari werd door Marmo (I
talië) een bedekking waargenomen
door (10) Hygiea met een duur van
maar liefst 84,7 seconden.
Op 12 januari werd door Marco
(Spanje) een bedekking waargeno
men door (230) Athamantis met een
duur van 1,04 seconden.
Op 13 januari werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking door (852)
Wladilena waargenomen met een
duur van 2,1 seconden.
Ook op 13 januari werd door Selva
(Spanje) een bedekking door (692)
Hippodamia waargenomen met een
duur van 4,20 seconden.
Op 14 januari werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (9142) Rhesus met
een duur van 2,28 seconden.
Ook op 14 januari werd door Kuba
nek (Tsjechië) een bedekking waar
genomen door (354) Eleonora met
een duur van 0,8 seconden.

Figuur 1
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Op 16 januari werd door Baruffetti
(Italië) en Bardecker (USA) een be
dekking waargenomen door (407)
Arachne met een duur van 8,46 resp.
4,76 seconden.
Ook op 16 januari werd door Casal
nuovo en Chinaglia (Italië) een be
dekking waargenomen door (51328)
2000 LO19 met een duur van 1,49
seconden.
Ook op 16 januari werd door Spo
setti (Zwitserland) een bedekking
waargenomen door (2058) Roka
met een duur van 2,92 seconden.
Op 18 januari werd door Boninsegna
(België) een bedekking waargeno
men door (51921) 2001 QU90 met
een duur van 0,42 seconden.
Op 20 januari werd door Schreurs en
Fernandez (België) een bedekking
waargenomen door (369) Aeria met
een duur van 4,8 seconden.
Ook op 20 januari werd door Kat
tentidt (Duitsland) een bedekking
waargenomen door (14702) Ben
clark met een duur van 0,96 secon
den.
Op 24 januari werd door Schnabel
(Spanje) een bedekking waargeno
men door (381) Myrrha met een
duur van 7,6 seconden.

Op 2 februari werd door 4 waarne
mers in Italië en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (238)
Hypatia met een duur van 14,08 tot
15,9 seconden. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Op 5 februari werd door Ossola
(Zwitserland) een bedekking door
(743) Eugenisis waargenomen met
een duur van 4,48 seconden.
Op 6 februari werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (381) Myrrha met een
duur van 4,16 seconden.
Op 7 februari werd door Le Cam
(Frankrijk) een bedekking door
(474) Prudentia waargenomen met
een duur van 0,75 seconden.
Op 8 februari werd door Rottenborn
(Tsjechië) een bedekking waargeno
men door (29088) 1981 DR2 met een
duur van 0,48 seconden.
Op 10 februari werd door 8 waarne
mers in UK en Tsjechië een bedek
king waargenomen door (87) Sylvia
met een duur van 11,28 tot 29,52
seconden. Zie figuur 3 voor de koor
den en het DAMIT model.
Op 11 februari werd door Weston
(UK) en Bjoregren (Zweden) een
bedekking waargenomen door (4)

Vesta met een duur van 29,8 resp.
15,3 seconden.
Op 12 februari werd door Schreurs
en Fernandez (België) een bedekking
waargenomen door (150) Nuwa met
een duur van 3,16 seconden.
Op 13 februari werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (7279) Hagfors met
een duur van 0,80 seconden.
Op 14 februari werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (58) Concordia met
een duur van 10,86 seconden.
Op 18 februari werd door 7 waarne
mers in Frankrijk, Italië en Zwitser
land een bedekking waargenomen
door (393) Lampetia met een duur
van 5,12 tot 5,84 seconden. Er werd
een helderheidsafname van slechts
0,5 magnitude waargenomen i.p.v.
de voorspelde 1,9 magnitude. Zie
figuur 4 voor de koorden.
Ook op 18 februari werd door Baruf
fetti (Italië) een bedekking waarge
nomen door (115275) 2003 SY182
met een duur van 0,86 seconden.
Op 19 februari werd door Ewen en
Kidd (UK) een bedekking door (83)
Beatrix waargenomen met een duur
van 9,22 resp. 8,05 seconden. Zie fi
guur 5 voor de koorden.

Figuur 2
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Figuur 3
Figuur 4
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Figuur 5

Op 21 februari werd door Schreurs
en Fernandez (België) een bedekking
waargenomen door (694) Ekard met
een duur van 7,04 seconden.
Op 23 februari werd door Rovira
(Spanje) een bedekking waargeno
men door (133002) 2002 TE286 met
een duur van 0,70 seconden.
Op 25 februari werd door Kreutzer
en Schaefer (Oostenrijk) een bedek
king waargenomen door (506) Ma
rion met een duur van 8,96 seconden.
Ook op 25 februari werd door Grei
mel (Oostenrijk) een bedekking
waargenomen door (1356) Nyanza
met een duur van 4,64 seconden.
Ook op 25 februari werd door Rovi
ra, Perello en Selva (Spanje) een be
dekking waargenomen door (119)
Althaea met een duur van 2,52 resp.
4,52 seconden.
Op 28 februari werd door Kreutzer
en Schaefer (Oostenrijk) een bedek
king waargenomen door (176) Iduna
met een duur van 4,67 seconden.
Op 6 maart werd door Boninsegna
en Bourgeois (België) een bedekking
waargenomen door (412) Elisabetha
met een duur van 13,32 seconden.

