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Inhoud

In dit nummer vindt u een verslag van nummer 148
het ESOP symposium. Het volgende
nummer zal een verslag bevatten van VdS-Medaille 2021 voor Eberhard Bredner
Trans Tasmanië Symposium in Jan Maarten Winkel
Australië.
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Hoe verhoudt zich nu
nauwkeurigheid van astrometrie
versus sterbedekkingen aan Kleine
Planeten? Henk de Groot doet het
uit de doeken.
De ALV staat nu gepland op 23 april
bij Volkssterrenwacht Corona
Borealis te Zevenaar. De
vergaderstukken vindt u in nummer
146 en in dit nummer. We kunnen
dan weer fysiek bij elkaar komen.
Er komt geen Zoom versie.
Ik wens u veel leesplezier toe met ESOP XL Bialistok (Polen)
deze Occultus en hoop u op 23 april Jan Maarten Winkel
in Zevenaar te ontmoeten.
Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2022
Jan Maarten Winkel
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VdS-Medaille 2021 voor Eberhard Bredner
Door Harrie Rutten
We kennen in Nederland de Dr. Jan van der Bilt-prijs voor de erkenning van de activiteiten van leden van de
vereniging zelf of welke die zijn erkend door de KNVWS (activiteiten ten tijde van de erkenning). Leden van
onze vereniging zijn al vaak begiftigd met deze onderscheiding, rechtstreeks omdat het onderwerpen waren van
de doelstellingen van onze vereniging, maar ook voor andere activiteiten en dat zij toevallig (nou ja, toevallig?) lid
zijn van onze vereniging. Aan het slot vind je een lijstje.
In Duitsland heeft ook zoiets maar
draagt deze onderscheiding geen
eigen naam maar wordt heel zakelijk
de VdS-Medaille genoemd. VdS
staat voor Vereinigung der
Sternfreunde en was een vroege
voorloper van bij ons de huidige
KNVWS. Begin jaren vijftig waren
er in Duitsland veel astronomische
verenigingen en werd in 1953 met
elkaar afgesproken om er één
vereniging van te maken en dat werd
dus de VdS.
Dat ter inleiding want waar ik het
over wil hebben is dat ons lid, bij
velen bekend door ongekende
activiteiten. Hij is al meer dan twintig
jaar lid van onze vereniging.
Eberhard Bredner werd door het
bestuur van de VdS gehonoreerd
met deze medaille. Hieronder het
verslag van Sven Melchert dat ik uit
het Duits vertaald heb. Maar voor
het zover is een persoonlijke noot
van mij. Ik ken Eberhard sinds 2004
en tussen ons ontstond een hechte
vriendschap. Hij is al vaker hier in
Arcen geweest, ik in Dolberg, we
troffen ons op Kleinplaneten
conferenties, ESOPs, BoHeTa
(Bochumer Herbst Tagung = de
Astrodag in het Ruhrgebied) of
gewoon spontaan op de ATT in
Essen. Hij was het ook die mij op
het vliegveld in Krakau af kwam
halen toen hij en ik deelnamen aan
de ESOP in Niepolomici in 2009.
Die werd toen georganiseerd door
bij velen bekende Pawel Maksym
die helaas op 13 februari 2013 op
slechts 29 jarige leeftijd overleden
is na complicaties bij een operatie.

Dr Werner E. Celnik presenteert Dr. Eberhard Bredner (rechts) de
VdS medaille 2021 [foto VdS].
Nu dan het artikel van Sven
Melchert:
Tijdens de VdS-algemene
vergadering werd voor de 17e keer
de VdS-medaille - Duitse prijs voor
amateurastronomie - uitgereikt. De
winnaar van dit jaar is de
internationaal bekende waarnemer
van sterbedekkingen, Dr. Eberhard.
Bredner. Aangezien de algemene
vergadering online plaatsvond, was
Eberhard Bredner verbaasd toen
plotseling Dr. Werner E. Celnik voor
zijn voordeur stond en hem de prijs
overhandigde.

Wij feliciteren de heer Bredner van
harte met de VdS-medaille en
wensen hem veel succes op zijn
avontuurlijke reizen om
sterbedekkingen door kleine
planeten waar te nemen! Hieronder
is de laudatio gegeven door Werner
Celnik:
Dr. Eberhard H.R. Bredner uit D59229 Ahlen-Dolberg staat al
tientallen jaren (nog steeds)
internationaal bekend als een
actieve, systematische werkende
waarnemer van sterbedekkingen.
Omdat sterbedekkingen zoals
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rakende sterbedekkingen door de
maan en sterbedekkingen door
kleine planeten alleen op bepaalde
locaties
kunnen
worden
waargenomen, legt hij vaak 500 tot
800 kilometer in één nacht af met
zijn eenvoudige astronomische
apparatuur om een specifieke
gebeurtenis waar te nemen die
slechts enkele seconden duurt.
Eberhard Bredner is gepromoveerd
natuurkundige en al vele jaren met
pensioen. Hij werkte als
afdelingshoofd natuurwetenschappen bij het centrum voor
volwassenenonderwijs in Hamm.
Daar was hij lokaal zeer succesvol
in het promoten van astronomisch
onderwijs, bood hij een
astronomisch lezingenprogramma
aan voor het publiek en leidde hij
vele jaren een lokale astronomische
vereniging.
Hij is al tientallen jaren actief
betrokken bij een aantal
astronomische organisaties:
In de International Occultation
Timing Association (Europese sectie
IOTA/ES e.V.) bekleedde hij
jarenlang de functie van secretaris.
In die hoedanigheid was hij o.a.
betrokken bij het organiseren van
internationale IOTA ESOPbijeenkomsten in heel Europa
(Harrie Rutten: aan hem hebben we
te danken dat wij de 25ste ESOP
konden organiseren in 2006 in
Leiden).
Eberhard Bredner is sinds het begin
van de jaren 80 actief lid van de VdS
en was jarenlang hoofd en redacteur
van
de
VdS-wergroep
“Sterbedekkingen”. Hij is een vaste
auteur in het VdS-Journal für

Astronomie, waar hij zijn
waarnemingsresultaten presenteert
en tegelijkertijd de waarneming van
sterbedekkingen promoot.
Eberhard Bredner staat al
decennialang niet alleen op
internationale congressen in heel
Europa, maar ook op de VdSconferenties en meestal met een
lezing: natuurlijk, zoals dit jaar op het
VdS-congres, waar hij altijd de
algemene vergadering van onze
vereniging is, vastbesloten om zich
uit te spreken. Maar hij geeft ook
regelmatig lezingen op de
voorjaarsbijeenkomst in Würzburg
en de Bochum Herfstconferentie,
maar ook op planetaria en openbare
sterrenwachten. Zijn onnavolgbare
manier van presenteren leverde hem
veel sympathie op en leidde ook tot
een pakkende zin, quote: “The
picture may not be pretty, but it’s
from me!” Een van de professionele
hoogtepunten van zijn lezingen, wat
mij
betreft,
was
een
indrukwekkende video die liet zien
hoe de ster Regulus gedeeltelijk (!)
werd verduisterd door de Maan
tijdens een rakende sterbedekking.
Eberhard Bredner onderhoudt
intensieve contacten met
waarnemers van sterbedekkingen in
de hele wereld, vooral in Nederland
en Frankrijk. Hij organiseert
gezamenlijke waarneemsessies van
bepaalde gebeurtenissen over de
landsgrenzen heen en coördineert
de evaluaties. Ik heb zelf
meegemaakt hoe de waarnemers
elkaar ontmoetten aan de DuitsNederlandse grens en zich
vervolgens verspreidden over de
observatielijn, die belangrijk is voor

het bepalen van het profiel, de
observatie deed en uiteindelijk
samen aan een maaltijd (zelfs ’s
nachts om 3 uur!) het evenement
samen te evalueren in het intensieve
gesprek. Contacten die blijven
bestaan. Met al zijn ijver voor
astronomische waarnemingen
vergeet Eberhard Bredner nooit de
VdS, waarvoor hij altijd leden
probeert te werven.
Met zijn constante en systematische
betrokkenheid
bij
de
amateurastronomie identificeerde
Eberhard Bredner zich in hoge mate
met de doelstellingen en de statuten
van de Vereniging van
Sterrenvrienden en steunde deze.
Met de toekenning van de VdSmedaille verdient hij terecht de
Duitse amateurastronomieprijs van
het jaar 2021.
Einde laudatio.
Toevoeging van ons: Wij feliciteren
Eberhard van harte met deze
onderscheiding en zijn dankbaar
voor zijn inzet die ook onze
vereniging ten deel is gevallen en tot
mooie resultaten geleid heeft.
Dit is een vrije vertaling van het
artikel en de laudatio van Werner
E. Celnik die ik ook persoonlijk
al enkele decennia ken.
Leden (ten tijde van de uitreiking)
van onze vereniging ontvangers
van de Dr. Jan van der Bilt-prijs
(zie volgende pagina en laatste
deel hieronder)

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

ESOP XL Bialistok (Polen)
Door Jan Maarten Winkel
Het is alweer de 40-ste ESOP. Konrad Guhl herinnerde ons dat dit symposium dit keer als hybride werd
georganiseerd: zowel fysiek als via Zoom kon men deelnemen aan dit symposium. Dit vanwege de nog steeds
heersende Corona pandemie.
Dag 1 deel 1
Oliver Klös mocht de dag openen.
Op 23 februari 2021 nam hij een
sterbedekking door de Maan waar
van de ster HIP 36603, een ster van
magnitude 7,6 in de Tweelingen. Bij
de analyse van de bedekking zag
Oliver dat er sprake was van een
step event. Hij kon echter nergens
vinden dat het om een dubbelster
zou gaan. Aangezien de bedekking
vlakbij de zuidpool van de Maan
plaats vond, kon er wellicht sprake
zijn van een step event door het
maanprofiel. Bij analyse van dit
profiel kon deze optie uitgesloten
worden. Met de hulp van Alex Pratt

kon de helderheid van de
componenten bepaald worden op
7,68 resp. 10,48 magn. Om een
bevestiging te krijgen of er
daadwerkelijk een nieuwe
dubbelster ontdekt is, moeten we
wachten totdat deze ster weer
bedekt wordt: 27 november 2026
(Europa) of 18 februari 2027 (USA).

bedekkingen konden echter niet
door 1 object hebben plaats
gevonden: er moest een maan
bestaan bij 1997 WP21. Voor een
bevestiging is er een bedekking op
2 juli 2023 of 14 september 2025.
Bernd Gährken heeft op 14
september 2020 een rakende
sterbedekking waargenomen vanuit
Duitsland van de ster Asellus
Borealis door de Maan. Daarbij viel
het op dat de ster niet in 1 keer uit
ging, maar in stapjes. De ster is een

