REDACTIONEEL : RADIANT 1980
De resultaten van de enquête in Radiant-4 hebben ons duidelijk gemaakt dat we op de goede weg zijn met
de opzet en de uitvoering van Radiant. Over het algemeen is men tevreden met de opmaak. De inhoud
wordt zonder meer goed genoemd. Dat geeft ons de moed om op de ingeslagen weg voort te gaan. Over
al dan niet meer luxe lopen de meningen uiteen. We zullen ons best doen om met de aanwezige middelen
het maximale te bereiken.
De meeste lezers hebben te kennen gegeven ongeveer 20 pagina's per Radiant te willen zien. Dit aantal
zullen we gaan aanhouden. Dat wil zeggen dat Radiant in 1980 ongeveer 120 pagina's zal gaan bevatten.
Hierin kunnen we zeker datgene kwijt dat voor informatie van waarnemers en geïnteresseerden van belang
is.
Hoe gaat Radiant er in 1960 en daarna uitzien?
Allereerst zullen we een uniforme letter in het gehele blad gaan aanhouden. De inhoud zal een duidelijker
indeling krijgen: Vakwereld, waarnemingsacties waarnemingsverslagen en nieuws en activiteiten zullen in
afzonderlijke rubrieken gaan verschijnen. De aanwezige ruimte zal maximaal benut worden voor het verstrekken van zinvolle informatie. Koppen blijven bescheiden; alleen functionele foto’s en figuren zullen
worden opgenomen.
Door een aantal vooraanstaande vakastronomen is medewerking aan FEMA toegezegd. Dat wil zeggen,dat we in Radiant regelmatig een actueel hoofdartikel geschreven door een vakastronoom kunnen
verwachten. Wij zijn daar uiteraard zeer gelukkig mee.
De actieoproepen zullen beknopter worden; de te verstrekken informatie is elk jaar grotendeels hetzelfde.
De algemene gegevens per zwerm worden door de BMS in een FEMA-meteorenkalender gepubliceerd.
Nader nieuws hierover in een volgende Radiant.
We krijgen hierdoor meer ruimte vrij voor allerlei nieuwe activiteiten. We denken hierbij aan telescopische
meteoren, radar- en radiowaarnemingen en recent kometennieuws. Vooral zullen we ruim aandacht gaan
besteden aan de beginners. Een uitgebreide artikelenserie ten behoeve van de beginnende waarnemers zal
in de komende jaargang worden gepubliceerd.
Verder zullen we samenvattingen gaan geven van recent verschenen artikelen in de vakliteratuur. Onze
organisaties hebben daartoe een aantal abonnement afgesloten. Overdrukken zullen tegen een geringe vergoeding ter beschikking worden gesteld. Langs deze weg kunnen we U van het laatste nieuws uit de vakwereld op de hoogte houden.
We prijzen ons bijzonder gelukkig met de sterk groeiende belangstelling voor RADIANT en het snel
groeiende aantal abonnees. Dit heeft ten gevolge, dat we de prijs voor het blad en de activiteiten ondanks
het ontbreken van subsidie aan de lage kant kunnen houden,
Voor België is die voor 1980 vastgesteld op 180 BFr; voor Nederland fl 15.- Voor de wijze van betalen zie
de binnencover van de voorplaat. Voor de Nederlandse abonnees is in deze fl 15.-- inbegrepen een bijdrage van fl 3.-- in de organisatorische activiteiten. Verstrekking van kaartjes en ander materiaal zal met ingang van 1 Januari dan ook gratis zijn. De normen zijn dan in Nederland en België gelijk getrokken.
Mogelijk krijgt U Radiant nu pas voor het eerst te zien. Jammer dat U na ontvangst van het kennismakingsnummer in April geen abonnement genomen heeft! Veel organisatorisch nieuws is aan U voorbijgegaan. Opnieuw gestarte activiteiten in een internationale federatie van meteoorwaarnemers zijn U dus onbekend. Misschien later, zeiden we in April.
Wanneer U zich nu abonneert voor 1980 zullen we U zolang de voorraad strekt, nog de verschenen nummers uit 1979 gratis toezenden.
Met de overtuiging dat ons een mooie tijd te wachten staat, wensen de organisatoren in Nederland en Belgig alle waarnemers en lezers van Radiant bijzonder prettige kerstdagen, een plezierige jaarwisseling en een
goed en voorspoedig 1980 toe. Moge dit het jaar worden, waarin we ons uitsluitend nog bezig hoeven te

houden met opbouwende activiteiten ten goede komend aan een sterk groeiende gemeenschap van meteorenwaarnemers in heel Europa.
Ons staat alle goeds te wachten!
De redactie.