Op 7 maart werd door Conjat en
Signoret (Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (2904) Millman
met een duur van 1,40 resp. 1,28 se
conden.
Op 8 maart werd door Dunford
(USA) en Vaudescal (Frankrijk) een
bedekking waargenomen door (1356)
Nyanza met een duur van 14,59 resp.
13,54 seconden. Zie figuur 6 voor de
koorden.
Op 11 maart werd door Baruffetti en
Bigi (Italië) een bedekking waarge
nomen door (16029) 1999 DQ6 met
een duur van 1,10 resp. 1,26 secon
den.
Ook op 11 maart werd door Kidd
(UK) een bedekking door (412) Eli
sabetha waargenomen met een duur
van 11,27 seconden.
Op 13 maart werd door 6 waarne
mers in Zweden een bedekking
waargenomen door (43) Ariadne
met een duur van 11,43 tot 14,1 se
conden.
Ook op 13 maart werd door Goncal
ves (Portugal) een bedekking door
(850) Altona waargenomen met een
duur van 4,76 seconden.

Op 17 maart werd door Ellington
(Duitsland) een bedekking door
(133) Cyrene waargenomen met een
duur van 3,08 seconden.
Op 18 maart werd door Meister
(Zwitserland) en Rousselot (Frank
rijk) een bedekking door (304) Olga
waargenomen met een duur van 1,13
resp. 1,40 seconden.
Ook op 18 maart werd door Elling
ton (Duitsland) een bedekking door
(105) Artemis waargenomen met een
duur van 3,34 seconden.
Op 21 maart werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking waargenomen
door (389) Industria met een duur
van 6,26 seconden.
Op 22 maart werd door Schreurs en
Fernandez (België) een bedekking
waargenomen door (958) Asplinda
met een duur van 8,96 seconden.
Ook op 22 maart werd door Weber
(Duitsland) een bedekking waarge
nomen door (549) Jessonda met een
duur van 1,20 seconden.
Op 23 maart werd door Schreurs
(België) en Rottenborn (Tsjechië)
een bedekking waargenomen door
(486) Cremona met een duur van
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Figuur 7

Figuur 6
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0,56 resp. 0,76 seconden. Zie figuur
7 voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 26 maart werd door Schreurs en
Fernandez (België) een bedekking
waargenomen door (3250) Martebo
met een duur van 0,72 seconden.
Ook op 26 maart werd door Denyer
(UK) een bedekking waargenomen
door (7999) Nesvorny met een duur
van 1,28 seconden.
Op 27 maart werd door Talbot (UK)
een bedekking waargenomen door
(963) Iduberga met een duur van
0,52 seconden.
Op 28 maart werd door Schreurs en
Fernandez (België) en Kloes (Duits
land) een bedekking waargenomen
door (416) Vaticana met een duur
van 3,01 resp. 1,60 seconden.

Ook op 28 maart werd door 6 waar
nemers in Duitsland, Frankrijk en
Oostenrijk een bedekking waarge
nomen door (97) Klotho met een
duur van 1,00 tot 3,26 seconden. Zie
figuur 8 voor de koorden en het
DAMIT model.
Ook op 28 maart werd door Katten
tidt (Duitsland) een bedekking
waargenomen door (5438) Lorre
met een duur van 0,80 seconden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 5
bedekkingen geselecteerd. Kijk in
alle gevallen van 5 minuten voor tot
5 minuten 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, naast Occult
Watcher, terecht op internet op pa
gina http://bedekkingen.vvs.be/
predictions/asteroids2021
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
Voorspellingen van het Lucky Star
project voor TNO’s, welke (nog?)
niet in Occult Watcher opgenomen
zijn, zijn te vinden op het volgende
adres: http://lesia.obspm.fr/lucky-
star/predictions/

 

STERBEDEK K INGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 APRIL  2020 – 1 JULI 2020 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum T ijd UT  h
o

 AZ
o

 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Zo/ma 06-04 02.37 44 190 780 Armenia 97 km 14.3 Finland 

Di/wo 08-04 00.38 41 236 183964 2004 DJ71 138 km 22.7 Marokko 

Ma 13-04 23.37 27 159 585 Bilkis 60 km 13.3 Denemarken 

V r 15-05 23.23 13 161 468 L ina 72 km 14.5 Spanje 

Di 09-06 23.53 12 204 435 Ella 43 km 13.7 Spanje 

 

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

Zo/ma 06-04 TY C 0349-00494-1 11.0 15h29m.3 06º45’ 3.3 8s 

Di/wo 08-04 TY C 1437-01897-1 10.1 11h25m.7 15º13’ 12.6 7s 

Ma 13-04 TY C 5565-00056-1 10.9 14h47m.2 -08º21’ 2.5 7s 

V r 15-05 HIP 81893 7.5 16h43m.7 -22º44’ 7.0 6s 

Di 09-06 HIP 77369 10.4 15h47m.6 -22º05’ 3.4 4s 

 

V erklaring 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 
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A20 05073. ps :  2019- 01- 30 20: 18: 17 3401 Edwi n Gof f i n,  Hoboken,  Bel gi um
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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