De volgende spreker was Jiri
Kubanek. Hij sprak over de
sterbedekking door planetoïde 1997
WP21 op 14 februari 2021, welke
waargenomen werd vanuit Tsjechië
en Polen. Van de 7 waarnemers Sterbedekking door 1997 WP21 op
hadden 2 een bedekking. De 14 februari 2021
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bekende dubbelster, maar uit de
waarneming lijkt het alsof de
zwakkere component nog eens
dubbel is.
De volgende spreker borduurde
verder op deze rakende
sterbedekking. Wojciech Burzynski
nam dezelfde ster waar, maar dan
vanuit het oosten van Polen, terwijl
de Zon al 2 graden boven de horizon
stond. Er werd waargenomen met
30 cm telescoop en een
WATEC910HX camera, met een
belichtingstijd van 0,001 seconde.
Het was de eerste keer dat er een
rakende bij daglicht is waargenomen
vanuit Polen. Wojciech liet ook een
sheet zien met de resultaten van
Konrad Guhl (vanuit Duitsland) en
een Belgische groep waarnemers.
Deze rakende is dus vanuit 4
verschillende plaatsen in Europa
waargenomen!
Dag 1 deel 2
Na de koffie pauze ving João
Ferreira aan met astrometrie van
planetoïden door sterbedekkingen
en de nauwkeurigheid ervan. Het
blijkt dat de nauwkeurigheid van
sterbedekkingen door planetoïden in
de loop der jaren erop vooruit
gegaan is, doordat er min of meer

gestandaardiseerd gewerkt wordt
met GPS data, video en CCD in
plaats van visueel. De
nauwkeurigheid is zelfs zo goed, dat
de resultaten uit sterbedekkingen
worden gebruikt om de Gaia
gegevens te ijken. Tevens noemt
João de komst van DR3 in de eerste
helft van 2022, waarin van 150.000
planetoïden de banen zeer
nauwkeurig bekend zullen zijn. In
een latere release (DR4) zal dit aantal
opgelopen zijn tot maar liefst
350.000 planetoïden, maar de
release datum hiervan is niet bekend.
Marek Zawilski heeft bijna elke
ESOP wel een verhaal over
historische zonsverduisteringen. Dit
keer ging hij in op de verandering
van de daglengte in de loop der
eeuwen aan de hand van
zonsverduisteringen. De daglengte
wordt in de loop der tijd steeds
langer vanwege getijden. De Maan
komt daarmee in een hogere baan.
Als er geen rekening gehouden
wordt met deze verandering van
daglengte, dan zou de
zonsverduistering van Babylon van
15 april 136 voor Christus plaats
hebben gevonden in Marokko.
Nadere studie van zonsverduisteringen bracht aan het licht dat

de daglengte niet alleen beïnvloed
wordt door getijden. Er is nog een
belangrijke factor die de daglengte
minder snel doet toenemen, en zelfs
laat fluctueren. Tegenwoordig kan
men zelfs per dag de daglengte
bepalen. Op 8 april 2020 was de
daglengte 1,62 milliseconde langer
dan gemiddeld, en op 19 juli 2020
was de daglengte 1,46 milliseconde
korter dan gemiddeld (een record).
Marek zal een artikel publiceren in
JOA ergens in 2022.
De volgende spreker was de
studente Karolina Dziadura. Zij
heeft een studie gemaakt van de
grootte en vorm van 5 planetoïden
aan de hand van resultaten uit
lichtcurven en sterbedekkingen. In
het vervolg van haar studie wil zij het
Jarkovsky effect bestuderen,
waarbij sterbedekkingen door kleine
NEA’s van rond de 1 km groot
nodig zijn. Een voorbeeld van zo’n
planetoïde is Apophis (zie het verslag
van de IOTA bijeenkomst).
De zonsverduistering van Babylon
op 15 april 136voor Christus.
Links als er geen rekening gehouden wordt met verschil in daglengte. Rechts zoals het destijds is
waargenomen.
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Fluctuerende daglengtein 2021
Hierna volgde een bijdrage van
Djounaï Baba Aissa uit Algerije,
waarbij de activiteiten op het gebied
van sterbedekkingen door
planetoïden, en met name door
NEO’s, binnen Algerije aan bod
kwamen. In oktober 2019 werden
er 2 positieve waarnemingen
verricht aan (3200) Phaethon. Op
24 oktober 2020 werd er met meer
dan 120 waarnemers en 54
telescopen een waarneming gedaan
aan (1171) Rusthawelia. Van de 15
posten hadden er slechts 2 posten
een positief resultaat, doordat de
baan van Rusthawelia 1 padbreedte

was opgeschoven. In 2021 werden
er 4 expedities ondernomen,
waarbij vaak honderden kilometers
gereisd werd.

deze zwakke sterren ook met
kleinere telescopen te kunnen zien,
kun je er voor kiezen om alleen de
planetoïden in hun stationaire punt
waar te nemen. De voorspellingen
Dag 1 deel 3
worden als XML beschikbaar
Na de lunch werd het symposium gesteld in de link welke verderop
weer vervolgd. Het was de beurt aan genoemd wordt, en kan worden
Robert Purvinskis met GOcEcl gedownload in Occult.
(Gaia Occultation on the Ecliptic).
Het gaat over voorspellingen van De volgende spreker is Altair R.
zwakke
sterbedekkingen Gomes Júnior met The python
(magnitude 14 tot 16.5) voor grotere library SORA: Stellar Occultation
apparatuur. Ook in Occult kun je Reduction and Analysis. Het betreft
kiezen voor deze zwakke sterren en open source en is back office
kan hiervoor gebruikt worden. Om programmatuur geschreven in

120 waarnemers voor (1171) Rusthawelia
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Python. Het is een alternatief voor
bijvoorbeeld Tangra en Pyote. Het
programma is nog in ontwikkeling,
maar kan al gebruikt worden (zie de
link verderop).
Hierna sprak Flavia L. Rommel over
Stellar occultations by TNO 2002
MS4: preliminary results. Deze TNO
is ontdekt op 18 juni 2002 en meet
ongeveer 470 km, waarmee het
een kandidaat is voor een
dwergplaneet. Op 8 augustus 2020
was er een zeer succesvolle
waarneming van deze TNO vanuit
Europa met 61 positieve
waarnemingen, waaruit bleek dat
de diameter 130 km kleiner was
dan bepaald via infrarood.

Flavia Rommel
Hierna nam David Dunham het
woord met: Accurate NEO Orbits
from Occultation Observations. De
waarnemingen aan de planetoïden
Phaeton en Apophis kwamen
uitgebreid aan bod. Z ie ook
Occultus 144 en het verslag over de

David Dunham

IOTA bijeenkomst welke staat in
Occultus 147. De volgende
interessante NEO om waar te
nemen is Didymos. Deze
planetoïde zal bestookt worden
met DART, welke nu onderweg is
naar Didymos. David besluit met te
zeggen dat ooit amateur
astronomen een botsing met een
NEO zullen voorkomen met hun
waarnemingen!
Na de koffie en het sociale diner
werd het alweer zondag, een dag
met nog meer lezingen.

Dag 2 deel 1
De zondag werd geopend door ons
lid Eberhard Bredner met Max and

waarneming te doen middels een
oude VHS recorder. Max wordt door
Eberhard bediend op een andere
locatie. Er passeren diverse
waarnemingen gedaan met Max en
Moritz.
Hierna
nam
Constantino
Sigismondi het woord: Occultations of Antares by the Vatican
Obelisk observed from the
meridian line of St. Peter’s square.
Constantino heeft passages
waargenomen van Antares, de
Maan en de Zon achter het kruis
boven de obelisk van het Vaticaan,
welke op een meridiaanlijn ligt.

Moritz observe minor planets. Max
en Moritz zijn de namen voor de 2
telescopen met WATEC camera’s.
Moritz wordt gebruikt als remote
station, en wordt nadat er op een
bepaalde positie is uitgelijnd,
achtergelaten om uit zichzelf de

Eberhard Bredner in het dakraam
waar vandaan hij zijn waarnemingen doet
Constantino Sigismondi
Voor de koffiepauze sloot Carles
Schnabel deze ochtendsessie af
met: The observation campaign for
the stellar occultation by (15094)
Polymele in Spain in behalf of the
NASA’s Lucy mission. Deze
campagne zou na de ESOP eind
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September 2021 in Spanje moeten
plaatsvinden,
waarbij
de
Amerikanen en Spanjaarden
samenwerken. De Amerikanen
zouden 22 C16 telescopen
meenemen inclusief QHY-174 GPS
camera’s.

Andreas Schweitzer
QHY174-GPS camera. Ook is er
software ontwikkeld om de camera
te bedienen en de telescoop aan
te sturen.

Carles Schnabel
Dag 2 deel 2
Na de koffiepauze trok Anna
Marciniak van leer met: Upgrade of
the photometric telescope in
Borowiec for occultation work.
Anna is vooral geïnteresseerd in de
zogenaamde ‘verwaarloosde’
planetoïden. Het gaat om
planetoïden die langzaam roteren
en daarom worden er geen
lichtcurves van gemaakt. Zij heeft
45 planetoïden genoemd waarvoor
zij
graag
resultaten
van
sterbedekkingen ziet, om daaruit
de vorm te halen. Van de afgelopen
tijd zijn er 3 planetoïden geweest
met
meerdere
positieve
waarnemingen,
waaronder
Elfriede.
Hierna nam Andreas Schweizer het
woord met: Current state of the
DVTI Camera Project. DVTI staat
voor Digital Video Time Insertion.
Andreas is sinds 2018 bezig een
digitale camera te ontwikkelen. Op
dit moment heeft hij 25 prototype
3 beschikbaar gesteld voor de
verkoop (ongeveer 1000 zwitserse
franc). In de loop van de afgelopen
jaren heeft hij verschillende
sensors toegepast. In de huidige
versie zit dezelfde sensor als de

Vervolgens nam Konrad Guhl het
woord met: The expedition
telescope “M2” - history and
observation successes. De M2 is
een 50 cm telescoop, welke door
leden van IOTA-ES geleend kan
worden. M2 staat voor de 2
personen die de telescoop
gangbaar gemaakt hebben; zij
heten beide Michael. Konrad
neemt ons mee naar de geslaagde
waarnemingen
met
deze
telescoop. Het gaat o.a. over de
waarneming aan de geringde
planetoïde Chariklo, welke vanuit
Namibië is waargenomen op 9 april
2017.

Konrad Guhl

Pascal Andre
De laatste lezing werd gegeven
door Pascal Andre met: DIY: make
the cheapest and probably the
smallest VTI in the world. Er wordt
uitgelegd welke componenten je
nodig hebt, met de prijzen (onder
de 20 euro) en hoe deze te
verbinden. Het gaat om een
MinimOSD, een GPS module en
een paar knopjes (zie de link
verderop).

