
O

C

C

U

L

T

U

SM
ag

az
in

 v
oo

r 
W

aa
rn

em
er

s 
va

n 
St

er
be

de
kk

in
ge

n 
en

 K
le

in
e 

P
la

ne
te

n

nummer 149
juli

2022

De WSKP-dag van 23 april 2022
De opmerkelijke rakende bedekking van
Gamma Cancri



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Colofon

Occultus
is een uitgave van de
Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Bestuur

President: IBAN: Contributie: Eindredacteur:
H.G.J. Rutten NL48 INGB 0008 3656 00 2022: 10 euro J.M. Winkel

t.n.v. WSKP
Secretaris: te Utrecht Oudere nummers: Digitale vormgeving:
H. de Groot 7,50 euro R. Kreuzen

(voor zover
Penningmeester: BIC: aanwezig) Redactie adres:
M.I. van der Linden INGBNL2A J.M. Winkel

Benedendorpsstraat 18
K.v.K.: 7038 BC  Zeddam
40483445 Home-page:
te Utrecht www.doa-site.nl ISSN: 2352-216X

Contact adressen

H.J. Bril Voorzitter waarneemcie H.G.J. Rutten
Burg. F.A. Cortenplein 28 Waarnemingsleider Zuid Boerenweg 32
6118 GA  Nieuwstadt 5944 EK  Arcen
T: 046 – 4858456 T: 077 – 4731347
E: henkbril@gmail.com E: h.g.j.rutten@home.nl

A.A. Gerritsen Rakende sterbedekkingen J.M. Winkel Totale sterbedekkingen
Rosa Spierlaan 280 Eclipsen Benedendorpsstraat 18 Contactpersoon IOTA-ES
1187 PH  Amstelveen Contactpersoon IOTA 7038 BC  Zeddam Bedekkingen planetoïden
T: 020 – 6476458 Rekenaar T: 0314 – 652476 Redaktie
E: adri.gerritsen@ziggo.nl Waarnemingsleider West E: jmwinkel@hetnet.nl

H. de Groot Correspondentie-adres M.I. van der Linden Ledenadministratie
De Gildekamp 10-11 Waarnemingsleider Midden H van Tussenbroeklaan 148 Verkoop
6545 KA  Nijmegen 3533 SZ  Utrecht
T: 024 – 3783510 T: 06 - 26043832
E: hajedegroot@hetnet.nl E: m.i.vander.linden@ziggo.nl



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Redaktioneel

Op 14 september 2020 vond er een
rakende sterbedekking plaats in het
zuiden van België van de 4,7
magnitude heldere ster Gamma
Cancri. Deze bijzondere bedekking
werd waargenomen door 3 mensen
uit België, 1 Fransman en 1 Duitser
(vanuit de regio van Berlijn) en
leverde vele tientallen
bedekkingstijdstippen op, mede
dankzij de voorspelling van Adri
Gerritsen. Zie het verslag van o.a.
Roland Boninsegna.

Op 23 april vond de WSKP-dag
plaats. We konden elkaar eindelijk
weer eens fysiek zien. Henk de
Groot heeft een verslag geschreven
van deze dag.

Op 11 juni vond de online
KleinPlaneten Tagung plaats. De
fysieke bijeenkomst ging ook dit jaar
niet door. Daarom werd er besloten
om er weer een Zoom meeting van
te maken. Henk de Groot heeft een
verslag geschreven van alle
voordrachten.

Dit jaar wordt ESOP XLI (European
Symposium on Occultation
Projects) gehouden in Granada,
Spanje. Het symposium vindt plaats
van 10 tot 13 september. Dit
symposium zal ook online te volgen
zijn. Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
https://www.iota-es.de/esop41/

Het verslag van het Trans Tasmanië
Symposium van 2021 in Australië zal
in het komende nummer geplaatst
worden. Ondertussen is er onlangs
alweer een symposium gehouden.

Ik wens u een prettige vakantie toe
en veel leesplezier met deze
Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Verslag van de Sterbedekkersdag – Kleine
Planetendag op zaterdag 23 april 2022 in de
sterrenwacht Corona Borealis.
Door Henk de Groot

Het is de 19e sterbedekkersdag en tegelijk de 6e gecombineerde sterbedekkersdag – Kleine Planetendag, en
voor de eerste keer op de sterrenwacht Corona Borealis in Zevenaar.
Er zijn best wel redelijk veel deelnemers, namelijk: Marion Iris van der Linden, Hans Govaarts, Henk Bril, Henk
Masselink, Niek de Kort, Hans van der Meer, Erwin van Ballegoij, Adri Gerritsen, Roelof Mink, Boelie Boelens,
Wim Zijlema, Bram Dorreman, Harrie Rutten, Jan Maarten Winkel en Henk de Groot.
De meesten komen met de auto, al dan niet carpoolend. Enkele zijn met de trein en met de fiets gekomen. Vanaf
half één druppelen de deelnemers binnen. De sterrenwacht is mooi gelegen aan een recreatieplas een stukje
buiten Zevenaar.

Opening.
Om 13:00 uur opent Harrie de dag.
Hij heeft drie Limburgse vlaaien
meegenomen uit Arcen die in royale
porties gesneden worden. Uit wat
Harrie tijdens het vlaai snijden
vertelt, kunnen we opmaken dat de
Limburgers de meest royale
vlaaisnijders op de wereld zijn. Mooi
meegenomen dat de voorzitter van
de vereniging een Limburger is.
Harrie staat kort stil bij het 75 jarig
jubileum van de werkgroep
Sterbedekkingen, wat vorig jaar niet
gevierd kon worden vanwege de
corona pandemie.
Op 25 augustus 1946 vond in
Utrecht de oprichtingsbijeenkomst
plaats van de werkgroep. Het zal er
toen wel iets anders uitgezien hebben
als nu. Toen vooral in grijze pakken
met stropdas, terwijl nu iedereen
gemakkelijk zittende vrij tijdskleding
aanheeft. In 1996 krijgt de
werkgroep statuten en wordt het
officieel een vereniging. In 2021gaat
de werkgroep samen met de dan 10
jaar eerder opgerichte werkgroep
Kleine Planeten.
De vlaai laat zich goed smaken.
Omstreeks 13:15 uur beginnen we
aan de ALV. Deze had om kwart
voor twee afgelopen moeten zijn,
maar loopt toch behoorlijk uit.
Eigenlijk ook niet verwonderlijk; er

is immers twee jaar geen ALV meer
geweest, en er is wat in te halen.
Tijdens de ALV wordt Jan Maarten
Winkel benoemd tot erelid van de
vereniging vanwege zijn lange inzet
als penningmeester en redacteur. Om
gezondheidsredenen moet Jan
Maarten stoppen als
penningmeester, maar als redacteur
van Occultus blijft hij aan. Als dank
krijgt Jan Maarten een pakket met
Hertog Jan Bier uit Arcen.

Presentatie Radiotelescoop
Dwingeloo.
Zo tegen half drie is de ALV
afgelopen. Na een korte pauze bijt
Hans van der Meer de spits af met
de eerste presentatie over de
bedekking van de Krabnevel door
de Maan, waargenomen met de

radiotelescoop in Dwingeloo. De
Krabnevel is een oude supernova
rest, en die zendt radiostraling uit.
De radiotelescoop is in 1956 in
gebruik genomen en heeft een
belangrijke rol gespeelt in het
ontrafelen van de structuur van het
melkwegstelsel. In 1996 is het
onderzoek met de telescoop
gestopt, en raakt deze langzaam in
verval. In 2007 richt een groep
enthousiastelingen de stichting
Camras op. Zij slagen erin de
telescoop tot rijksmonument te
bestempelen, waarmee gelden
vrijkomen om met de restauratie aan
te vangen. Inmiddels is de telescoop
grondig opgeknapt, en kan deze
weer gebruikt worden voor
waarnemingen.
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In 1955 is de Krabnevel voor de
eerste keer met de radiotelescoop
waargenomen. Op dat moment was
de elektrische aandrijving nog niet
eens werkzaam en moest met de
hand gevolgd worden. Op 18 juli
2020 heeft Hans, samen met enkele
andere leden van Camras deze
waarneming herhaald.
De meting is gedaan op twee
frequenties, 50 MHz en 30 MHz.
Bedekkingen van de Krabnevel door
de Maan komen in series voor in
perioden van 9 jaren.

