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PERSEÏDEN 1989 : EEN GROOT SUCCES ! 

Hans Betlem * 

ENGLISH SUMMARY 

The 1989 summer campaigns were very auccessful in the Netherlands. About 40 observers took part in the DMS projects. 
Some 8000 meteors were observed visually. About 250 meteors were captured on film; 50 of them from two or more stations. 
Although a great fraction of the photographed meteors consists of Perseïds, also some Aquarids, Capricornids and sporadisc 
were photographed simultaneously. On august 13 a very detailed spectrum of a +Y’ Perseïd fireball was obtained. 

Inleiding 

Een geweldige aktie!!! Zo mogen we de zomeraktie 1989 
gerust noemen. Hoewel de elementen ons tijdens de tweede 
helft van de juli-maand flink tegenwerkten, waardoor dit 
deel van de aktie eigenlijk verloren ging, zorgde een meren- 
deels heldere maximumnacht toch nog voor redding. 
Visueel lijkt DMS uit het dal omhoog te komen. Een record 
aantal waarnemers nam deel aan de aktie, waaronder vele 
nieuwelingen. Hopelijk houden zij blijvend plezier in de me- 
teorenhobby. Er zullen ongeveer 8000 meteoren visueel zijn 
waargenomen. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel als in de 
jaren 1985-1985, toen een team ervaren waarnemers enkele 
weken lang de zuid-franse luchten afstroopte naar Perseïden. 
Toch is het een indicatie, dat het visuele werk in Nederland 
zeker levensvatbaar is. 
Fotografisch draaiden we natuurlijk weer een prima aktie. 
De fotografie is in de voorbije jaren één van DMS’ sterkste 
aktiepunten geworden, waarin we in het buitenland nergens 
geëvenaard worden. 
Qua fotografische resultaten is overtreft 1989 ons record- 
jaar 1988. Een vergelijkbaar aantal gefotografeerde mete- 
oren (ca. 250) werd gefotografeerd maar het aantal aimul- 
taanopnamen (ca. 50) is groter dan het aantal van 1988. 
Kortom, er zijn weer bergen werk te verretten voor de vi- 
suele en fotografische verwerkers. 
Deze successen natuurlijk helemaal te danken aan de inzet 
van de verschillende groepen van waarnemers, degenen die 
deze groepen coördineerden, en natuurlijk de nodige indi- 
viduele waarnemers, die er op uit trokken. Toch moeten 
we helaas ook vertrouwde namen en waarnemingsplaatsen 
missen in ons overzicht. Daar tegenover staat volop nieuwe 
aktiviteit. 
Vanuit Zuid Limburg opereerde een aktieve JWG-groep, 
onder de enthousiaste leiding van Lucia Bruning. Inmid- 
dels beschikt men over een goede camerabatterij en is men, 
dankzij de inzet van Peter Jenniskens en Casper ter Kuile, 
al aardig thuis geraakt in het meteorenwerk. Hopelijk wordt 
‘post Zuid-Limburg’ een stevige en permanente poot in het 
DMS netwerk. 
Ook in Bussloo is veel energie gestopt in het inwerken van 