Volgende ESOP en sluiting
De volgende ESOP werd
aangekondigd door Pablo SantosSanz: The ESOP 2022 in Granada,
Spain. Deze wordt wat later
gepland dan normaal, namelijk op
10 en 11 september 2022. De reden
is het weer. In augustus is het nog
te warm (37 graden), terwijl het in
september dragelijk is. Tevens
vindt van 18 tot 23 september de
EPSC (EuroPlanet Science Congres)
plaats in Granada, dus 2 symposia
in 2 weken.
De sluiting werd gedaan door
Konrad Guhl. De Poolse organisatie
werd bedankt voor deze ESOP.
Hopelijk komen de mensen weer
massaal fysiek naar de volgende
ESOP in Spanje.

Het publiek
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Links:
https://www.youtube.com/watch?v=GW7bEj4p1sQ - dag 1, deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=bUArVGEYr2U - dag 1, deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=9bf0C5qyy7w&t=3s - dag 1, deel 3
https://www.youtube.com/watch?v=2y6GIYCJeYA - dag 2, deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=MVGzJsjY06U - dag 2, deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=jReV3Tr3L0U - workshop (de kleinste VTI in de wereld bouwen)
https://www.youtube.com/watch?v=_WvTr9-Z0JQ - workshop (de M2 telescoop opbouw en afbouw)
Bernd Gährken video rakende Asellus Borealis 14 sep 2020: www.astrode.de/9graz14j20a.html
Robert Purvinskis met de voorspellingen:
http://occultations.ch/agenda.html
Altair Gomes documentatie SORA:
https://sora.readthedocs.io/
Carles Schnabel met de campagne voor Polymele:
http://lucy.swri.edu/occ/20211001Polymele.html
Andreas Schweizer met informatie over de DVTI camera:
https://groups.io/g/d-vti-cam/
Pascal Andre met gegevens over de bouw van een VTI:
https://www.qfastro.club/lib/exe/fetch.php?media=projets:transformation_minimosd_vtiv6.pdf

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2022
Cat.
C
A
A
A
A
B
B
C
B
A
B
C
C

Datum
05-04-22
05-04-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
23-08-22
17-10-22
13-11-22
15-11-22
01-12-22
05-12-22
18-12-22
31-12-22

Dag
Di
Di
Zo/ma
Zo/ma
Zo/ma
Ma/di
Zo/ma
Za/zo
Ma/di
Do
Ma
Za/zo
Za

Tijd (UT)
21:23
21:55
01:38
03:21
03:30
00:47
04:09
01:22
00:13
21:03
19:19
05:43
22:03

SAO-No. Magn
76601
4,2
76608
4,3
77900
7,0
77974
7,5
77980
7,1
78853
7,7
79286
7,0
78873
7,8
80310
6,9
146919 6,1
93205
6,9
139189 4,4
92746
7,6

h
16
12
19
35
36
7
61
59
32
26
46
30
35

Az
286
292
71
90
92
54
147
130
92
218
127
157
239

Zon
-24
-26
-23
-11
-10
-24
-19
-50
-55
-49
-34
-17
-55

CA
-2S
2N
13N
14N
14N
12N
3N
3N
5N
11S
14S
-14N
8S

Maan
20+
20+
2323231655816463+
95+
3169+
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Totale Sterbedekkingen
Predictions
City
Aperture
Longitude

:
:
:
:

16
Utrecht
10 cm
05 07 44.4 E

Period
Observer
Experience
Latitude

:
:
:
:

01/04/2022 - 01/07/2022
Sonneborgh
1
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
d m y
05-04-2022
07-04-2022
12-04-2022
15-04-2022
04-05-2022
04-05-2022
08-05-2022
09-05-2022
11-05-2022
13-05-2022
13-05-2022
14-05-2022
16-05-2022
24-05-2022
07-06-2022
23-06-2022

Day
Tue
Thu
Tue
Fri
Wed
Wed
Sun
Mon
Wed
Fri
Fri
Sat
Mon
Tue
Tue
Thu

Time
h m s
21:46:53
21:48:30
22:42:56
22:44:28
20:11:52
23:13:03
23:07:33
18:39:06
22:30:03
00:59:53
01:00:33
21:37:06
03:16:43
02:28:52
21:13:29
02:38:28

A
s
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

P

XZ

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
R
D
R

5727
8494
15783
18983
7705
7963
14257
15234
17701
18692
54027
20189
21299
31616
17272
2237

Mag
4.3
7.3
5.4
5.8
7.6
4.8
6.5
3.5
6.6
2.8
3.5
4.5
7.0
6.2
6.7
7.0

Al
°
13
29
46
34
25
1
23
55
35
17
16
24
3
6
31
19

Az
°
291
276
222
174
281
314
273
181
224
245
245
166
231
113
238
103

Sn
°
-27
-26
-28
-27
-9
-22
-20
+5
-18
-17
-17
-15
-4
-8
-9
-5

CA
Dia
°
cm
+22°N
4
+44°S
10
+55°N
6
+76°S
9
+65°N 10
+76°N
4
+57°S
7
+66°N
7
+85°N
9
+53°N
4
+52°N
4
+57°S
5
46°U eclips
+39°N
9
+58°N
8
+72°N 10

Toelichting op de tabel ‘Totale Sterbedekkingen’
De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht ‘Sonnenborgh’ te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB),
waarbij is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een telescoop met een diameter van 10
centimeter of minder.
De kolommen
Date
Datum
Day
Dag van de week
Time
Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
A
Nauwkeurigheid van voorspelling
P
Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende
XZ
XZ nummer van de ster
Mag
Magnitude van de ster
Al
Hoogte van de ster
Az
Azimut van de ster
Sn
Hoogte van de zon
CA
Cusp angle
Dia
Minimaal benodigde kijkerdiameter

Gebruikte eenheden
h
Uren
m
Minuten
s
Seconden
o
Graden
%
Percentage
cm Centimeter
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De nauwkeurigheid vaststellen van astrometrie van
Kleine Planeten d.m.v. sterbedekkingen
Door Henk de Groot
Het onderzoek
Een groepje van vijf wetenschappers heeft uitgezocht wat de nauwkeurigheid is van de astrometrie afgeleid van
sterbedekkingen door planetoïden. Zoals wel bekend is, kunnen de astrometrische posities bepaald worden
door het waarnemen en berekenen van heel precieze tijdstippen van een bedekking samen met de nauwkeurig
bekende sterpositie.
Eén van deze vijf mensen was Dave Herald, een in de bedekkingswereld bekende persoon.
De bedoeling van het onderzoek
was om na te gaan wat nu precies
de invloed is van de nu veel beter
bekende posities en eigenbeweging
van sterren uit de metingen van de
Gaia satelliet op de astrometrie van
planetoïden van voor het Gaia
tijdperk.
Enkele jaren geleden is de tweede
Gaia catalogus verschenen (DR2),
en onlangs de vervroegde derde
Gaia catalogus (EDR3). Dit jaar nog
wordt de definitieve derde catalogus
gepubliceerd (DR3). In de EDR3 en
de DR3 is ook al veel data over
kleine planeten meegenomen.
Ook is er een vergelijking gemaakt
in de gevonden nauwkeurigheid van
astrometrie door bedekkingen,
astrometrie door de Gaia satelliet en
de ouderwetse astrometrie gedaan
door opnames te maken van de
hemel en hierop de positie van de
kleine planeet te meten ten opzichte
van de sterren. Deze laatste worden
door het Minor Planet Centre
(MPC) verwerkt.

Baanberekeningen
De vraag is natuurlijk hoe je de
nauwkeurigheid van de uitgevoerde
astrometrie kunt bepalen. Op zich
is dat niet zo verschrikkelijk moeilijk.
Een hemellichaam volgt een
bepaalde baan, en op die baan zijn
de wetten van de hemelmechanica
en relativiteitstheorie van toepassing.
Als je nu enkele astrometrische
posities hebt van een hemellichaam,
ga je daarop een baan proberen te
fitten. Dan zul je merken dat er hele
kleine afwijkingen in de posities ten
opzichte van de gefitte baan zitten,
en deze zijn te wijten aan
onnauwkeurigheden in de
astrometrische bepaling.
Natuurlijk moet je, om dat bij een
bepaalde kleine planeet de kunnen
doen, wel enkele punten hebben. Bij
astrometrie uit sterbedekkingen is

dat in een aantal gevallen lastiger. Er
zijn nog verschillende kleine planeten
welke nog maar één keer zijn
waargenomen bij een bedekking. En
voor een goede bepaling heb je het
liefst meerdere metingen nodig.
Bij astrometrie door fotografie heb
je dat probleem vrijwel niet.
Daarmee worden ontzettend veel
bepalingen gedaan door zowel
amateurs als profs.
Waarnemingen
Wereldwijd gezien is het aantal
waargenomen sterbedekkingen eind
jaren negentig opgekomen. Toen
kwamen gevoelige videocamera’s
op de markt. Vanaf 2005 is er een
stagnatie in de toename, maar sinds
2015 neemt het aantal
waarnemingen weer sterk toe.

Figuur 1: Aantal waarnemingen van bedekkingen wereldwijd.
In deze figuur is jaarlijks het aantal positieve bedekkingen
weergegeven. Vanaf 1996 neemt het aantal toe. Na 2005 stagneert
de toename een aantal jaren, maar na 2015 neemt het aantal positieve
bedekkingen gestaag toe. Dat heeft niet alleen te maken met betere
voorspellingen dankzij Gaia, maar ook omdat er meer voorspellingen
worden gedaan en er meer waarnemers zijn.
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Als je goed alle onnauwkeurigheid
factoren op een rijtje wilt zetten, is
waar je tegen aanloopt bij dit
onderzoek, dat in de loop van de
jaren verschillende stercatalogi zijn
gebruikt. De sterposities in een
catalogus zijn op een bepaalde
epoch (datum) gemeten, en na die
epoche wordt de positie verrekend
met de eigen beweging van de ster.
De posities van de sterren zijn vaak
helderheid gerelateerd, niet altijd
even goed en gelijk aan elkaar in elke
catalogus, en ook de eigen beweging
is afhankelijk van de catalogus meer
of minder nauwkeurig gedefinieerd.
Daarom heeft Dave Herald in 2020
alle sterbedekkingen met
verschillende catalogi omgerekend
naar de sterposities van de laatste
Gaia catalogus, die uiteraard de
hoogste nauwkeurigheid heeft tot nu
toe.