De zonsverduistering van 1912
in Zuid Limburg.
Inmiddels is het iets voor drie uur
geworden. De presentatie van
Harrie, die nu volgt zou dan, volgens
het programma schema, net
afgelopen moeten zijn. In overleg
met Harrie besluiten we dat zijn
verhaal over het ontwerpen van een
Focal Reducer voor het Hoher List
Observatorium doorschuiven naar
de volgende Sterbedekkersdag.
We gaan verder met het eerste deel
van de presentatie van Adri
Gerritsen over de Zonsverduistering
van 17 april 1912 in Zuid Limburg.
Deze zonsverduistering was in de
vergetelheid geraakt. In 2012,
honderd jaar na deze verduistering,
besluiten Adri en Henk Bril te gaan
zoeken of ze nog informatie over
deze zonsverduistering kunnen
vinden. Dat raakt in de jaren daarna
weer een beetje in het slop, maar in
2021 begint Adri er weer aan. Hij
maakt het kenbaar op astroforum,
en krijgt verschillende reacties. Hij
vindt verschillende krantenartikelen
via Delpher, oude kaarten met
Topotijdreis, en raadpleegt
verschillende archieven. Uiteindelijk
lukt het de posities van alle vijf
waarneemposten te lokaliseren, en
ook de gevonden foto’s en
documenten te relateren aan deze
posten. In de 110 jaren welke zijn
verstreken sinds de verduistering, is
het landschap natuurlijk bijna

De Krabnevelbedekking waargenomen met de Dwingeloo
radiotelescoop.
De door de radiotelescoop gemeten hoeveelheid straling van de
Krabnevel (M1), de Maan en de hemelachtergrond. De Krabnevel
verdwijnt in ongeveer 8 minuten achter de Maan, en wordt dan
gedurende bijna 30 minuten volledig bedekt, alvorens hij weer
langzaam te voorschijn komt. (afbeelding uit de presentatie en vanaf
de Camras website).

De Zonsverduistering van 1912: Tijdens de zonsverduistering in Zuid
Limburg bedient L.M. Klinkenberg (Alkmaar), observator
Sterrenwacht Leiden, de seinsleutel van het morse telegraaftoestel.

onherkenbaar veranderd.
Verschillende posten liggen nu in
nieuwbouwwijken van Maastricht.
Ook gaat Adri in op wat de
waarnemers toen van de
verduistering gezien moeten hebben.
Hij heeft de verduistering
gesimuleerd op video. Het lijkt wel
duidelijk dat wat de waarnemers
toen verwachtten te zien, namelijk

het draaien van de zonsrand, niet
goed zichtbaar is geweest. Het heel
precies meten van de centrale
eclipslijn is dan ook niet helemaal uit
de verf gekomen. Het verhaal over
de zoektocht naar deze
zonsverduisteringsexpeditie duurt
ruim een uur, en halverwege houden
we een pauze.
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Pauze en rondleiding door
Corona Borealis.
De sterrenwacht bestaat uit een
houten gebouw met verder twee
apart staande houten gebouwtjes
met ieder een telescoop.
In het hoofdgebouw is ruimte voor
ongeveer 25 personen. Er staat een
grote tafel, en er zijn voorzieningen
om presentaties te geven. Het eerste
telescoop gebouw heeft een groot
afrolbaar dak. Er staat een Mathijs
montering met een 30 cm Schmidt-
Cassegrain telescoop. Deze
telescoop wordt gebruikt voor
publieksavonden. Op een tweede
gebouwtje staat een koepel met een
20 cm SC telescoop, welke alleen
gebruikt wordt voor astrofotografie
door de leden van de sterrenwacht.

Fotometrie.
Na het tweede deel van Adri’s
presentatie gaan we verder met een
korte presentatie van Henk de
Groot over fotometrie aan de
planetoïde (3167) Babcock. Deze
planetoïde is gedurende twee lange
nachten van bijna acht uren
waargenomen, en de helderheid is
daarbij elke vier minuten gemeten.
Eerst is een video, waarbij alle
opnames van de eerste nacht, 107
opnamen, als een film achter elkaar
zijn gezet. Babcock loopt dan met
een 480 keer vergrote snelheid langs
de sterrenhemel. Daarna een korte
uitleg over hoe uit de metingen een
rotatieperiode bepaald kan worden.
Het was beter geweest nog een
derde nacht Babcock waar te
nemen om onomstotelijk de juiste
rotatieperiode van Babcock vast te
kunnen stellen. Echter het
Nederlandse weer wilde daaraan
niet meewerken. Bij de volgende
oppositie van Babcock volgt een
nieuwe poging.

Einde.
Inmiddels is het vijf uur geworden.
De laatste presentatie van Niek de

De zonsverduistering van 1912: Uit het archief in Leiden komt dit
papiertje met daarop de coördinaten van de waarneemposten.

De Sterrenwacht Corona Borealis in Zevenaar waar wij te gast waren
(afbeelding website Corona Borealis).



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Kort over recent Nederlands
sterrenkundeonderzoek houden we
ook tegoed voor de volgende
Sterbedekkersdag, anders wordt
het te laat. Harrie sluit de dag, en
iedereen vertrekt weer naar huis. Jan
Maarten sluit alles af. Bij elkaar was
het een erg geslaagde
Sterbedekkersdag – Kleine
planetendag. Volgend jaar zullen we
het zeker weer organiseren. Tot
volgend jaar! Fotometrie aan (3167) Babcock: De afbeelding laat de meest

waarschijnlijke lichtcurve zien van Babcock met een rotatietijd van
15,384 uren. De gele datapunten aan de linkerzijde van de grafiek
zijn dezelfde als de paarse aan de rechterzijde.

Jan Maarten benoemd tot Erelid
Door Harrie Rutten

Op 23 april was de eerste Sterbedekkers- en Kleinplanetendag van onze vereniging en werden op die dag ook
de achterstallige ledenvergaderingen gehouden die wegens de Covid-19-pandemie niet door waren gegaan.

Een van de onderwerpen tijdens een
ALV is “Bestuursmutaties”. Jan
Maarten Winkel had aangekondigd
zich niet herkiesbaar te stellen
wegens zijn gezondheid. Details
heeft hij verteld en daar schrokken
we allen hevig van.
Jan Maarten is 37 jaar penning-
meester geweest en verzorgt al 33
jaar de redactie van Occultus. Daar
gaat hij mee door want (red. met
Occultus), zo zegt hij: “Dat is leuk
werk.”

De rest van het bestuur, Henk de
Groot en Harrie Rutten, hadden het
idee om de inzet van Jan Maarten te
belonen en hem te benoemen tot
Erelid. Dat kan het bestuur niet, dat
doen de leden. Derhalve stelde de
voorzitter dit voor in de vergadering
toen de laudatio voor Jan Maarten
werd uitgesproken. De aanwezige
leden applaudiseerden en zo is Jan
Maarten bij acclamatie door de
leden benoemd tot Erelid.

Jan Maarten accepteerde deze
honorering met een brede lach en
dankte de leden.

Jan Maarten: Van harte
gefeliciteerd met deze
benoeming!

Red.: het penningmeesterschap was
ook leuk werk, maar ik vind het
beter om dit over te dragen, zodat
deze taak soepel door blijft gaan.
Marion Iris van der Linden neemt
deze taak van mij over.

Agenda

10 - 11 sep 2022 – ESOP XLI te Granada, Spanje
November 2022 – Astrodag
? april 2023 – Sterbedekkersdag/Kleine Planetendag te ?
? mei 2023 – ALV KNVWS te ?
3 – 4 juni 2023 – Kleine Planeten Tagung te Heidelberg, Duitsland
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Dak van de sterrenwacht isoleren?
Door Harrie Rutten

Elmaharu I Observatory werd gebouwd in de zomer van 1999 en had first light op 28 augustus van dat jaar. Ter
herinnering: Elmaharu is geen eiland in Polynesië maar een anagram dat staat voor Elly Maurice Harrie Rutten,
ons gezin ten tijde van de bouw.