nieuwe waarnemers. Een zevental nieuwelingen maakte daar 
kennis met het meteoren waarnemen. De ‘fopspeentijd’ heeft 
men inmiddels achter de rug. Hopelijk zien we hun namen 
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ook nog regelmatig terugkomen in wasrnemingsverslagen. 
Namen als Langeveen en Buurse moeten we dit jaar missen 
in de fotografische lijsten. Casper ter Kuile vertoefde tijdens 
de aktie in Meterik. In een gunstige geografische positie 
ten opzichte van posten als Heesch, Harderwijk en Bussloo 
heeft men daar uitstekend kunnen werken. Ongetwijfeld een 
prima impuls voor de noord-limburgse post. 
Ook ‘Delphinus’ in Harderwijk is weer helemaal terug. 
Een huwelijksreis richting watertoren leverde Koen Miskotte 
ruim 20 gefotografeerde meteoren op. 
Ook Klaas Jobee en Mare de Lignie waren traditioneel weer 
op hun post in Cyclops, en ook dat heeft natuurlijk weer de 
bekende mooie resultaten opgeleverd. 
Zo werd een -2m Perseïde op 12/13 augustus om lh57m20’ 
UT zelfs door maar liefst negen posten vastgelegd.. . 
Elk jaar hebben we eigenlijk wel onze ‘meest besproken me- 
teoor’, die zuid- frankrijk gangers bedremmeld aan de kant 
doet staan. Dat is dan meestal 6f een uitzonderlijk lange, 6f 
een uitzonderlijk heldere. Dit jaar was het ongetwijfeld de 
-8m Perseïde op 13 augustus om 2h27m40a UT, die vanuit 
minimaal nes posten gefotografeerd is, en vanuit Bussloo een 
schitterend spektrum leverde. 
Wanneer het ook op 11/12 augustus helder was ge- 
weest, was de meest besprokene ongetwijfeld een andere 
geweest.. . Daar komt U wel achter, wanneer U verder de 
bevindingen van de waarnemers zelf leest. In de rest van 
dit artikel dan ook de vele traditionele postverslagen en vele 
fraaie plaatjes. 

De ‘post-Perseïden bijeenkomst’ op 9 september 
1989 in Bussloo 

Ongeveer 25 waarnemers en belangstellenden kwamen op 9 
september in Bussloo bijeen om de resultaten van de zomer- 
akties te bekijken, simultaanopnamen naast elkaar te leggen 
en.. .vooral om elkaar weer eens te zien en bij te praten. 
Het geheel werd overgoten door een schitterend najaarszon- 
netje, zodat zich buiten de sterrewacht in het gras al snel 
geanimeerde praatgroepjes vormden. 
Een intensieve zoekaktie in het simultaanmateriaal bracht 
nog een tiental simultaancomponenten aan het licht, en aan 
het eind van de dag kon een (voorlopige) balans van 49 
simultaan- en meervoudige opnamen worden opgemaakt. 
Een absoluut record. 
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Simultanen soeken. 
Alex Scholten en Lucia Bruning 
gebogen over het waarnemingsmate- 
riaal. 

Alweer een simultaan- 
opname gevonden.. . Van links naar 
rechts blikken Alex Scholten, Max- 
tin Breukers, Hildo Mostert, Casper 
ter Kuile en Quirijn de Jong van Lier 
gespannen naar de monitor. 
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De tabel op blz. 95 geeft het overzicht van simultaanop 
namen zoals dat per half september bekend is. En er wor- 
den nog steeds simultaancomponenten gevonden.. . . Het zal 
duidelijk zijn, dat de verwerking van al dit simultaanmateri- 
aal wel even op zich kan laten wachten, temeer daar en nog 
een achttal opnamen van de Perseïden 1988 en een twaalf- 
tal meervoudige opnamen van de Tauriden 1988 liggen te 
wachten. 
Het zou erg plezierig zijn, wanneer meer mensen zich bezig 
zouden kunnen gaan houden met het meet- en rekenwerk. 
Met name het uitmeten, dat op de Leidse Sterrewacht moet 
gebeuren, is een bottlenek. Per negatief gaat hier vlug zo’n 
anderhalf uur werk inzitten. Thans liggen gereed: Zomer 
1989 (144 negatieven), najaar 1988 (nog 20 negatieven) en 

zomer 1988 (nog 11 negatieven). Om de indruk weg te ne- 
men dat er op dit gebied niets gedaan zou zijn : Sinds de 
Perseïdenevaluatie van 1988 zijn er ongeveer 80 negatieven 
uitgemeten en verwerkt. 
Mensen die zich aangetrokken voelen tot het meetwerk, 
beschikken over voldoende vrije tijd en (liefst) in de buurt 
van Leiden woonachtig zijn, worden uitgenodigd met schrij- 
ver dezes contact op te nemen. Het werk is niet moei- 
lijk maar vraagt nauwgezetheid, geduld en veel tijd, maar 
schenkt veel voldoening in de vorm van mooie simultaanre- 
sultaten. 
De gebruikelijke succes toewensing bij komende akties is in 
dit stadium eigenlijk nauwelijks meer aanvaardbaar.. . l 
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DMS Nr. Datum Tijd Cls M, Posten + nummers 

voorl. (UT) 