Figuur 2: Fouten in de diverse stercatalogi.
In de figuur staan enkele gebruikte stercatalogi en hun systematische
fouten ten opzichte van de Gaia catalogus. Op de horizontale as de
catalogus: S = USNO-B2.0, W= CMC-14, g=Tycho-2, q=UCAC4,
r=UCAC2, u=UCAC3, x=Hipparcos 2. Helemaal links staan de
fouten bij niet nader genoemde catalogi. Op de linker y-as staat de
fout in miliboogseconden.
In de rechtergrafiek zijn de fouten bij het gebruik van de GAIA
catalogus weergegeven. Deze zijn aanzienlijk minder en ligt in de orde
van 10 miliboogseconden.

Figuur 3: De gemiddelde fout van alle bedekkingen in een jaar.
In deze beide figuren is de gemiddelde fout weergegeven van alle bedekkingen in een jaar. Vooral voor
1997 zijn de fouten aanzienlijk hoger dan nu. Dat komt omdat er toen weinig waarnemingen werden
gedaan, en er nog minder waarnemingen zijn waar meerdere bedekkingskoorden zijn waargenomen. Ook
waren er toen nog geen 3D modellen van planetoïden bekend. Nu kun je met één of twee koorden en een
bekend model toch heel nauwkeurige waarnemingen doen. Deze fout is het meest uitgesproken in de
richting loodrecht op de voortbewegingsrichting (Across track error).
In de voortbewegingsrichting (Along track error) zie je ook voor 2003 grotere fouten optreden. En dat
heeft te maken met de slechtere tijdwaarneming en het ontbreken van standaardisatie in de tijdwaarneming
en videoregistratie.
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Waarneemfouten
Waarneemfouten ontstaan door
verschillende oorzaken. Als eerste
het niet gebruiken van standaard
waarneemmateriaal. Dat betreft dan
de camera en de tijdsbepaling van
de bedekking. Vooral in de
beginjaren is dat niet altijd helemaal
duidelijk. Nu zijn van alle camera’s
en time inserters wel goed bekend
wat de tijdvertragingen en dergelijke
zijn.
Ook zijn er nog wel eens
tijdmetingen gebruikt die (achteraf)
niet zo betrouwbaar blijken te zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
waarnemingen waarbij de
computertijd als bron is gebruikt, of
nog eerder de pips van radio
Hilversum 1.
Dan natuurlijk ook de uitwerking van
de meting. Dat gebeurde vroeger
vooral visueel, voor het beeldscherm
van de computer. Nu gebruikt bijna
iedereen dezelfde software voor de
analyse, zoals Tangra, AOTA en
PyOTE,
waardoor
er
standaardisatie is.
Ook bij waarnemingen waarbij er
een heel kleine helderheidsafname is
bij de bedekking kan aanleiding
geven tot fouten, omdat het effect
van de ruis op de waarneming dan
verhoudingsgewijs toeneemt.
Genoemde fouten zijn in de langs

richting van de beweging van de
planetoïde over de ster van belang.
Een fout welke optreedt in de
dwarsrichting van de beweging van
de planetoïde over de ster is de
grootte van het object zelf. Als er
maar één bedekkingskoorde
bekend is, weet je niet of de
planetoïde aan de linker kant, de
rechterkant of toch misschien
precies in het midden voor de ster is
langsgegaan. Die fout wordt groter
naarmate de planetoïde ook groter
wordt. Als er meerdere
bedekkingskoorden bekend zijn, is
voor die fout vaak wel goed te
corrigeren.
Resultaten van het onderzoek
Allereerst is te zien dat met de jaren
de astrometrie uit bedekkingen
steeds beter wordt. Dat is gezien de
eerder genoemde factoren natuurlijk
ook niet zo verwonderlijk.

Ook is er een vergelijking gemaakt
met de astrometrie waarnemingen
volgens de traditionele opname en
uitmeet methode, waarvan de
resultaten naar het MPC gestuurd
worden. Daarvoor zijn alle MPC
waarnemingen van de 1616
planetoïden welke ook met
sterbedekkingen zijn waargenomen
vergeleken met de astrometrie
berekend uit die bedekkingen. In
figuur 4 is goed te zien dat de
astrometrie uit sterbedekkingen
stukken nauwkeuriger is.
Ook is er vergeleken hoe
nauwkeurig de astrometrie uit
sterbedekkingen is vergeleken met
de Gaia astrometrie. Bij heldere
planetoïden blijkt Gaia het wat beter
te doen, maar bij zwakkere
planetoïden is de nauwkeurigheid
gelijkwaardig. Alleen de Gaia missie
houdt er op een bepaald moment

Figuur 4: Astrometrie van het MPC versus astrometrie uit
bedekkingen.
In deze beide grafieken zie je aan de rechterzijde de fouten (residuals)
van de astrometrie bepaald uit het opmeten van opnames (MPC), en
aan de linkerzijde de fouten welke optreden bij astrometrie uit
bedekkingen. Op de horizontale as de fouten in
voortbewegingsrichting, en op de verticale as de fouten in de
dwarsrichting. Let op dat de schaal aan de linkerzijde, bij de
astrometrie uit de bedekkingen, veel kleiner is. De astrometrie bepaald
uit bedekkingen is dus beduidend nauwkeuriger dan de astrometrie
bepaald uit het opmeten van opnames.
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mee op, en amateurs welke Figuur 5: Vergelijking astrometrie met GAIA en met sterbedekkingen
bedekkingen waarnemen kunnen in de voortbewegingsrichting.
nog heel lang doorgaan.
De blauwe lijn vertegenwoordigt de gemiddelde foutenmarge bij astrometrie
uit bedekkingen, afgezet tegen de helderheid van de planetoïde. Het blauwe
Een ander punt wat wordt aangestipt gebied is de 1 sigma zone. De groene lijn en het groene gebied geven
is dat je geen heel nauwkeurige hetzelfde weer, alleen nu voor astrometrie van GAIA.
planetoïde baan kunt berekenen als Te zien is dat vooral de meer heldere planetoïden, aan de linkerzijde van
je maar 1 of 2 nauwkeurige de grafiek, de astrometrie uit bedekkingen een grote foutenmarge heeft
astrometrie posities hebt. En de dan bij Gaia astrometrie. Dat komt voornamelijk door het waarnemen van
klassieke astrometrie van het MPC grotere planetoïden met weinig bedekkingskoorden, en voor een veel
is veel onnauwkeuriger.
kleiner deel door meetonnauwkeurigheden ten gevolge van de lagere
Een oplossing zou zijn de spaarzame helderheid afname bij een optredende bedekking. Je ziet daarom de blauwe
bedekkingsastrometrie data te curve steeds verder dalen totdat deze bij omstreeks magnitude 16 de GAIA
koppelen aan de omvangrijke MPC lijn kruist. Dat zijn dan voornamelijk kleine hoofdgordel planetoïden met
astrometrie data. Dan kun je wel diameters tussen 5-8 km. De fouten ontstaan uit de grootte van de
zeer nauwkeurige banen berekenen. planetoïde zijn dan veel kleiner.
Een voorbeeld hiervan is
bijvoorbeeld de verre TNO
(486958) Arrokoth, het tweede doel
van de Amerikaanse NASA New
Horizon Missie. Ook daar is de
astrometrie uit sterbedekkingen
gecombineerd met de astrometrie
gemeten uit opnames van Dit artikel is gehaald uit het rapport:
telescopen. De auteurs van dit “Asteroid astronomy by stellar occultations: Accuracy of the existing sample
rapport doen dan ook een beroep from orbital fitting”, door J F Fereira, P Tanga, F Spoto, P Machado en D
op de astronomische gemeenschap Herald, en geaccepteerd in Astonomy& Astrophysics op 20-12-2021.
dit in gang te zetten.
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Fotometrie aan planetoïden
Door Henk de Groot
Gedurende het eerste kwartaal van 2022 is er veel gelegenheid geweest om fotometrie aan planetoïden uit te
voeren. Op 9 januari komt de eerste volledige heldere nacht, en het is dan geen Volle Maan. Voor deze nacht
wordt (517) Edith uitgekozen, een planetoïde uit de hoofdgordel. Edith heeft een relatief hoge declinatie van 22
graden, en staat daarom hoog aan de nachtelijke hemel. De rotatieperiodes welke gegeven worden in de MPC
database liggen tussen 4,32 en 9,41 uren, met als meest gegeven waarde 9,408 uren. De helderheid van Edith is
omstreeks magnitude 13,3. Edith heeft waarschijnlijk een grootte van ruim 80 km.
Het lukt om op 9 januari gedurende
bijna 7 uren te meten, en een flink
deel van de lichtkromme staat er dan
al op.
Helaas breekt dan een erg lange
periode aan met vrijwel altijd een
bewolkte nachthemel. Het is één
nacht min of meer onaangekondigd
helder, maar dan heb ik de uitrusting
niet op tijd gereed, en enkele
nachten met kortere opklaringen.
Pas op 25 februari, 47 dagen later,
lukt het om een tweede meting aan
Edith te doen. Vanaf eind februari
breken een ongekend groot aantal
heldere nachten aan. Helaas is de
helderheid van Edith dan al 1,2
magnitudes minder geworden, maar
ook de tijdsduur dat Edith kan
worden waargenomen is korter,
omdat de planetoïde dan, vergeleken
met begin januari zo’n drie uren
eerder opkomt.
Ook de volgende nacht is helder,
maar omdat Edith in een etmaal maar
net iets meer dan drie keer
ronddraait, heeft dan een
waarneming niet zo veel zin omdat
je dan vrijwel hetzelfde stuk weer
meet.
Op 2 maart wordt uiteindelijk de
derde meting aan Edith gedaan. De
volledige lichtkromme staat er nu op.
Helaas is bij de laatste twee metingen
de meetnauwkeurigheid wel iets
minder omdat Edith dan beduidend
zwakker is vergeleken met de meting
op begin januari. Je kunt dan wel
langer belichten, maar daar zit ook
een eind aan omdat de planetoïde
bij te lang belichten een streepje
wordt op de opname tengevolge van

In de figuur staan alle metingen aan Edith, uitgevoerd op 9 januari
2022. De rotatielichtkromme is geen mooie sinus maar behoorlijk
onregelmatig. Op de horizontale as de tijd uitgedrukt in Juliaanse
datum, en op de verticale as de helderheid in magnitude. De rode lijn
geeft de theoretische rotatielichtkromme weer, de groene lijn de halve
theoretische rotatielichtkromme.
zijn eigen beweging tussen de sterren
door.
De amplitude van de lichtcurve is
klein, slechts 0,08 magnitude. De
rotatieperiode komt met deze drie
metingen uit op 9,4104 uren, goed
in lijn met de meeste eerdere
metingen.
Zoals al geschreven, gedurende eind
februari en de hele maand maart zijn
er veel heldere nachten, dus volop
gelegenheid om ook andere
planetoïden te meten. Alleen om en
nabij de Volle Maan halverwege
maart, en enkele nachten met teveel
dunne cirrus bewolking verhinderen
het elke nacht te meten.