Elmaharu I ging het thuis worden
voor de 250 mm Schmidt
Cassegrain van Opticon voor het
waarnemen van Sterbedekkingen
door de maan. Ik werd heel
productief, eerst visueel later met de
Watec 120N videografisch met op
één avond zelfs bijna honderd
bedekkingen. Nadat de Satic-
montering was omgebouwd van een
eenvoudige aandrijving op de uuras
en een handmatige tangen-
tiaalverstelling op de declinatie-as
naar beide met hoogwaardige
wormwielen, stappenmotoren en
een FS-2 Goto-besturing van
Michael Koch, werd het waarnemen
van potentiële sterbedekkingen door
kleine planeten een zeer welkome
aanvulling. Maar met een 250 mm
F/15 telescoop met een
brandpuntsafstand van bijna 4 meter
is het veld met de Watec heel erg
klein, slechts 5 bgmin diagonaal.
Toen overgeschakeld op een 14"
(356 mm) F/10 comavrije Schmidt
Cassegrain van Meade en met een
0,3 focalreducer van Optec was het
veld bijna 15 bgminuten.
Ik kreeg een hoog volume aan
waarnemingen tot dat er op 15 maart
2016 er een dramatische en
drastische onderbreking kwam. Op
die dag werd ik ’s ochtends kort na
half negen aangereden op mijn fiets
door een onoplettende directeur van
het bedrijf waar ik tot mijn pensioen
gewerkt had. Ik ben vrijwilliger in
het Océ museum maar kwam die
dag daar niet aan. Het voorlopig
nieuwe adres was drie maanden
Radboud en Sint Maartens-kliniek.
Ik heb nu nog restletsels zoals
volledige doofheid, deels ‘goed’

Overzichtfoto van de Elmaharu I, links, en het tuinhuis rechts.

gemaakt met een implantaat onder
mijn schedel, hoor elektronisch en
blijvend verlies van evenwicht. Na
drie jaar was het herstel zodanig dat
ik weer kon beginnen met
waarnemen, maar alleen onder
begeleiding naar de sterrenwacht
omdat ik in het donker het zicht mis
dat ik nodig heb voor niet horizontaal
te gaan. Overdag de zon waarnemen
ging prima. Met zo’n hete zomer
merkte ik hoe heet het in de
sterrenwacht werd. De temperatuur
liep op tot ver over de 40°C en dat
is niet goed voor het instru-
mentarium. Als je dan ’s avonds wilt
waarnemen duurt het vele uren
voordat de telescoop getempereerd
is aan zijn omgeving.
Heb toen het luik, dat open kan om
voldoende ruimte voor de telescoop
te hebben bij het open schuiven van
het dak, voorzien van horregaas. Dat
baatte, maar niet bijster veel.
Daarom in 2020 met veel kunst en
vliegwerk een tweede dakbeschot
aangebracht met tussen het eerste en
tweede beschot een polystyreen-
schuim isolatie van 8 cm dik
geplaatst. Bij de hete periodes in de
zomer van 2021 heeft het zijn
vruchten afgeworpen, het werd niet
warmer dan ca. 32°C en als vanuit
de noordkant, altijd schaduw, koele
lucht met een ventilator naar binnen

werd geblazen zelfs nog iets minder.
Het probleem met in het donker gaan
bleef en daarom in 2021 een speciale
verlichting aangebracht dat ik in het
donker veilig in de sterrenwacht kan
komen. Het waarnemen kon nu echt
weer beginnen. Helaas kwam ik
enkele weken na het aanbrengen van
die verlichting door mijn gebrek aan
evenwicht (t.g.v. het ongeval in
2016) ernstig ten val: Schouder uit
de kom en daar ben ik nu na meer
dan een half jaar nog steeds
herstellende van. Waarschijnlijk
komt er een operatie aan te pas dat
ik een omgekeerde schouder-
prothese krijg. Hoop echter dat de
gescheurde schouderpezen nog in
zo’n goede conditie zijn dat die
gehecht kunnen worden. Dat
moeten de medische onderzoeken
nog uit gaan wijzen en die starten
binnenkort. Aangekondigd werd al
dat als ik een schouderprothese krijg
de hersteltijd ca. 2 jaar is... kan weer
even vooruit... Met gehechte pezen
wezenlijk kortere hersteltijd.
Na een onderzoek door een
schouder-orthopeed bleek nog veel
meer aan de hand. Niet alleen pezen,
ook alle spieren waren van het
schouderblad gescheurd en omdat
de val zo lang geleden was waren
die al gedeeltelijk in het lichaam
opgelost en was hechten niet meer
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mogelijk. Het wordt dus een heftige
operatie. Ben nu (24 april) aan het
wachten op de oproep voor de
operatie in het Viecuri in Venlo. Zal
een hele tijd duren voordat ik weer
100% inzetbaar ben en weer kan
doen wat ik graag zou willen doen
met mijn linker arm.
Terug naar het verhaal van de isolatie
van het dak van de sterrenwacht.
Zoals ik al schreef was ’s zomers het
verschil groot en dat merkte ik ook
op zonnige winterdagen van de
afgelopen winter. Het bleef koel in
de sterrenwacht. Ik was toch wel
benieuwd hoeveel dat was. Helaas
heb ik geen warmtebeeldcamera die
het gebouwtje en dus ook het dak
in het infrarood laat zien. Daar had
je dan de warmtestroom kunnen
zien die het dak dan van binnenuit
opwarmt. Vandaag, 1 april, de dag
van de grap, stonden we op met een
pak sneeuw in de tuin van ca. 5 cm
en zo ook op het dak van de
sterrenwacht en het tuinhuis, dat
oorspronkelijk bedoeld was als
sterrenwacht. Gaande de dag werd
het warmer en verdween de sneeuw
op het gazon. Maar op het dak van
de sterrenwacht en het tuinhuis was
de sneeuw standvastiger. Wat later
in dat verdwijningsproces was heel
mooi te zien wat de uitwerking was
van de isolatie van het dak. Het dak
van de sterrenwacht bleef
besneeuwd terwijl het dakgedeelte
van het tuinhuis waar de ruimte
onder zit aan het verdwijnen was.
Bij de oversteek van het dak bleef
de sneeuw weer wel standvastiger.
Conclusie was, ook zonder
warmtebeeldcamera, dat de
dakisolatie van de sterrenwacht echt
goed zijn werk doet. Bijgaande
foto’s geven een indruk. Dus: heb je
een sterrenwacht en het dak is niet
geïsoleerd, dan doe het want niet
alleen het waarneemcomfort neemt
toe, maar vooral de inzetbaarheid
van het instrumentarium. Allen veel
succes!

Detail van Elmaharu I, dak nog helemaal besneeuwd. Tijdstip van de
foto 17h44.

Detail van het tuinhuis. Sneeuw bovenpandig al dooiend, bij de
oversteek nog intact, net zoals bij het dak van Elmaharu I. Tijdstip
van de foto: 17h44!
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Een opmerkelijke rakende bedekking van de ster
Gamma Cancri door de Maan
Door: Jean Bourgeois, Roland Boninsegna, Adri Gerritsen, Benoît Goffin en Jean-Noël Schwentzel

Assellus Borealis.
Op 14 september 2020 omstreeks 04 uur UT zou een ster van magnitude 4,7 genaamd Asellus Borealis of
Gamma Cancri worden verduisterd door de Maan. De noordelijke grens van deze rakende bedekking loopt
door het zuiden van België, en we besluiten daar heen te gaan om deze rakende bedekking waar te nemen. Adri
Gerritsen heeft voor ons de bedekkingsparameters berekend, en de waarneemomstandigheden lijken gunstig.
De kleine maansikkel is slechts voor 14% verlicht, en het moet mogelijk zijn relatief eenvoudig meerdere
bedekkingen en wederverschijningen waar te nemen. De bedekkingen vinden plaats op 11,9 graden van de
terminator, waardoor we de ster goed kunnen onderscheiden. De hoogte van de Maan boven de horizon is
omstreeks 27 graden bij een azimut van 88 graden. Bovendien lijkt het weer mee te werken.

We vinden een gunstige en mooie
waarneemlokatie vlakbij een
boerderij bij een plaatsje genaamd
Foulouze, niet ver van Neufchâteau.
Roland en Jean-Noël zijn een paar
dagen voordat de bedekking plaats
vindt bij de boer geweest om te
vragen of we daar mochten
waarnemen. Ook de plaatselijke
politie werd natuurlijk op de hoogte
gebracht van onze expeditie.