89003 89-08-02 22-07-08 Aqr -2 Bussloo 6, Meterik 3, Heeach 1, Harderwijk 2 

89004 89-08-02 23-24-37 Per +1 
89005 8408-02 23-30-09 Cap 0 

89006 8408-02 23-40-50 Spa -2 

89007 89-08-05 21-15-23 Cap -2 

89008 8408-08 23-47-38 Per -3 

89009 8408- 10 00-45-58 Per -1 

89010 8908-11 02-13-46 Per -2 

89011 8908-11 02-3 1-48 Per -1 

89012 8408-12 00-02-42 Per -2 

89013 8908-12 2 1-3924 Spa -1 

89014 89-08-12 21-57-21 Per -1 

89015 8908- 12 22-3652 Per -1 

89016 89-08-12 22-5 1-46 Per -2 

89017 8908- 12 22-54-50 Per -1 

89018 89-08-12 23-23-54 Spa -2 

89019 89-08-12 23-2932 Per -1 

89020 89-08-12 23-32-13 Per -1 

89021 89-08-12 23-33-06 Spa 0 

89022 8908-12 23-3641 Per 0 

89023 89-08-12 23-41-09 Per -1 

89024 8908-12 23-48-36 Per 0 

89025 8908-13 00-01-35 Spa -1 

89026 89-08-13 OGO6-09 Per +1 
89027 89-08-13 00-32-32 Per 0 

89028 8408-13 00?35?32 Per 0 

89029 89-08-13 00-35-37 Per 0 

89030 8408-13 OO-3?-?? Per -1 

89031 89-08-13 00?39?36 Per -1 

89032 89-08-13 00?42?37 Per -2 

89033 89-08-13 00-43-14 Per 0 

89034 89-08-13 00-43-17 Per -1 

89035 880413 00-45-57 Per -1 

89036 8908- 13 09-46-31 Per -3 

89037 8408-13 01-04-17 Per -1 

89038 8408- 13 01-06-30 Per 0 

89039 89-08-13 01-11-20 Per 0 

89040 89-08-13 01-18-20 Per 0 

89041 8908-13 01-28-26 Per +1 
89042 89-08-13 01-45-34 Per 0 

89043 89-08-13 01-5429 Per 0 

89044 8408- 13 01-57-20 Per -2 

89045 

89046 

89047 

89048 

89049 

89050 

8905 1 

8408- 13 02-03-37 Per -2 

8408-13 02-27-40 Per -6 

89-08-13 02?29?43 Per -1 

89-08-13 02-38-28 Per +1 
89-08-13 02-52-03 Per -3 

89-08-14 01-47-51 Per -2 

89-08-14 02-31-03 Per -4 

Bussloo 8, Heesch 48 

Bussloo 9, Meterik 4 

Bussloo 10, Meterik 5, Heesch 49, Hengelo 8, Harderwijk 3 

Meterik 7, Hengelo 9, Harderwijk 6 
Meterik 11, Heesch 4, Denekamp 

Bussloo 13, Meterik 15, Hengelo 16 

Bussloo 20, Heesch 8 

Bussloo 21, Heesch 50 

Meterik 19, Winterswijk 1 

Bussloo 24, Winterswijk 4 

Bussloo 25, Oostkapelle 5 

Harderwijk 12, Oostkapelle 7/8 

Bussloo 27, Heesch lO/ll 

Bussloo 28, Heesch 12, Hengelo 15 
Bussloo 29, Lheebroek 3, Hengelo 10, Denekamp 

Meterik 20, Heesch 18/19 

Heesch 20, Denekamp 

Bussloo 30, Heesch 21, Oostkapelle ??, Meterik 54 

Bussloo 31, Meterik 21, Heesch 22, Denekamp 

Bussloo 32, Heesch 23, Harderwijk 16 
Meterik 22, Heesch 43 

Buaaloo 33, Meterik 52, Heesch 25/26 

Meterik 23, Heesch 44 

Bussloo 35, Meterik 25, Denekamp 

Meterik 28, Heesch 29 

Bussloo 36, Meterik 26 

Meterik 24, Heesch 28 

Bussloo ??, Meterik 29, Heesch 45, Lheebroek 6 

Bussloo ??, Meterik 30, Heesch 30/3l,Oostkapelle 12 

Bussloo 38, Heesch 32 