(1676) Kariba
Kariba is een snel roterende
planetoïde, met een rotatietijd van
3,17 uren. Men schat de grootte van
Kariba op omstreeks 8 km. Kariba
behoort tot de Flora groep van
planetoïden. Die indeling komt voort
uit de soort banen wat de objecten
doorlopen. Vermoedelijk zijn de
objecten uit een groep ooit ontstaan
uit één groot object. De planetoïde
is al eerder waargenomen in 2009
en 2012, en zou mogelijk bijzonder
zijn door een instabiele rotatie.
Daarom wordt gevraagd Kariba af
en toe opnieuw te meten om te zien
hoe de vlag erbij staat. Kariba is wel
behoorlijk lichtzwak, namelijk
omstreeks magnitude 16, maar
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omdat de Maan er niet is, en de lucht
schoon en helder, is het goed
mogelijk de helderheid nauwkeurig
te meten. De eerste nacht, 26
februari, wordt Kariba gedurende 7
uren gemeten. Er staan dan twee
volledige omwentelingen op de
gevoelige plaat.
Op 6 maart wordt een tweede
meting aan Kariba verricht. De dan
gevonden lichtkromme is vrijwel
identiek aan die van 26 februari. De
door mij gevonden rotatietijd is Kariba roteert snel om zijn as, en dat is in deze figuur ook wel te zien
3,168 uren en de amplitude van de in vergelijking met bijvoorbeeld de figuur van Edith. Er staan bijna
lichtkromme is omstreeks 0,5 twee volledige omwentelingen op de gehele meting.
magnitude.
(519) Sylvania
Sylvania is een hoofdgordel
planetoïde met een rotatie periode
van tussen 9,14 en 9,18 uren, dit
volgens opgave van het MPC. Als
grootte wordt genoemd 39,8 km,
maar ook 44,4 en 50,4 km in
diameter worden gegeven. De
amplitude van de lichtkromme is niet
bekend.
In 2019 is Sylvania gemeten door
Niccolerat en Behrend, en die
kwamen uit op 18 uren, maar het
betrof hier een meting van slechts
enkele uren. De helderheid van
Sylvania is omstreeks magnitude 14.
Op 21 maart verricht ik de eerste
meting gedurende bijna 5 uren. Een
klein gedeelte van de metingen is dan
niet bruikbaar omdat Sylvania
rakelings langs een zwakke ster gaat.
Op 22 maart, de volgende nacht,
lukt het weer Sylvania te meten, nu
gedurende 6 uren. De gevonden
lichtkromme is in ieder geval anders
dan die van de vorige dag, dus het
lijkt er op dat de rotatietijd inderdaad
geen 9 uren is, zoals het MPC
beweert, maar mogelijk in de buurt
van 18 uren. Dat zou wel goed
uitkomen, want dat betekent dat
Sylvania elke dag 1,33 omwenteling
maakt, en je dus elke dag de
planetoïde 8 uren verder ziet.
Ook op 23 maart lukt het om
Sylvania gedurende bijna 6,5 uur te

In de figuur zijn alle meetdata, over vier waarneemnachten bij elkaar
gezet. Bij elkaar zijn dat 273 meetpunten. Het begin (meting van 21
maart) en het einde (meting van 24 maart) overlappen elkaar. De
rotatielichtkromme van Sylvania is niet mooi symmetrisch.
meten. En als de periode inderdaad
omstreeks 18 uren is, zou op de
voorlopig laatste en vierde
meetnacht weer hetzelfde
meetresultaat moeten geven als op
de eerste meetnacht. En inderdaad,
dat klopt. Na 4 nachten komt er
inderdaad een periode uit van iets
minder dan 18 uren. Om de rotatie
periode nauwkeuriger te kunnen
vastleggen, zou je over enkele weken
nogmaals moeten meten. Hopelijk
lukt dat en dan heeft deze planetoïde
definitief een nieuwe rotatieperiode
gekregen welke nauwkeurig bekend
is.

(1217) Maximiliana
Maximiliana is een lid van de Erigone
groep planetoïden, en is naar
schatting zo’n 17 km in diameter
groot. De rotatieperiode volgens het
MPC is 3,1987uren, wat dus
behoorlijk snel is. In 2019 is
Maximiliana nog waargenomen
door Behrend, Sogorb en Augustin,
en toen werd een rotatietijd van
3,2723 uren gevonden. Maximiliana
staat op de waarneemlijst omdat het
mogelijk een bijzonder object is. Er
zijn aanwijzingen dat Maximiliana
om twee assen roteert. Voor het jaar
2019 is de planetoïde niet veel
waargenomen.
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De helderheid van Maximiliana is
omstreeks magnitude 16, maar bij
een heldere maanloze hemel is het
mogelijk dit redelijk goed vast te
leggen mits de relatieve snelheid van
de planetoïde niet te hoog is. In dit
geval kan met een belichtingstijd van
4 minuten per opname gewerkt
worden.
Maximiliana wordt gemeten op 27
februari en 4 maart. In deze nachten
worden respectievelijk bijna twee
rotaties en ruim één volledige rotatie
vastgelegd. Tussen beide
waarnemingen zitten vijf dagen, en
in die tijd draait Maximiliana ruim 36
keer om zijn as. Het is dan ook
mogelijk de rotatietijd zelf redelijk
nauwkeurig vast te stellen. Ik kom
dan uit op een iets hogere waarde,
namelijk 3,28 uren. Het lijkt erop dat
de rotatietijd steeds langer wordt.
Zou het dan inderdaad een bijzonder
object zijn?

Alle meetdata van beide waarneemnachten zijn hierover elkaar gelegd.
Er is weinig verschil te zien.
(3167) Babcock
De planetoïde Babcock is lid van de
Eunomia groep van planetoïden, en
zou afhankelijk van de bron een
grootte hebben van 12 tot 18 km.
Het MPC geeft een rotatietijd aan
van 15,45 uren, gemeten in 2002
door Gross.

Babcock is in 2006 waargenomen
door Roy, en daaruit is een rotatietijd
bepaald van 11,63 uren. Toen is
echter slechts twee keer ongeveer
30% van de volledige rotatietijd
gemeten. Babcock staat lekker hoog
aan de Nederlandse hemel, en
misschien lukt het de rotatie periode
definitief vast te stellen. Lastig is wel

In deze beide grafieken staan de meetdata van 3 en 9 maart van Babcock. Daarin afgezet de theoretische
rotatie tijd van 11,59 uren (rood) en de halve rotatietijd (groen).

Echter ook een rotatietijd van 11,59 uren zou kunnen passen. Er moet daarom nog een derde meting
volgen om met zekerheid te zeggen wat de juiste tijd is.
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dat de rotatieperiode slechts iets
korter zou zijn dan een halve dag.
Twee nachten achter elkaar meten
heeft dan niet zoveel zin, omdat je
dan hetzelfde stuk meet.
Gelukkig kan het aantal heldere
nachten niet op in eind februari en
maart, en lukt dit ook aardig.
Op 3 maart ‘s avonds tegen 20:00
uur begint te eerste meting aan
Babcock en het lukt om ruim 7 uren
te meten met een onderbreking van
ruim een uur omdat Babcock dan
een ster dicht passeert.

Op 9 maart wordt de tweede meting
gedaan, nu bijna 7 uren lang. De
keuze
van
de
tweede
waarneemnacht op die datum heeft
te maken met, wat al eerder is
genoemd,
de
verwachte
rotatieperiode van Babcock, welke
bijna een halve dag zou bedragen,
maar ook met de toename van
storend maanlicht en het
achteruitgaan van de helderheid van
de lucht door de aanvoer van
vochtiger lucht. Als fotometrist is het
slim daar toch rekening mee te
houden om teleurstelling achteraf te
vermijden. De helderheid van

Babcock is niet zo groot, zo tussen
magnitude 15,9 en magnitude 16,4.
Bij het meten van een heldere
planetoïde kun je wat minder kritisch
zijn ten aanzien van de Maan en
hemeltransparantie.
Helaas wordt uit deze twee metingen
ook niet duidelijk wat nu de juiste
rotatietijd is. Er kan een tijd
gevonden worden van 11,59 uren,
iets lager dan de eerder gevonden
11,63 uren, echter ook een waarde
van 15,36 uren zou nog steeds
passen. Een derde meting moet
uitkomst bieden.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN 1 APRIL 2022 – 9 JULI 2022
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum
Tijd UT ho
AZo Planetoïde
Ma/di 12-04 03.12
32 233 1330 Spiridonia
Ma 18-04
19.30
45 261 426 Hippo
Di/wo 20-04 03.58
18 224 2012 FN87
Di 03-05
23.46
34 161 1369 Ostanina
Vr/za 21-05
00.39
20 187 1999 HJ12
Wo/do 26-05 00.20
18 178 1010 Marlene
Zo/ma 13-06 01.25
12 127 1308 Halleria
Zo 19-06
22.42
16 260 1754 Cunningham
Vr/za 09-07
01.57
26 109 46 Hestia
Datum
Ma/di 12-04
Ma 18-04
Di/wo 20-04
Di 03-05
Vr/za 21-05
Wo/do 26-05
Zo/ma 13-06
Zo 19-06
Vr/za 09-07

Sternaam
TYC 1322-00537-1
TYC 1889-00131-1
TYC 5598-00127-1
TYC 5023-00344-1
TYC 6207-00146-1
TYC 6240-00602-1
TYC 5815-00208-1
TYC 0286-00350-1
TYC 0614-01068-1

magn.
10.6
10.4
10.5
10.9
10.3
10.3
10.0
10.7
9.6

Diam.
58 km
134 km
115 km
46 km
138 km
45 km
45 km
83 km
131 km

alfa (2000.0)
14h05m.1
06h08m.7
15h25m.8
15h57m.7
16h29m.5
17h05m.4
22h44m.1
12h08m.9
01h25m.6

magn.
14.6
14.0
22.5
14.9
23.8
14.8
16.1
16.2
12.8

delta (2000.0)
05º55’
29º40’
-09º44’
-02º38’
-17º59’
-20º20’
-12º08’
06º36’
09º18’

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

Bedekkingszone
Engeland
Frankrijk
Spanje
Denemarken
Marokko
Marokko
Duitsland
Engeland
Italië
dm
4.0
3.7
12.1
4.0
13.5
4.5
6.2
5.5
3.3

T max
5s
4s
5s
4s
6s
4s
5s
6s
6s
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
In het eerste kwartaal van 2022 zijn er totaal 38 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht,
ondanks het sombere weer in januari en februari. Vanaf eind februari klaarde het weer gelukkig op en kon de
kerstboom weer opgeborgen worden. Er waren 9 positieve waarnemingen: 1 op de 4!
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

5 jan
8 jan
20 jan
20 jan
27 jan
29 jan
12 feb
12 feb
14 feb
25 feb
27 feb
27 feb
28 feb
28 feb
28 feb
28 feb
28 feb
3 mrt
5 mrt
6 mrt
6 mrt
7 mrt
8 mrt
10 mrt
14 mrt
18 mrt
22 mrt
24 mrt
25 mrt

76527
3872
331
22187
11389
1654
23870
2892
40196
93945
590207
8864
2892
48590
71000
593132
5687
324808
618
27272
157698
572
778
1137
1064
16179
234847
12726
292

2000 GC56
Akirafujii
Etheridgea
2000 YZ33
1998 VV5
Bojeva
1998 RW75
Filipenko
1998 RM80
2000 WC174
2011 TD2
1991 VU
Filipenko
1994 TY2
Hughdowns
2015 GQ22
Yamamotoshinobu
2007 HE53
Elfriede
2000 AO31
2006 AG14
Rebekka
Theobalda
Raissa
Aethusa
2000 AL134
2002 RF187
1991 PQ16
Ludovica

Etheridgea
Op 20 januari werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
(331) Etheridgea met een duur van

Bredner, E.