De bedekking.
In totaal zijn we met vier
waarnemers; drie Belgen en een
Fransman, en allemaal hebben we
een telescoop met een opening
tussen 20 en 30 cm. Drie
waarnemers nemen waar met een
videocamera met GPS tijd
aanduiding, terwijl Jean-Noël, voor
wie dit de eerste rakende bedekking
is, visueel waarneemt met een radio
gestuurde klok met geheugen, en een
cassetterecorder om het geluid op
te kunnen nemen.
De waarneemposten zijn opgesteld
op een rechte lijn loodrecht op de
theoretische bedekkingslijn, waarbij
we ons enigszins verschuiven om ons
zo precies mogelijk te situeren in de
buurt van de plaatsen waar zoveel
mogelijk contacten moeten worden
waargenomen.
We weten dan nog niet dat een
Duitse waarnemer, Konrad Guhl,

Figuur 1: het maanprofiel zoals dat berekend is door Adri Gerritsen,
met tussen de horizontale lijnen de gebieden met de meeste
bedekkingen. Het maanprofiel is hier met een factor 12,5 overdreven.

deze bedekking ook vanuit de regio
Berlijn waarneemt.

De rakende bedekking voldoet aan
onze verwachtingen! Niet minder
dan 76 contacten worden
geregistreerd door onze vier stations,
waaronder 31 verdwijningen, en
even zoveel wederverschijningen,
12 “flashes “ (hele korte
wederverschijningen) en 2 “blinks”
(hele korte verdwijningen). Dit alles
vindt plaats in minder dan 1 minuut
en 45 seconden onder onze
verbaasde ogen, in optimale
omstandigheden, zonder wind, met
een uitstekende transparantie van de
lucht en een milde temperatuur van
10°C. Na deze rakende bedekking

waren we allemaal hartstikke
enthousiast. Voor ons was deze
uitzonderlijk mooie rakende een
unieke gebeurtenis, waarover we
nog lang zullen napraten.

Benoît maakte een videomontage
waarbij de opnames van stations 1
en 5, 370 meter uit elkaar,
tegelijkertijd te zien zijn. Beide
video’s zijn gesynchroniseerd.
Deze is te zien op internet: https://
youtu.be/3UwaucmBgXQ
In de video met de twee opnames
laat de opeenvolging van de
verdwijningen en weder-
verschijningen mooi zien hoezeer de
positie van de waarnemer het
resultaat beïnvloedt! De video aan
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de linkerkant betreft het binnenste
deel van het maanprofiel.

De resultaten.
De video-opnames van de drie
waarnemers laten duidelijk het
verloop van de rakende bedekking
zien. Wat de visuele waarnemer
betreft, zijn tijdwaarnemingen blijken
ook van goede kwaliteit te zijn. Adri
voert een voorlopige reductie van
onze waarnemingen uit en
vervolgens worden alle gegevens
naar Japan gestuurd, naar het
Hydrografische Departement van
Japan, waar Mitsuru Soma de
uiteindelijke reductie op zich neemt.
Figuur 4 laat ook de opmerkelijke
waarneming van Konrad Guhl zien,
die, vanuit zijn waarneemlocatie,
bezorgd was over de dichte
nabijheid van zijn profiel bij de
verlichte maanrand. Zijn gegevens
vullen die van ons bewonderens-
waardig aan, zoals de grafiek laat
zien.

Hoe kunnen we de duur van de
contacten en de variaties in
helderheid tijdens de bedekking
verklaren?
Als we de video-opnames bekijken,
vallen ons twee details op: De
helderheidstoenames of afnames
verlopen meestal erg vlug, maar niet
altijd, en de korte of wat langere
wederverschijningen bereiken niet
altijd het maximale fluxniveau dat
overeenkomt met de normale
helderheid van de ster. Net alsof
slechts een deel van de ster dan
verduisterd wordt. De opname van
Jean Bourgeois is interessant over
dit onderwerp, voor zover deze
waarnemer niet aarzelde om de flux
van de ster te verzadigen. De
verschijnselen zijn niet altijd
instantaan, dus direct weg of weer
terug, en de korte opflitsingen zijn
niet gelijk aan elkaar. Hoe zijn deze
variaties in duur en helderheid te
verklaren?

Figuur 2: Asellus Borealis, een seconde voor de eerste bedekking
achter de asgrauwe rand van de Maan. Let op de zwakke metgezel
van magnitude 10,2, 116'’ ten noordoosten van de hoofdster en de
twee kleine verlichte maanpieken tussen de terminator en Gamma
Cancri.

Figuur 3: In geel, grafisch weergegeven, de helderheid van de ster.
Deze is gemeten met Tangra vanaf de video van Jean Bourgeois. De
blauwe lijn geeft de helderheid weer van de begeleider welke een
helderheid heeft van magnitude 10,2. Deze ster werd niet bedekt.

De eerste gedachte zou zijn dat we
een effect van de schijnbare diameter
van de ster waarnemen: Deze zou
zodanig groot kunnen zijn dat een
niet te verwaarlozen tijd nodig is
voor het volledig verdwijnen of
terugkomen vanachter de
Maanrand.
Maar is dat hier het geval?

De CHARM/CADARS-catalogus
van de VLTI (Very Large Telescope
Interferometer) stelt een schijnbare
diameter van 0,4 mas

(milliboogseconde) voor Gamma
Cancri voor. Aangezien de
hoekverplaatsing van de Maan ten
opzichte van de sterren, in ons geval
0,56" per seconde is, zou het
verdwijnen van de ster achter een
hypothetische verticale wand van het
maanprofiel slechts 0,00022
seconden vergen, een tijdsduur
welke niet detecteerbaar is op een
video-opname. De maximale
tijdresolutie op de video is 0,02
seconden. Maar het maanprofiel
staat natuurlijk bijna nooit loodrecht
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op de relatieve snelheid richting van
de ster, wat de tijd van het
verdwijnen of wederverschijnen met
een significante factor kan verlengen.

Laten we eerlijk zijn, het reliëf dat in
de reductiecurven wordt
weergegeven, is sterk overdreven.
Adri Gerritsen kondigt aan dat voor
dit evenement de versterkende factor
van het reliëf in figuur 1 12,525 is,
zodat de helling van een “maanberg”
weergegeven op 45° in
werkelijkheid slechts 45/12,525 =
3,6 graden is (d.w.z. een helling van
ongeveer 6,3%)! In dit geval kan de
tijd dat de volledige sterschijf achter
de maanrand verdwijnt 0,00022/
sin3,6 = 0,0035 seconden worden.
Voor een helling van 1 graad wordt
de tijd verlengd tot 0,013 seconden,
maar ook dat is te kort om op de
video zichtbaar te zijn.
Voor de relatief lange tijdsduren van
verdwijnen en wederverschijnen van
de ster achter het Maanprofiel, in de
orde van grootte van 0,10 tot 0,20
seconden, moet dus een andere
verklaring zijn.

Je zou kunnen voorstellen dat de ster
dubbel of meervoudig is. Maar geen
enkele catalogus vermeldt dat.
Gamma Cnc is echter wel een
viervoudige ster waarvan hier de
details uit de WDS-catalogus
vermeld zijn:
Ster n° 08433+2128 (meting van
2015) :
AB : m = 10.20 PA = 67°
d=116",
AC : m = 14.13 PA = 259°
d=92",
BD : m = 14.95 PA = 103°
d=96".

Deze begeleiders staan echter op
relatief grote afstand van de
hoofdster en doen in feite niet mee
aan de rakende bedekking.

Eerder werd gemeld dat waar-
nemers van een rakende bedekking

Figuur 3b: Close-up van een deel van Afbeelding 3. We kunnen hier
goed een “flash” onderscheiden (hele korte wederverschijning) om
3:59:19,8 (boven witte streepje 1) en een “blink” (hele korte
verdwijning) om 3:59:55.9 (boven witte streepje 2).
De helderheid van de “flash” is omstreeks magnitude 8, en geeft dus
aan dat de ster dan weer gedeeltelijk zichtbaar is. De helderheid van
de volledig zichtbare ster is magnitude 4,7. Op deze volle helderheid
zijn de pixels van de ster op de video verzadigd. De “blink” verderop
snijdt de stijgende lichtcurve af met hetzelfde helderheid als de
“flash”.

Figuur 4: In deze grafiek is de laatste reductie van de Japanse Mitsuru
Soma te zien. De solitaire waarneming van de Konrad Guhl is hierin
ook opgenomen. Zijn waarneming betreft gedeeltelijk een iets andere
deel van de Maan, maar sluit verder perfect aan bij onze
waarnemingen. Het maanreliëf in de grafiek wordt hier in verticale
richting ongeveer 20 keer versterkt.
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van dezelfde ster hun waarnemingen
hadden verklaard met de
mogelijkheid dat Gamma Cnc
dubbel of driedubbel was, maar dit
was blijkbaar niet opgenomen in de
catalogi. Welke waarnemers zijn
dat?