Groot, H. de Winkel, J.M.
X
X
6,08s
X

7,20s
X

X
X
1,60s

X
X
X
X
32,80
X
9,60s
4,00s
X

6,08 resp. 7.20 seconden. De
intrede bij Henk was om
18h46m34,36s en de uittrede om
18h46m40,44s UT. De intrede bij

X
X
X
X
1,92s
X
X
X
X
X
38,25s
X
X
7,04s
X
X
X
X
X
X
Jan Maarten was om 18h46m32,04s
en de uittrede om 18h46m39,24s
UT. Er waren geen andere
waarnemers.
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Filipenko
Op 12 februari werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (2892) Filipenko met een duur
van 1,60 seconden. De intrede was
om 18h01m51,48s en de uittrede
om 18h01m53,08s UT. Jan
Maarten Winkel had een mis.
Michal Rottenborn (Tsjechië) had
ook een bedekking met een duur
van 4,0 seconden.
1991 VU
Op 27 februari werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (8864) 1991
VU met een duur van 1,92
seconden. De intrede was om
19h55m26,46s en de uittrede om
19h55m28,38s UT. Er waren geen
andere waarnemers.

(618) Elfriede met een duur van
maar liefst 32,80 resp. 38,25
seconden. De intrede voor Eberhard
was om 19h51m35,19s en de
uittrede om 19h52m07,99s UT. De
intrede voor Jan Maarten was om
19h51m32,40s en de uittrede om
19h52m10,65s UT. Karl-Ludwig
Bath (Duitsland) had ook een
bedekking met een duur van 13,63
seconden. Zie figuur 1 voor de
koorden.

Theobalda
Op 8 maart werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
(778) Theobalda met een duur van
9,60 resp.7,04 seconden. De
intrede bij Henk was om
20h32m43,61s en de uittrede om
20h32m53,21s UT. De intrede bij
Elfriede
Jan Maarten was om 20h32m45,30s
Op 5 maart werd door Eberhard en de uittrede om 20h32m52,34s
Bredner en Jan Maarten Winkel een UT. Ook Chad Ellington (Duitsland)
bedekking waargenomen door had een bedekking met een duur van

5,69 seconden. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Aethusa
Op 14 maart werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (1064) Aethusa met een duur
van 4,00 seconden. De intrede was
om 20h34m10,66s en de uittrede
om 20h34m14,66s UT. Jan
Maarten Winkel had een mis.
Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 3 januari werd door Rovira en
Selva (Spanje) een bedekking
waargenomen door (746) Marlu
met een duur van 5,68 resp. 4,48
seconden. Zie figuur 3 voor de
koorden en het DAMIT model.
Ook op 3 januari werd door 4
waarnemers in Spanje een
Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3
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bedekking waargenomen door
(489) Comacina met een duur van
4,00 tot 11,84 seconden. Zie figuur
4 voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 8 januari werd door 5
waarnemers in Spanje een
bedekking waargenomen door
(175) Andromache met een duur van
2,04 tot 3,11 seconden. Zie figuur 5
voor de koorden en het DAMIT
model. Het model past totaal niet in
de waarnemingen.
Op 11 januari werd door Stewart
(UK) een tweetal bedekking
waargenomen door (934) Thuringia
met een duur van 0,88 resp. 1,04
seconden. De helderheidsafname
van de tweede bedekking was lager
dan bij de eerste bedekking. Er
wordt gedacht dat dit veroorzaakt
werd door een rakende bedekking
door de onregelmatig gevormde
planetoïde.
Figuur 4

Op 14 januari werd door 6
waarnemers in Frankrijk en Spanje
een bedekking waargenomen door
(190) Ismene met een duur van 9,80
tot 15,9 seconden. Zie figuur 6 voor
de koorden.
Op 15 januari werd door 4
waarnemers in Duitsland en Italië een
bedekking waargenomen door (96)
Aegle met een duur van 6,78 tot
17,35 seconden. Zie figuur 7 voor
de koorden.
Op 21 januari werd door 3
waarnemers in Spanje en UK een
bedekking waargenomen door
(212) Medea met een duur van
37,12 tot het ongelofelijke lange
59,75 seconden. Zie figuur 8 voor
de koorden en het DAMIT model.
Op 22 januari werd door 5
waarnemers in Frankrijk en Italië een
bedekking waargenomen door
(648) Pippa met een duur van 2,48
tot 3,05 seconden. Zie figuur 9 voor
de koorden en het DAMIT model.

Op 26 januari werd door maar liefst
15 waarnemers in Frankrijk, Italië
en Spanje een bedekking
waargenomen door (554) Peraga
met een duur van 1,45 tot 22,29
seconden. Zie figuur 10 voor de
koorden.
Op 27 januari werd door 11
waarnemers in Frankrijk en
Zwitserland en een aantal
waarnemers in Japan een bedekking
waargenomen door (138) Tolosa
met een duur van 1,19 tot 3,84
seconden. Zie figuur 11 voor de
koorden.
Op 29 januari werd door Haymes
en Kidd (UK) een bedekking
waargenomen door (1654) Bejova
met een duur van 1,45 resp. 2,13
seconden. Henk de Groot had een
mis.
Op 8 februari werd door 3
waarnemers vanuit Italië en
Zwitserland een bedekking
waargenomen door komeet 28P
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Figuur 5
Figuur 6
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Figuur 7

Figuur 8
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Figuur 9

Figuur 10
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Neujmin 1 met een duur van 1,08
tot 1,76 seconden. Dit is de eerste
bedekking door een komeet. Zie
figuur 12 voor de koorden.
Ook op 8 februari werd door
Krannich (Duitsland) een tweetal
bedekking waargenomen door
(252) Clementina met een duur van
1,05 resp. 2,11 seconden. Er wordt
gedacht dat dit veroorzaakt werd
door een rakende bedekking door
de planetoïde.
Op 9 februari werd door 5
waarnemers in Frankrijk en Italië een
bedekking waargenomen door
(657) Gunlod met een duur van 2,35
tot 3,56 seconden. Zie figuur 13
voor de koorden.
Op 13 februari werd door 3
waarnemers in Tsjechië een
bedekking waargenomen door
(17245) 2000 GS42 met een duur
van 0,53 tot 0,88 seconden. Zie
figuur 14 voor de koorden.
Op 15 februari werd door 3
waarnemers in Spanje een

bedekking waargenomen door
(924) Toni met een duur van 4,07
tot 4,82 seconden. Zie figuur 15
voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 23 februari werd door Kubanek
en Rottenborn (Tsjechië) een
bedekking waargenomen door
(4213) Njord met een duur van 0,30
tot 1,40 seconden. Rottenborn zag
2 bedekkingen na elkaar. Er wordt
gedacht dat dit veroorzaakt werd
door een dubbele planetoïde.
Op 26 februari werd door 6
waarnemers in Frankrijk en
Zwitserland een bedekking
waargenomen door (683) Lanzia
met een duur van 9,25 tot 15,84
seconden. Zie figuur 16 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 28 februari werd door Ellington
en Kloes (Duitsland) een bedekking
waargenomen door (2892)
Filipenko met een duur van 2,80
resp. 3,20 seconden. Henk de Groot
had een mis.

Figuur 11
Ook op 28 februari werd door
Boninsegna (België) een bedekking
waargenomen door (5687)
Yamamotoshinobu met een duur van
1,14 en 2,40 seconden. De
helderheid nam af met 0,6 resp. 1,1
magnitude. Er wordt gedacht aan
een dubbelster. Henk de Groot en
Jan Maarten Winkel hadden een mis.
Op 5 maart werd door 4
waarnemers in Duitsland en Tsjechië
een bedekking waargenomen door
(778) Theobalda met een duur van
7,20 tot 8,40 seconden. Zie figuur
17 voor de koorden.
Op 6 maart werd door Stewart
(UK) een bedekking waargenomen
door (27272) 2000 AO31 met een
duur van 0,44 seconden. Er was
sprake van een shift van 3
padbreedtes naar het noorden. Jan
Maarten Winkel had een mis.
Op 7 maart werd door Baruffetti
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Figuur 12

Figuur 13
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Figuur 14
Figuur 15
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Figuur 16
Figuur 17
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(Italië) en Sposetti (Zwitserland) een
bedekking waargenomen door
(572) Rebekka met een duur van
3,50 seconden. Hednk de Groot had
een mis.
Op 11 maart werd door 6
waarnemers in Polen en Slowakije
een bedekking waargenomen door
(439) Ohio met een duur van 3,85
tot 6,43 seconden. Zie figuur 18
voor de koorden en het DAMIT
model. Dit model past niet lekker op
de waarnemingen.
Op 24 maart werd door 8
waarnemers in België, Duitsland,
Frankrijk en Polen weer een
bedekking waargenomen door
(439) Ohio met een duur van 2,32
tot 5,40 seconden. Zie figuur 19
voor de koorden.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
9 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 waarnemen,
dan kan men, naast Occult
Watcher, terecht op internet op
pagina http://bedekkingen.vvs.be/
predictions/asteroids2022

Op deze pagina staan ook de
zoekkaartjes zoals deze in Occultus
gepubliceerd 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/luckystar/predictions/

Figuur 18
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Figuur 19

Agenda
23 april 2022
14 mei 2022
Mei/juni 2022
10 - 11 sep 2022
November 2022

– Sterbedekkersdag/Kleine Planetendag te Zevenaar
– ALV KNVWS te ?
– Kleine Planeten Tagung
– ESOP XLI te Granada, Spanje
– Astrodag
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Agenda voor de ALV van de vereniging van
Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine
Planeten (WSKP) op 23 april 2022 in de
Sterrenwacht Corona Borealis te Zevenaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter
Jaarverslag NVWS 2019, NVWS 2020 en WSKP 2021 van de secretaris.
Financieel verslag van de NVWS over 2019 en 2020, van de DMPA over 2019 en 2020 en van de
WSKP over 2021 van de penningmeester.
Verslag van de kascommissie (Marion Iris van der Linden en Henk Masselink, beide voor de tweede
keer). De kascommissie heeft de financiën beoordeeld van de NVWS en de DMPA over de jaren 2019
en 2020 en de WSKP over 2021.
Verkiezing nieuwe kascommissie voor het lopende jaar 2022.
Begroting 2021 en 2022 voor de WSKP door de penningmeester.
Bestuur mutaties
Henk de Groot is aftredend in 2020, Henk is herkiesbaar.
Harrie Rutten is aftredend in 2022, Harrie is herkiesbaar.
Jan Maarten Winkel treedt af, en is niet herkiesbaar.
Indien er geen andere kandidaten zijn die penningmeester willen worden, stelt Marion Iris van der
Linden zich beschikbaar.
Kort verslag van de ledenraad van de KNVWS en de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
Goedkeuring door de leden van het nieuwe huishoudelijke reglement.
Ingekomen punten of andere agendapunten. Als je iets op de agenda wilt hebben, geef dat dan van te
voren even door. Dan sturen we het rond zodat iedereen daar van te voren over kan nadenken.
Activiteiten van de vereniging in het verleden en de toekomst.
Afsluiting van de ledenvergadering.

Jaarverslag 2021 van de vereniging Waarnemers van
Sterbedekkingen en Kleine Planeten (WSKP)

Nieuwe statuten en verenigingsnaam
Op 26 maart 2021 zijn de nieuwe statuten bij de notaris gepasseerd. Daarmee is het samengaan met de Dutch
Minor Planet Association (DMPA) een feit. In de nieuwe statuten zijn de doelstellingen aangepast. Naast het
waarnemen van sterbedekkingen, een activiteit van de oude NVWS, zijn ook waarnemingen aan kleine planeten
opgenomen. Bovendien zijn op enkele punten de statuten geactualiseerd aan de nieuwe wetgeving en ledenstructuur
van de KNVWS.
Het hele traject heeft ongeveer 2 jaren geduurd. Begin 2019 zijn de eerste voorstellen ten aanzien van het
samengaan van de DMPA en de NVWS gedaan en in de Algemene Leden Vergadering (ALV) behandeld. In
2020 kon de ALV geen doorgang vinden i.v.m. de coronapandemie. In het najaar van 2020 zijn daarom stemmingen
gehouden via email. Eind 2020 kon met de uitslag van de stemming de notaris opdracht gegeven worden de
statuten aan te passen. Omdat ook de bestuursleden nog als UBO moesten worden ingeschreven, dit vanwege
nieuwe wetgeving, zijn de nieuwe statuten pas in maart ingegaan.
Werkgroep Sterbedekkingen 75 jaren.
Op 25 augustus 1946 is de werkgroep sterbedekkingen opgericht. Op 25 augustus 2021 bestaat de werkgroep
daarom 75 jaar. In 1996 wordt de werkgroep een officiële vereniging.
Het jubileum kan helaas niet in het echt gevierd worden. Wel verschijnt er in Occultus 146 (oktober 2021) een
uitgebreid verhaal over de geschiedenis van de werkgroep, vanaf oprichting tot heden.
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Sterbedekkersdag – Kleine Planeten dag.
In de zomer zwakte de corona pandemie wat af, en begin oktober zijn de uitnodigingen voor een Sterbedekkersdag
– Kleine Planeten dag te houden op 27 november op de sterrenwacht Corona Borealis in Zevenaar verstuurd.
Echter kort daarop laaide de coronapandemie weer op, en moest deze dag afgezegd worden.
WBTR.
Door nieuwe wetgeving kunnen bestuursleden aansprakelijk gesteld worden indien ze aantoonbaar onbehoorlijk
bestuurlijk gedrag vertoond hebben. Dit staat in de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet
wil bevorderen dat het bestuur transparant gebeurt, en dat goede verantwoording wordt afgelegd aan de leden.
Belangenverstrengeling moet vermeden worden.
Het bestuur heeft de regels uit deze wet bestudeerd, en van daaruit een klein huishoudelijk regelement opgesteld,
wat in de ALV van 2022 moet worden goedgekeurd.
De nieuwe statuten zijn al aangepast aan deze nieuwe wet.
Leden:
Het aantal leden in het jaar 2021 bedroeg 45, een toename van 9 vanwege de fusie met DMPA.
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2021 niet gewijzigd.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Voorzitter
Harrie Rutten
Secretaris
Henk de Groot
Penningmeester Jan Maarten Winkel

aftredend in 2022
aftredend in 2020
aftredend in 2023

De penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen vanwege zijn gezondheid.
Kascommissie in 2021:
Marion Iris van der Linden
Henk Masselink
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2021 vier keer met in totaal 145 pagina’s. Het blad verschijnt alleen
nog maar als elektronische magazine in de vorm van een pdf bestand welke via e-mail aan de leden verspreid
wordt en op de website beschikbaar gesteld wordt. Er zijn onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
Oh dan wil ik er ook één, Een C14 kopen in Corona tijd, KleinPlaneten Tagung (KPT) online, Aardscheerder
Apophis vormt voorlopig geen gevaar, De bedekking door (99942) Apophis, Statutenwijziging in coronatijd:
een weg met hindernissen, (2103) Laverna, (1127) Mimi, Overige planetoïden, Occultatie van 44 Cap door Io
op 2 april 2021, Waarnemingen aan kleine planeten, Verslag Kleine Planeten Tagung, Dubbelster ontdekt bij
bedekking door planetoïde, NEO’s in de buurt van de Aarde, Planetoïde Asteroïde en Kleine Planeet, De
website, Werkgroep Sterbedekkingen 75 jaren, Time has changed een nieuwe start, IOTA bijeenkomst wederom
goed bekeken, Fotometrie, (130) Elektra heeft een derde begeleider, SPHERE Spectro-Polarimetric Highcontrast Exoplanet Research, Sterbedekkingen maar dan anders, Waarnemen fotometrie, Uitwerkingen van
expedities, Bijzondere waarnemingen c.q. ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van
bedekkingen door Maan en planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering.
De digitale vormgeving is door Ruud Kreuzen, terwijl de inhoud van het blad vormgegeven werd door Jan
Maarten Winkel.
Internationale contacten:
Vanwege de Covid19 pandemie werden de symposia online gehouden. In juli vond het Amerikaanse IOTA
symposium plaats, in augustus de ESOP (European Symposium on Occultation Projects) en in september de
Australische Trans-Tasman Symposium. Diverse leden van DOA namen deel aan deze online sessies. Al deze
symposia kenden een niet eerder vertoonde belangstelling.
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Sterbedekkingen door planetoïden:
In totaal werden er door 4 waarnemers 112 waarnemingen aan 90 ge-beurtenissen verricht. De waarnemers
waren Bredner (6), De Groot (33), Rutten (2) en Winkel (71). Hierbij een tabel met alleen de 16 (!) positieve
waarnemingen.
Datum
10 januari
21 februari
21 februari
24 februari
19 maart
25 maart
11 april
23 april
9 juni
2 juli
31 juli
8 oktober
12 oktober
2 december
9 december
25 december

Planetoïde
(593) Titania
(130) Elektra
(130) Elektra
(4387) Tanaka
(1048) Feodosia
(3407) Jimmysimms
(1149) Volga
(30545) 2001 OT35
(105) Artemis
(2919) Dali
(14356) 1987 SF6
(217) Eudora
(2) Pallas
(141) Lumen
(2323) Zverev
(1629) Pecker

Waarnemer
E. Bredner
H. de Groot
J.M. Winkel
J.M. Winkel
E. Bredner
J.M. Winkel
J.M. Winkel
J.M. Winkel
E. Bredner
J.M. Winkel
J.M. Winkel
E. Bredner
H. de Groot
E. Bredner
E. Bredner
J.M. Winkel

Lokatie B
N50d40m
N51d50m
N51d54m
N51d54m
N48d45m
N51d54m
N51d54m
N51d54m
N52d55m
N51d54m
N51d54m
N52d25m
N51d50m
N52d13m
N52d32m
N51d54m

Lokatie L
E10d03m
E05d48m
E06d16m
E06d16m
E08d03m
E06d16m
E06d16m
E06d16m
E08d26m
E06d16m
E06d16m
E08d31m
E05d48m
E11d12m
E08d40m
E06d16m

Verdwijning
22:44:37,77
19:30:49,57
19:30:47,98
23:36:28,69
23:29:42,32
22:31:49,12
20:52:29,95
20:20:20,01
22:28:01,26
22:24:50,14
20:43:09,22
18:39:41,11
21:38:35,94
22:56:46,98
18:58:38,33
20:34:57,71

Verschijning
22:44:41,77
19:30:56,93
19:31:00,15
23:31:29,33
23:29:48,08
22:31:50,56
20:52:35,07
20:20:20,83
22:28:17,82
22:24:53,34
20:43:10,50
18:39:46,79
21:38:52,08
22:57:09,06
18:58:42,17
20:34:58,21

Duur (s)
4,00
7,36
12,17
0,64
5,76
1,44
5,12
0,82
16,56
3,20
1,28
5,68
16,14
22,08
3,84
0,50

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubli-ceerd door Eric Frappa.
Sterbedekkingen door de Maan in 2021
In 2021 zijn in totaal 107 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht, door slechts 2 waarnemers.
Waarnemer
Tenbergen, Tom
Winkel, Jan Maarten
Totaal
Totaal 1e helft
Totaal 2e helft
Totale bedekkingen
Rakenden

Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal
15
15
90
2
92
105
2
107
107
0
107
0