Een zoektocht met behulp van de
Occult software maakte het
mogelijk om een   deel van de
geschiedenis van de rakende
bedekkingen van Gamma Cancri te
vinden. Tot op heden was er één in
1964, één in 1965, één in 1981 en
twee in 1983. De eerste twee
betreffen slechts één visuele
waarnemer die respectievelijk twee
en vier contacten noemt.
Die van 9-10 mei 1981 werd
waargenomen door 19 waarnemers,
waaronder een video-opname door
Alan Fiala, wat een primeur was in
de geschiedenis van waarnemingen
van maanbedekkingen (artikel door
David Dunham, http://www.lunar-
occultations.com /iota/Graze.htm).
Wat betreft de twee meest recente,
die van 18 mei 1983, werd ook
visueel waargenomen, waarbij twee
Texaanse waarnemers 22 contacten
kregen waarvoor de (O-C)
uitstekend bleek te zijn. Pas op 14
juni 1983, een maanmaand later,
legde een sterk Japans team van 18
waarnemers 55 contacten vast,
waarvan de precisie ook van hoge
kwaliteit was. Slechts één van deze
waarnemers, Shigeru Dozyun,
maakte een video-opname.

Het is interessant om te weten welke
van deze twee waarnemers, Shigeru
Dozyun of Alan Fiala, zou hebben
verondersteld dat de ster dubbel of
driedubbel is. Een zoektocht bij de
Hydrografische Afdeling van Japan,
waarvan de waarnemer lid was,
heeft helaas niets opgeleverd,
aangezien alle sporen van de
waarneming blijkbaar verdwenen
zijn.

Figuur 4b: Close-up van Figuur 4. Rode stippen geven de
verdwijningen aan van de ster, groene stippen zijn de
wederverschijningen. De zwarte driehoeken tonen de plaats in het
maanprofiel waar de “blinks” worden waargenomen, de witte
driehoeken omzoomd door zwart geven de “flashes” weer.

Wat Alan Fiala betreft, hij stierf in
2010 en we hebben geen spoor van
zijn video-opname gevonden.

Maar nu leert ons onderzoek ons
dat Gamma Cnc A een
spectroscopisch binair systeem is!
Een artikel uit 1910 in de
Astrophysical Journal (O.J. Lee, AJ,
32.300-308, 1910) vermeldt het,
maar geeft geen details. Sindsdien
zijn tot 2015 radiale snelheids-
metingen (28,7 km/sec) uitgevoerd
zonder enige periodiciteit te
ontdekken.
De metingen gegeven door de
“Vierde Catalogus van interfero-
metrische metingen van binaire
sterren” geven twee interessante
records:

1991.250 : Rho<0,10"
Mag 4,67 (HIP1997e HH),
2002.167 : Rho<0,05"
Mag 4,65 (DRs2011 A).

Dit betekent dat de afstand van de
hypothetische begeleider minder dan
0,05'’ zou zijn, verder is er niet meer
over te zeggen. Stel je het extreme
geval voor van een begeleider van

vergelijkbare grootte als die van ster
A, die zich op deze afstand bevindt.
Aangezien de hoekverplaatsing van
de maan ten opzichte van de sterren
0,56 inch per seconde is, zou de
verdwijning van de ster achter een
hypothetische verticale wand van het
maanreliëf 0,028 seconden duren,
een tijdsduur net op de detectielimiet
op een video-opname waarvan het
tijd oplossend vermogen 0,02
seconden is. Maar voor een schuin
verlopend maanprofiel zoals bij deze
bedekking het geval is, moet de tijd
van bedekken of terugkomen
worden verlengd met significante
factor en moet het dubbel zijn van
de ster goed zichtbaar zijn in de
vorm van het helderheidsverloop,
wat hier echter niet het geval is.

De meest recente publicaties melden
een waarschijnlijke metgezel met een
massa van 8 Mjup (Jupiter massa’s),
met een enorme foutenmarge van 11
Mjup. Aangezien Asellus Borealis
een massa heeft van ongeveer 10
zonsmassa’s, moet de helderheid
van de metgezel, die kan worden
geclassificeerd als een protoster, erg
laag zijn en daarom niet te
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onderscheiden met onze
instrumenten. We probeerden echter
een systeem van twee of drie sterren
te modelleren dat de tijden van
verdwijning en terugkeer van de ster
achter het maanreliëf zou verklaren,
maar zonder succes.
We komen dan op het punt om dit
probleem vanuit een ander
gezichtspunt te gaan bekijken. Het
is bekend dat de lichtcurve van een
bedekking niet altijd een plotselinge
gradiënt laat zien, dit komt door de
zogenaamde lichtdiffractie.
Het was Fresnel die dit fenomeen in
1815 bestudeerde. Tijdens een
verdwijning bijvoorbeeld vertoont
de lichtcurve een golfpatroon,
interferentie genaamd. Het laat ook
zien dat op het moment van de
fysieke verdwijning van een
zogenaamd puntster aan de rand van
de maan de ster nog steeds een
helderheid heeft van 25% van zijn
oorspronkelijke waarde.
In het geval van een normale
bedekking door de Maan is de
tijdsduur van deze verschijnselen in
de ordegrootte van een duizendste
van een seconde, maar ze worden
sterk uitgerekt als de diameter van
de ster niet te verwaarlozen is. Onze
ster heeft een zeer kleine schijnbare
diameter, die onder normale
omstandigheden scherpe randen zou
moeten veroorzaken, te snel om op
video te worden gedetecteerd. Maar
in het geval van een rakende
bedekking, waarbij de invalshoek
erg laag is, neemt de sterkte en de
lengte van het golfpatroon toe, en
kan waarden van enkele tienden van
een seconde bereiken, waardoor
een progressief fenomeen ontstaat
dat zichtbaar is op onze opnamen
(zie l artikel door Michael
Richmond, mei 2005, Diffractie-
effecten tijdens maanverduistering,
http://spiff.rit.edu/richmond/occult/
bessel/bessel.html).

Bovendien kan het feit dat we de
bedekking vastleggen met een

Figuur 5:Een ideale uitrusting voor het waarnemen van een rakende
bedekking. Alle benodigde apparatuur kan in de auto blijven en alleen
de telescoop staat buiten.

relatief brede doorlaatband in plaats
van in monochromatisch licht, ook
de gradiënt van de
bedekkingslichtcurven alleen maar
uitrekken. Lichtdiffractie in
combinatie met de relatief grote
schijnbare sterdiameter is
ongetwijfeld de oorzaak van het niet
onmiddellijk verdwijnen of
wederverschijnen van het
sterbeeldje, zoals we dat zien tijdens
de rakende bedekking van Asellus
Borealis.

Wat betreft de verschillen in
helderheid die we zien na bepaalde
wederverschijningen, hoe moeten
deze worden geïnterpreteerd? Zou
dit het gevolg kunnen zijn van een
gedeeltelijke terugkeer van de ster
in een helling van het maanprofiel?
Figuur 4 laat zien dat de vier
waarneemlocaties betrekking
hebben op een hoogte van het
maanprofiel van 0,1'’. Op het
moment van waarneming, met een
Maan hoekdiameter van 32,14' of
1928,4'’, omvat deze zone daarom
een hoogteverschil van 3476 km /
1928,4" = 1,8 km of 180 meter voor
0,1". De opnamen van de vier

waarneemlocaties tonen echter
gedeeltelijke gebeurtenissen van
magnitude 8 en andere van
magnitude 9 tot 10. Aangezien de
schijnbare diameter van de ster 0,4
mas (milliarcsec) is, komt deze op
de afstand van de maan overeen met
een hoogteverschil van 1,8 km /
0,0004 =0,72 meter. Onze
waarnemingen zouden het dus
mogelijk maken om, door de
gedeeltelijke bedekkingen van de
stellaire schijf, terreinongevallen op
het maanprofiel te onderscheiden
van de orde van een decimeter!
Opmerkelijk, toch?