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer.
Het aantal waarnemingen is gestegen met 5 ten opzichte van vorig jaar. Het aantal waarnemers is record laag,
samen met het jaar 2017.
Kleine Planeten.
Van verschillende kleine planeten werden lichtcurves opgenomen:
(2103) Laverna: Er werden twee verschillende rotatietijden van Laverna genoemd, namelijk 0,458dag en 0,385
dag. Met de gedane waarnemingen is de laatste waarde definitief.
(1127) Mimi: Na 4 waarneem nachten in 6 dagen tijds is de rotatieperiode vastgesteld op 0,5309 dag, iets
minder dan de bij het MPC bekende tijd.
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(863) Benkoela: Ook van Benkoela zijn 2 verschillende rotatieperiodes in omloop: MPC geeft aan 8,2 uren en
elders wordt genoemd de waarde 7,03 uren. Na 4 waarneemnachten en enkele nachten waarnemingen door een
Franse amateur wordt de definitieve rotatieperiode vastgesteld op 7,03186 uren.
(511) Davida: Deze planetoïde zou mogelijk wat instabiel zijn. Om dat vast te stellen is tijdens deze oppositie
wederom een luchtcurve opgenomen. Daarvoor is dat al 4 keer eerder gedaan. Wordt vervolgd.
(1322) Coppernicus: De rotatietijd wordt vastgesteld op 5,52 uren, in lijn met eerdere metingen door Manzini
en Behrend, maar in afwijking met de MPC waarde, welke 3,97 uren aangaf.
(623) Chimaera: Deze planetoïde is ook al gemeten in 2007, en men kwam toen uit op 14,64 uren. Met de
metingen gedaan in oktober 2021 wordt uitgekomen op 14, 62 uren, slechts heel iets korter dan de eerder
gevonden waarde.
(4162) SAF: Uit vier waarneemnachten met metingen aan SAF in een maand tijd komt een iets hogere rotatietijd
(7,704 uren) dan uit eerdere waarnemingen bekend is (7,5 uren).
Wat betreft fotometrie aan Kleine Planeten was het een goed jaar.
FINANCIEEL VERSLAG NVWS OVER 2019
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Begroting
Contributie, 36 leden
810,00
810,00
Donaties
0,50
10,00
Rente
-

Nadelig Saldo

397,40
1.207,90

Balans per 31 december 2019
Activa
Girorekening
31,22
Rentemeerrekening
2.034,98
Contr.2019 te ontvangen
112,50

360,00
1.180,00

Uitgaven
Occultus verzendkosten
Occultus drukkosten
Bestuurskosten (website e.d.)
Sterbedekkersdag (ALV)
Reiskosten
Lidmaatschap IOTA-ES
Lidmaatschap KNVWS
Waarneemakties
Bankkosten

Passiva
Nog te betalen website

22,50
2.069,20
2.178,70

Reserve t/m 2019
Nadelig Saldo

2.069,20
397,40
2.466,60

2.466,60

Begroting
280,00
540,00
85,00
100,00
25,00
20,00
25,00
10,00
95,00
1.180,00

87,00

Contr.2020 al ontvangen
Reserve t/m 2019

2.178,70
Reserve per 1 januari 2020
Reserve t/m 2018
2.466,60

283,40
540,64
186,99
40,00
20,00
25,00
111,87
1.207,90

Toelichting







Contributie stond nog op 22,50 euro p.p.
Occultus werd nog 4 keer gedrukt en per post verzonden
Bestuurskosten betrof website (87 euro) en software pakket Web Designer (99,99 euro)
Sterbedekkersdag werd gedeeld met DMPA
Nadelig saldo vanwege de kosten voor Occultus

Handtekening:
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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FINANCIEEL VERSLAG NVWS OVER 2020
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Contributie, 36 leden
810,00
Donaties
47,50
Overboeking DMPA
1.487,34
Rente
-

Begroting
810,00
10,00
-

2.344,84

820,00

Balans per 31 december 2020
Activa
Girorekening
2.115,90
Rentemeerrekening
1.834,98

Uitgaven
Occultus verzendkosten
141,70
Occultus drukkosten
270,32
Bestuurskosten (website e.d.) 87,00
Sterbedekkersdag (ALV)
Reiskosten
Lidmaatschap IOTA-ES
20,00
Lidmaatschap KNVWS
25,00
Waarneemakties
Bankkosten
103,14
Batig Saldo
1.697,68
2.344,84
Passiva
Nog te betalen website
Contr.2021 al ontvangen
Reserve t/m 2020

3.950,88
Reserve per 1 januari 2021
Reserve t/m 2019
2.069,20
Batig Saldo
1.697,68
3.766,88

Reserve t/m 2020

Begroting
140,00
270,00
85,00
100,00
25,00
20,00
25,00
10,00
95,00
50,00
820,00

174,00
10,00
3.766,88
3.950,88
3.766,88
3.766,88

Toelichting









Contributie stond nog op 22,50 euro p.p.
Donatie van 2 gulle gevers
Overboeking DMPA vanwege fusie
Occultus werd nog 2 keer gedrukt en per post verzonden
Er was geen Sterbedekkersdag
Batig saldo vanwege stopzetten gedrukte Occultus en overboeking DMPA
Balans: nog te betalen website: nog geen declaratie ontvangen over 2019 en 2020

Handtekening:
Voorzitter

Begroting voor 2021
Inkomsten
Contributie, 45 leden
Donaties
Rente

Nadelig Saldo

Secretaris

450,00
10,00
-

742,00
1.202,00

Uitgaven
Bestuurskosten (website)
WSKP dag
Reiskosten
Waarneemakties
Lidmaatschap IOTA-ES
Lidmaatschap KNVWS
Bankkosten
Notaris

Penningmeester

87,00
100,00
25,00
10,00
20,00
25,00
105,00
830,00
1.202,00
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FINANCIEEL VERSLAG WSKP OVER 2021
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Contributie, 45 leden
Donaties
Rente

Nadelig Saldo

450,00
35,00
-

Begroting
450,00
10,00
-

501,55
986,55

742,00
1.202,00

Balans per 31 december 2021
Activa
Girorekening
1.737,32
Rentemeerrekening
1.834,98
3.572,30

Uitgaven
Bestuurskosten (website e.d.) 132,97
WSKP dag (ALV)
Reiskosten
Waarneemakties
Lidmaatschap IOTA-ES
20,00
Lidmaatschap KNVWS
25,00
Bankkosten
107,12
Notaris
701,46
986,55
Passiva
Nog te betalen website
Reserve t/m 2021

Reserve per 1 januari 2022
Reserve t/m 2020
3.766,88

Reserve t/m 2021
Nadelig Saldo

Begroting
87,00
100,00
25,00
10,00
20,00
25,00
105,00
830,00
1.202,00

306,97
3.265,33
3.572,30
3.265,33
501,55
3.766,88

3.766,88
Toelichting








Contributie staat nu op 10 euro p.p.
Donatie van 3 gulle gevers
Notariskosten vanwege fusie
Er was geen WSKP dag
Nadelig saldo vanwege notariskosten
Balans: nog te betalen website: declaratie ontvangen over 2019 en 2020 en 2021 betaald in 2022

Handtekening:
Voorzitter

Begroting voor 2022
Inkomsten
Contributie, 43 leden
Donaties
Rente

Secretaris

430,00
10,00
-

440,00

Uitgaven
Bestuurskosten (website)
WSKP dag
Reiskosten
Waarneemakties
Lidmaatschap IOTA-ES
Lidmaatschap KNVWS
Bankkosten

Penningmeester

130,00
100,00
25,00
10,00
20,00
50,00
105,00
440,00
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FINANCIEEL VERSLAG DMPA OVER 2019
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Contributie, 19 leden
190,00
Donaties
Rente
1,54
Nadelig Saldo

70,46
262,00

Begroting
200,00
5,00
5,00

Uitgaven
Website
Kleine Planeten Dag
Bestuurskosten
Lidmaatschap KNVWS
Bankkosten
Batig Saldo

210,00

Balans per 31 december 2019
Activa
Bankrekening
1.411,94

39,00
40,00
125,00
25,00
33,00
262,00

Begroting
39,00
60,00
40,00
25,00
35,00
11,00
210,00

Passiva
Contr.2020 al ontvangen 10,00
Te betalen Website
39,00
Reserve t/m 2019
1.362,94
1.411,94

1.411,94
Reserve per 1 januari 2020
Reserve t/m 2018
1.433,40

Reserve t/m 2019
Nadelig Saldo

1.433,40

1.362,94
70,46
1.433,40

Toelichting




Kleine Planeten Dag werd gedeeld met DOA
Bestuurskosten betroffen donatie aan Leidse Sterrewacht voor het houden van de KPD

Handtekening
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

FINANCIEEL VERSLAG DMPA OVER 2020
Staat van baten en lasten
Inkomsten
Contributie, 19 leden
190,00
Donaties
20,00
Rente
0,35

Begroting
190,00
5,00
5,00

210,35

200,00

Balans per 31 december 2020
Activa
Bankrekening
Opheffen vereniging
1.487,34
1.487,34
Reserve per 1 januari 2021
Reserve t/m 2019
1.362,94
Batig Saldo
124,40
1.487,34

Uitgaven
Website
Kleine Planeten Dag
Bestuurskosten
Lidmaatschap KNVWS
Bankkosten
Batig Saldo

30,00
25,00
30,95
124,40
210,35

Begroting
39,00
60,00
41,00
25,00
35,00
200,00

Passiva
Reserve t/m 2020

1.487,34
1.487,34

Reserve t/m 2020

1.487,34
1.487,34

Toelichting




Donatie van 2 gulle gevers
Balans: opheffen vereniging. Bedrag ging naar DOA

Handtekening
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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Huishoudelijk reglement van de WSKP
Artikel 1 – de kascommissie of financiële commissie.
1. Een lid kan bij voorkeur ten hoogste voor twee achtereenvolgende jaren als kascommissielid benoemd
worden.
2. Een kascommissielid mag in het jaar voor zijn benoeming geen lid van het bestuur zijn geweest.
3. Het jaarlijkse verslag van de kascommissie wordt op papier of een andere gegevensdrager vastgelegd en
ondertekend door de kascommissieleden.
Artikel 2 – Besluiten genomen door het bestuur.
1. Alle bestuursbesluiten ten aanzien van het functioneren, organisatorisch en financieel, worden vastgelegd in
het jaarverslag.
2. Het jaarverslag wordt voorafgaande aan de ALV aan de leden kenbaar gemaakt.
3. Alle vermelde bestuursbesluiten worden voorzien van een motivatie en uitleg wat de financiële of andere
gevolgen van dit besluit voor de vereniging kunnen zijn. Ook eventuele risico’s worden benoemd.
Artikel 3 – Vastleggen verenigingsdocumenten.
1. Alle relevante verenigingsdocumenten, zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, financiële verslagen en het verslag
van de kascommissie, worden door de secretaris op gegevensdragers vastgelegd en minimaal zo lang
bewaard als de minimale wettelijke bewaartermijn dat aangeeft.
2. De verenigingsdocumenten zijn altijd, minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn, door de leden
achteraf nog eens op te vragen bij het bestuur.