Conclusie:
De rakende bedekkingen van
sterren door de maan behouden,
ondanks de zeer goede huidige
kennis van het maanprofiel, hun
wetenschappelijke interesse. Door
dit fenomeen is een groot aantal
dubbelsterren ontdekt en daaruit zijn
bepaalde schijnbare diameters van
sterren afgeleid. Met nieuwe
sterrencatalogi zoals die van GAIA,
is de kans dat een amateur nog iets
op dit gebied ontdekt een stuk
kleiner geworden.
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Maar we moeten ook rekening
houden met het emotionele aspect
van dit soort waarnemingen en het
unieke ervan. Wist je dat een
bedekking alleen bestaat als er een
waarnemer is om het te registreren?
Zonder dit verliest het hele begrip
zijn betekenis. Dit betekent dat de
waarnemer de schepper is van het
fenomeen op dezelfde manier als de
natuur, die de beweging van de
sterren ordent. Elke waargenomen
bedekking is ook uniek. Er zijn geen
twee dezelfde bedekkingen. De
waarnemer is daarom de getuige en
de bevoorrechte acteur van een
vluchtig moment waarop twee
sterren en hijzelf perfect op één lijn
liggen. Het besef hiervan geeft in
onze ogen aan elke waarneming een
onschatbare waarde.

De auteurs:
Roland Boninsegna (72) is een
veteraan op het gebied van
waarnemingen van variabele sterren
met GEOS en bedekkingen door
planetoïden met EAON. Als
gepensioneerd leraar kreeg hij de
kans om zijn laatste professionele
jaren voltijds lesgeven in astronomie
af te ronden, zowel aan studenten in
België als aan leraren
wetenschappen in Europa (EAAE).
http://users.skynet.be/boninsegna/

Jean Bourgeois (82) begon zijn
carrière als industrieel ingenieur aan

de Koninklijke Sterrenwacht van
België in 1960, een functie die hij 4
jaar later verliet om zich te wijden
aan etnografische reizen en hoge
bergbeklimmingen. Gepassioneerd
door astronomische waarnemingen
sinds 1957, observeert hij al meer
dan 50 jaar maanbedekkingen.

Adri Gerritsen (61) begon zijn
waarnemingen in 1977. Naast zijn
interesse in astrofotografie,
observeert hij vooral
verduisteringsverschijnselen. Sinds
1981 schrijft hij programma’s voor
het berekenen van zons- en
maansverduisteringen, en rakende
en gewone bedekkingen door de
Maan. Omdat hij de hoogst
mogelijke precisie wilde bereiken,
voerde hij in de jaren negentig veel
gesprekken met Jean Meeus. Hij
werd in 1994 geëerd met de
toekenning van de prestigieuze ‘’Dr.
J. van de Bilt’’ prijs.

Benoît Goffin (57) is altijd al
gepassioneerd geweest door
astronomie, maar aan het einde van
zijn boeiende carrière op het gebied
van radio kan hij zich er eindelijk
grondiger in gaan verdiepen. Alles
fascineert hem in de astronomie:
observatie, astrofysische
verschijnselen, astronomische
fotografie, instrumenten, maar ook
het feit dat amateurastronomen een
bijdrage kunnen leveren aan het

werk van professionals. Als zodanig
observeert hij momenteel zo vaak
mogelijk de bedekkingen van sterren
door planetoïden, maar deze
rakende bedekking heeft zojuist
nieuwe waarnemingshorizonten
geopend. Zijn video-opname kan
worden bekeken op https://
benoi tgoff in .zenfolio .com/
p963346351

Jean-Noël Schwentzel (60) begon
met astronomie in 1970 en werd
vanaf maart 1973 vollediger
ingewijd door Michel Walbaum. Hij
bracht tien jaar met hem door in zijn
sterrenwacht in Reims
(waarnemingen, documentaire
studies, hulp bij onderhoud van de
T520, grootte van spiegels en
berekeningen van de baanelementen
van dubbelsterren). Jean-Noël is
gepassioneerd door het observeren
van nauwe dubbelsterren en het
Maanoppervlak met voornamelijk
zijn 510 en 520 mm telescopen. De
observatie van de rakende
bedekking van Asellus Borealis was
voor hem niet alleen een interessante
ervaring, maar vooral een mooie
menselijke ontmoeting.

Dit artikel is verschenen in Astrosurf
Magazine nr: 110, mei/juni 2021 en
met toestemming van de auteurs
vertaald voor Occultus. Vertaling:
Henk de Groot.

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2022

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan
A 22-08-22 Zo/ma 01:38 77900 7,0 19 71 -23 13N 23-
A 22-08-22 Zo/ma 03:21 77974 7,5 35 90 -11 14N 23-
A 22-08-22 Zo/ma 03:30 77980 7,1 36 92 -10 14N 23-
B 23-08-22 Ma/di 00:47 78853 7,7 7 54 -24 12N 16-
B 17-10-22 Zo/ma 04:09 79286 7,0 61 147 -19 3N 55-
C 13-11-22 Za/zo 01:22 78873 7,8 59 130 -50 3N 81-
B 15-11-22 Ma/di 00:13 80310 6,9 32 92 -55 5N 64-
A 01-12-22 Do 21:03 146919 6,1 26 218 -49 11S 63+
B 05-12-22 Ma 19:19 93205 6,9 46 127 -34 14S 95+
C 18-12-22 Za/zo 05:43 139189 4,4 30 157 -17 -14N 31-
C 31-12-22 Za 22:03 92746 7,6 35 239 -55 8S 69+
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 29 Period : 01/07/2022 - 01/10/2022
City : Utrecht Observer : Sonneborgh
Aperture : 10 cm Experience : 1
Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts

  Date  Day    Time  A  P     XZ   Mag  Al   Az   Sn    CA  Dia
  d  m   y   h  m  s  s   °    °    °     °   cm
05-07-2022  Tue  20:01:40  1  D   17910   5.4  27  238   +0  +62°N   10
06-07-2022  Wed  16:43:14  1  D   18692   2.8  36  168  +27  +73°N    7
06-07-2022  Wed  16:43:59  1  D   54027   3.5  36  168  +27  +73°N   10
10-07-2022  Sun  20:51:15  2  D   22283   4.6  14  181   -7  +26°S    5
16-07-2022  Sat  23:15:44  1  R   31020   4.1  10  127  -16  +75°N    4
19-07-2022  Tue  02:23:35  2  R     707   5.9  31  143   -9  +41°N    7
21-07-2022  Thu  23:46:10  1  R    3793   5.5   5   71  -18  +89°S    6
23-07-2022  Sat  01:08:31  1  R    4758   5.7  14   75  -16  +63°N    4
23-07-2022  Sat  01:49:41  1  R    4795   6.1  20   83  -13  +75°S    5
24-07-2022  Sun  03:16:27  1  R    5917   6.0  28   88   -5  +61°N    6
25-07-2022  Mon  03:33:11  2  R    6995   5.8  25   80   -3  +23°S    8
06-08-2022  Sat  21:47:16  2  D   21917   2.3   5  223  -17  +31°N    4
19-08-2022  Fri  00:55:34  1  R    4460   6.5  30   97  -23  +81°N    7
21-08-2022  Sun  23:38:33  1  R    7963   4.8   4   51  -26  +56°S    4
22-08-2022  Mon  03:27:16  1  R    8283   7.7  36   92  -10  +70°N   10
06-09-2022  Tue  22:01:07  4  D   27736   4.7   9  200  -28  +15°N    6
06-09-2022  Tue  23:09:31  1  D   27805   4.8   5  214  -31  +53°N    7
11-09-2022  Sun  21:13:57  1  R     707   5.9  21  119  -26  +65°S   10
14-09-2022  Wed  22:22:58  1  R  Uranus   6.0  25   94  -33  +81°N    7
15-09-2022  Thu  23:44:37  1  R    5150   6.8  33   97  -35  +85°N   10
16-09-2022  Fri  04:23:08  1  R    5300   4.4  60  188   -9  +87°S    4
16-09-2022  Fri  04:38:31  1  R    5316   5.9  59  195   -6  +59°S    6
17-09-2022  Sat  03:17:03  3  R    6330   6.3  57  137  -18  +12°S    7
17-09-2022  Sat  05:08:36  1  R    6363   5.8  63  187   -2  +81°N    7
17-09-2022  Sat  22:48:01  1  R    7290   5.2  14   65  -35  +62°S    4
18-09-2022  Sun  01:16:55  1  R    7500   7.4  36   92  -32  +78°N   10
21-09-2022  Wed  00:04:55  1  R   12596   5.9   3   53  -37  +88°S    7
21-09-2022  Wed  01:58:35  1  R   12718   7.5  18   73  -29  +88°N   10
22-09-2022  Thu  04:09:16  1  R   14132   7.8  27   91  -12  +85°S   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 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
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Verslag van de Klein Planeten Tagung (KPT) op
zaterdag 11 juni 2022
Door Henk de Groot

Op 11 juni is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Klein Planeten. Weliswaar niet fysiek op locatie maar
via Zoom, net als vorig jaar. De vergadering is op het laatste moment in elkaar gezet, want een week voordat
deze plaats vindt wist ook de schrijver van dit stukje nog van niets.

Er zijn 29 deelnemers, het
merendeel uit Duitsland, maar toch
ook nog twee uit Nederland.
De voorzitter van de werkgroep,
Gerhard Lehman, opent de
vergadering. Hij memoreert dat al
sinds 1998 de bijeenkomsten
plaatsvinden, de eerste in Drebach
en dit is de 24e.
Ook zegt Gerhard in het begin al dat
hij het wat rustiger aan wil doen. Hij
is sinds 1997 redacteur en refendaris
voor kleine Planeten van het VGB
magazine, het maandblad van alle
Duitse werkgroepen. Het
redacteurschap geeft hij op, en ook
met het voorzitterschap van de
werkgroep wil hij stoppen.
Traditiegetrouw zet Gerhard eerst
alle gebeurtenissen in het afgelopen
jaar vooral getalsmatig op een rij.

ESA Planetary Deffence Office.
De eerste presentatie komt van
Detlef Koschny. Hij schetst de
huidige stand van zaken over het
ESA programma aangaande het
monitorings- en waarschuwings-
systeem voor potentieel gevaarlijke
planetoïden welke in botsing met de
Aarde zouden kunnen komen. Het
programma bestaat uit drie delen.
1. Het waarnemen van potentieel
gevaarlijke NEA’s (Near Earth
Asteroids). Dit gebeurt o.a. met het
TOTAS team.
2. De dataverwerking, berekenen
banen, inslagrisico’s e.d. Deze data
zijn op de website van ESA
toegankelijk gemaakt. Kijk hiervoor
eens bij de lijst van NEA’s welke de
Aarde dicht naderen: https://

Een plaatje hoe het Hera ruimtevaartuig de binaire planetoïde
Didymos nadert (uit presentatie D Koschny).

neo.ssa.esa.int/close-approaches, of
de lijst met NEO’s op de risicolijst:
https://neo.ssa.esa.int/risk-list
Ook kun je een lijst vinden met
NEA’s waarvan het nuttig is dat ze
gemeten worden. De lijst is samen
te stellen met filters voor helderheid
en declinatie. Zie: https://
neo.ssa.esa.int/priority-list.
3. Maatregelen welke genomen
zouden moeten worden indien op
korte of langere termijn een inslag
dreigt. Denk hierbij aan het
veranderen van de baan van een
bedreigende NEA, of maatregelen
welke in het risicogebied genomen
kunnen worden. Ook de autoriteiten
worden hierin betrokken.
Op de ESA website kun je hierover
veel vinden. ESA werkt hierbij nauw
samen met Amerikaanse instanties,
zoals ook NASA.
Eén van de onderzoeksmissies is
ook de Hera missie. Het NASA

ruimtevaartuig Dart is nu op weg
naar een binaire planetoïde
Didymos, welke een diameter heeft
van ongeveer 780 m. In september
2022 komt hij daar aan. Dan zal er
een projectiel losgelaten worden wat
in botsing komt met de kleinere
begeleider van Didymos genaamd
Dimorphus met een geschatte
diameter van 160 m. De
inslagsnelheid is omstreeks 6,6 km/
s. De omloopperiode van de
begeleider zal daardoor enkele
minuten korter worden. Door dit
precies te meten, kun je meer te
weten komen over de impact van de
botsing. Ook het “raken” van een
dergelijk doel is een oefening.
De Hera satelliet van ESA zal in
november 2024 vertrekken en eind
2026 bij het Didymossysteem
aankomen. Dan zullen foto’s
gemaakt worden en verder bekeken
worden welke gevolgen de inslag
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van Dart op Dimorphus heeft gehad.
Zie: https://www.esa.int/
Safety_Security/Hera.

NEO planner
Berhard Häusler geeft de tweede
presentatie over NEOplanner en
NINA. NEOplanner is freeware en
berekent de belichtingstijden, het
aantal opnames wat gemaakt moet
worden van een bepaalde NEO en
de op dat moment zichtbare en waar
te nemen NEO’s. NEO planner
werkt onder meer samen met
NINA. NINA staat voor Nighttime
Imaging ‘N’ Astronomy. Dit is
software die de telescoop, de
montering en de camera kan
aansturen, en geautomatiseerd een
waarneemprogramma kan uitvoeren
zodat je bijna niets meer hoeft te
doen. Het vergt wel wat moeite om
er goed in thuis te geraken. Voor wie
er meer van wil weten over
NEOplanner, zie: https://
www.b82maidbronn.de/ en over
NINA zie: https://nighttime-
imaging.eu/.

Een bijzondere ontdekking.
Sven Anderson houdt na de
middagpauze een presentatie over
een bijzondere sterbedekking door
een planetoïde. Het gaat hier om
(48590) 1994TY2, welke op 25-
10-2021 om 23:05 UT een ster
bedekt. De ster (TYC 2416-
00141-1) heeft een helderheid van
magnitude 9,58. De helderheid van
1994TY2 is 16,9. De helderheids-
afname en ook het weer terug
komen van de ster tijdens de
bedekking gebeurt in twee trappen.
Hoewel de ster niet als dubbelster
bekend staat, moet het toch een
dubbelster zijn. Berekend is dat de
helderheid van de componenten
magnitude 10,0 en 11,0 moet zijn.
De onderlinge afstand zou moeten
liggen tussen 1,4 en 8 mili-
boogseconden.

De Maan als NEA detector.
Detlef Koschny gaat verder met een
presentatie hoe we de Maan kunnen
gebruiken om meer inzicht te krijgen
hoeveel planetoïden in de buurt van
de Aarde komen. Het gaat hier
vooral om planetoïden met een
diameter tussen 0,01 en 0,3 meter.
Deze zijn meestal te klein om visueel
ontdekt te kunnen worden. Echter
als ze inslaan op het donkere
gedeelte van de Maan zijn ze als een
lichtflitsje zichtbaar.
Je kunt dit alleen goed waarnemen
als de Maan nog niet te veel verlicht
wordt, ook een beetje afhankelijk
van de verstrooiing van het licht in
de telescoop. Meestal lukt het niet
meer dan tot kort na het Eerste
Kwartier, en je kunt pas verder gaan
kort voor het Laatste Kwartier.
Bovendien moet de Maan ook niet
te dicht bij de Zon staan, dan blijft
er te weinig waarneemtijd over.
Probleem is wel de detectie van de
inslag lichtflitsen. Er is eigenlijk nog
geen goede software daarvoor
beschikbaar. Eigenlijk zou de
software real-time moeten
detecteren, anders moet je uren
achter elkaar opnemen op video, en
dat kost erg veel geheugenruimte.

In het blauwe cirkeltje is aangegeven de categorie NEA’s welke je
goed zou kunnen detecteren met inslagen op de Maan. Op de
horizontale as is de diameter en de massa weergegeven en op de
verticale as de mogelijke aantallen welke jaarlijks op de Aarde inslaan
(uit presentatie D Koschny).

In Griekenland is software
ontwikkeld, en dat zou op de 3e

Internationale Europlanet Fireball
Workshop op 13/14 augustus 2022
in Glasgow voorgesteld worden.
Indien je van plan bent dit te gaan
waarnemen, moet je ook een
kalibratie uitvoeren met behulp van
enkele sterren in de buurt van de
Maan. Dan kun je vanuit de
helderheid van de flits iets zeggen
over de inslagenergie. Het mooie is
dat je deze waarnemingen ook in
lichtvervuilde omgeving kunt
uitvoeren.

Tychotracker.
Jost Jahn geeft hierna een presentatie
over Tychotracker.
Tychotracker is een astrometrie
programma, alleen veel uitgebreider
dan Astrometrica. Zo kun je
bijvoorbeeld eenvoudiger opnames
stacken en vervolgens meten. Ook
zijn er mogelijkheden om lichtcurves
te meten. Het is ook bedoeld om
zwakkere planetoïden te kunnen
vinden en meten door te stacken. In
een sneltreinvaart worden alle
mogelijkheden van het programma
gepresenteerd, waarbij iemand die
het programma niet kent al gauw de
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draad kwijt is. Je moet dus
behoorlijk wat tijd in het programma
steken om er goed mee te kunnen
werken. Jost biedt hiervoor zijn hulp
aan.
Je kunt het programma een maand
op proef proberen, daarna moet je
een abonnement nemen, wat jaarlijks
verlengd moet worden. Dat kost 50
Euro/jaar.
Detlef Koschny merkt op dat bij
testen door de ESA is gebleken dat

de nauwkeurigheid van de met dit
programma uitgevoerde astrometrie
minder is dan bij Astrometrica. De
schrijver van deze software is
daarvan in kennis gesteld.
Zie ook: https://www.tycho-
tracker.com/

Einde en volgende KPT.
Dan zijn we aangekomen bij het
einde van de on-line KPT.
Afgesproken wordt dat de volgende

KPT plaatsvindt op 3 en 4 juni 2023
in het Haus der Astronomie in
Heidelberg. Dit zal dan weer een
gewone bijeenkomst zijn, mits er
geen nieuwe corona achtige rampen
gaan optreden. Carolien Liefke
neemt het voorzitterschap van de
werkgroep over van Gerhard
Lehman.

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

In het tweede kwartaal van 2022 zijn er totaal 22 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht.
Er waren 6 positieve waarnemingen: 1 op de 4! Hieronder ook een vreemde dubbele bedekking door een
komeet.
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 WSKP waargenomen. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.

Datum Nummer Object Bredner, E. Groot, H. de Winkel, J.M.

10 apr 97274 1999 XT142 X
17 apr 3821 Sonet X
17 apr 612 Veronika 1,28s
18 apr 327578 2006 DX130 X
18 apr 1576 Fabiola X
23 apr 72788 2001 FV171 X X
27 apr 4198 Panthera X
27 apr 430P/Scotti 2x0,08s
2 mei 77832 2001 QU226 X
9 mei 34736 2001 QG69 X
12 mei 601 Nerthus X
14 mei 19P/Borrelly X X
16 mei 3772 Piaf 1,92s
19 mei 134117 2004 YS5 X
24 mei 1041 Asta 6,40s
24 mei 67115 2000 AF116 X
25 mei 1085 Amaryllis 6,56s
3 juni 51131 2000 HM41 X
17 juni 5182 Bray 0,64s
20 juni 557182 2014 TG57 X
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Veronika
Op 17 april werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking
waargenomen door (612) Veronika
met een duur van 1,28 seconden. De
intrede was om 21h50m08,78s en
de uittrede om 21h50m10,06s UT.
Er waren geen andere waarnemers.

430P/Scotti
Op 27 april werd door Jan Maarten
Winkel een tweetal bedekkingen
waargenomen door komeet 430P/
Scotti met een duur van elk 0,08
seconden. De eerste intrede was om
22h23m56,21s en de uittrede om
22h23m56,29s UT. De tweede
intrede was om 22h23m57,45s en
de uittrede om 22h23m57,53s UT.
De helderheidsafname bedroeg 1,4
resp. 1,9 magnitude, terwijl een
afname van 12,3 magnitude werd
verwacht. De maximale
bedekkingsduur zou 4,2 seconden
zijn. De bedekking vond 42
seconden later plaats dan voorspeld.

De waarneming vond 538 km ten
zuiden van de voorspelde centrale
lijn plaats, en 495 km buiten de
voorspelde schaduwzone. Tim
Haymes (UK) en Wojciech
Burzynski hadden een mis. Zie figuur
1 voor de koorden.

Piaf
Op 16 mei werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking
waargenomen door (3772) Piaf met
een duur van 1,92 seconden. De
intrede was om 21h14m52,40s en
de uittrede om 21h14m54,32s UT.
De waarneming vond 76 km ten
noorden van de voorspelde centrale
lijn plaats, en 2 km buiten de 1-
sigma zone. Simon Kidd (UK) en
Daniel Blazewicz (Polen) hadden
een mis.

Asta
Op 24 mei werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking
waargenomen door (1041) Asta met

een duur van 6,40 seconden. De
intrede was om 21h11m54,48s en
de uittrede om 21h12m00,88s UT.
De waarneming vond 14 km ten
noorden van de voorspelde centrale
lijn plaats, binnen de 78 km schaduw
zone. Er waren geen andere
waarnemers.

Amaryllis
Op 25 mei werd door Eberhard
Bredner een bedekking
waargenomen door (1085)
Amaryllis met een duur van 6,56
seconden. De intrede was om
01h37m19,89s en de uittrede om
01h37m26,45s UT. Simon Kidd
(UK) had ook een bedekking met
een duur van 6,29 seconden.

Bray
Op 17 juni werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking
waargenomen door (5182) Bray met
een duur van 0,64 seconden. De
intrede was om 21h17m22,96s en

F
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de uittrede om 21h17m23,60s UT.
De waarneming vond 0,6 km ten
zuiden van de voorspelde centrale
lijn plaats, binnen de 13 km schaduw
zone. Er waren geen andere
waarnemers.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 15 april werd door 13
waarnemers in UK, België,
Frankrijk, Italië en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (22)
Kalliope met een duur van 1,5 tot
4,85 seconden. Zie figuur 2 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 17 april werd door Nosal
(Slowakije) twee bedekkingen
waargenomen door (57291) 2001
QQ172 met een duur van 0,48 resp.
0,10 seconden. Het is niet duidelijk
of het een dubbele planetoïde betreft
of een onregelmatig gevormde

planetoïde.
Ook op 17 april werd door
Vaudescal (Frankrijk), Aragones en
Schnabel (Spanje) een bedekking
waargenomen door (163) Erigone
met een duur van 9,68 tot 13,01
seconden. Zie figuur 3 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 29 april werd door Filipek en
Perla (Polen) een bedekking
waargenomen door (98) Ianthe met
een duur van 6,49 resp. 7,58
seconden. Zie figuur 4 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 12 mei werd door Tazreiter
(Oostenrijk) een bedekking
waargenomen door (601) Nerthus
met een duur van 5,20 seconden.
Jan Maarten Winkel had een mis.
Op 27 mei werd door 4
waarnemers in Frankrijk en Spanje
een bedekking waargenomen door
(173) Ino met een duur van 16,80
tot 23,97 seconden. Zie figuur 5
voor de koorden.

Op 11 juni werd door Haymes en
Kidd (UK) en Marciniak (Polen)
een bedekking waargenomen door
(149) Medusa met een duur van
0,23 tot 1,60 seconden. Zie figuur
6 voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 22 juni werd door Andersson
en Weber (Duitsland) een bedekking
waargenomen door Jupiter Trojaan
(29603) 1998 MO44 met een duur
van 1,55 resp. 1,20 seconden.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
8 bedekkingen geselecteerd.
Feronia geeft een grote kans op een
bedekking van maar liefst 13
seconden. Gerda kan zelfs een
bedekking van 28 seconden
opleveren, maar de ster staat wel heel
erg laag. Kijk in alle gevallen van 5
minuten voor tot 5 minuten na het
opgegeven tijdstip.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 JULI 2022 – 2 OKTOBER 2022

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Vr/za 09-07 01.57 26 109 46 Hestia 131 km 12.8 Italië
Zo 24-07 20.54 22 148 72 Feronia 89 km 11.0 Denemarken
Vr 29-07 22.20 14 189 1529 Oterma 41 km 16.1 Marokko
Zo 14-08 20.16 18 175 1542 Schalen 50 km 15.2 Spanje
Ma/di 23-08 00.19 31 210 1309 Hyperborea 60 km 15.3 Duitsland
Do/vr 09-09 01.59 16 98 286 Iclea 97 km 15.1 Scandinavië
Zo 25-09 23.03 13 221 122 Gerda 87 km 13.3 Noord Afrika
Za/zo 02-10 02.08 68 175 927 Ratisbona 70 km 15.1 Scandinavië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Vr/za 09-07 TYC 0614-01068-1 9.6 01h25m.6 09º18’ 3.3 6s
Zo 24-07 TYC 5726-01125-1 9.3 19h26m.7 -10º57’ 1.9 13s
Vr 29-07 UCAC4 330-166663 10.8 18h36m.5 -24º05’ 5.3 3s
Zo 14-08 UCAC4 353-138758 10.7 18h30m.8 -19º32’ 4.5 11s
Ma/di 23-08 TYC 5196-01212-1 9.6 21h04m.6 -03º06’ 5.7 4s
Do/vr 09-09 TYC 0733-00265-1 10.3 06h32m.7 07º36’ 4.8 4s
Zo 25-09 FK6 1548 5.8 20h57m.7 -16º02’ 7.5 28s
Za/zo 02-10 TYC 2341-00068-1 10.4 03h22m.9 30º09’ 4.7 8s

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