Bussloo 39, Heesch 51, Lheebroek 7, Hengelo 11, Meterik 56 

Bussloo 40, Meterik 31, Loenen , Voorschoten 1 

Bussloo 41, Meterik 32, Heesch 33, Lheebroek 8 

Heesch 34, Oostkapelle 15 

Bussloo 43, Meterik 37 

Bussloo 44, Meterik 36, Harderwijk 21 

Lheebroek 9, Denekamp 

Meterik 38, Heesch 46 

Denekamp , Harderwijk 24 

Meterik 39, Heesch 36 

Bussloo 47, Meterik 41, Heesch 37, Lheebroek 11, Loenen 

Hengelo 12, Harderwijk 25, Denekamp , Oostkapelle 17 

Bussloo 48, Meterik 43, Oostkapelle 18 

Bussloo 50, Meterik 45, Heesch 41/42, Els100 1. Oostkapelle 20, Loenen 

Meterik 46, Heesch 40, Lheebroek 14 

Bussloo 51, Hengelo 14 

Bussloo 52, Meterik 47 

Meterik 50, Winterswijk 7 

Meterik 51, Winterswijk 8, Epen 1 

Table 1: Simultaanopnamen somerakties 1989. Situatie per 17 september 1989 
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Figure 1: Op 2 augustus 1989 om 23h40u’51p UT werd dese 
-2m sporadische meteoor vanuit vijf posten gefotografeerd. 
Hier de opname vanuit Bussloo met ékn WUI de camera’s van 
de hoge batterij. 

Hans Betlem 

Vanaf eind Juli was ook VSB weer van de partij in het jaar- 
lijkse zomerspektakel. Omdat we in de loop van augustus 
nogal wat nieuwe waarnemers zouden verwelkomen, werden 
de eerste juli weken besteed aan de fabricage van een viertal 
verwarmde cassetterecorder behuizingen met netaansluitin- 
gen. Ook werd een nieuwe all-sky automaat (16 mm Sigma 
fish-eye) gebouwd, die overigens nog niet ingezet is, en werd 
een behuizing met verwarming en sektor gebouwd rondom 
de ‘paddestoel’, soala de nieuwe f/3.5-30mm Zodiac fish-eye 
voor 6x6 film sinds kort heet. Kortom, al veel voorberei- 
dende werkzaamheden in juli. Vanaf ongeveer 25 juli stond 
VSB paraat, bemand door schrijver dezes, Kees Roos en 
Annemarie Zoete, bij goed weer aangevuld door de VSB 
medewerkers Jaap van ‘t Leven, Hans Borgonje en AndrC 
Oudbier. Ook Bertus Kroon kwam af en toe een nachtje 
‘satjes pakken’. 

De eerste waarnemingsnachten 

Met het neerstrijken van de DMS ploeg op VSB leek gelijk 
ook de zomer van 1989 voorbij te zijn. Mist en veel be- 
wolking werden ons deel. De hoopgevende omslag van een 
warme en heiige zuid-oost stroming naar een koele noord- 
west stroming bracht helaas niet dat, wat we verwachtten. 
Eerst in de nacht 1/2 Augustus trokken de wolken weg, en 
konden we onder een kristalheldere hemel waarnemen. Het 
genoegen duurde slechts anderhalf úur, en bracht de smaak 

Figure 2: Alleen door Kees Roos waargenomen: Een -2LT’ 
Capricornide op 2 augustus 1989 om oh42”‘07B UT in 
Perseus. Opname met een f/2.8-35 mm groothoek. 

terug. Een schitterende -2 Capricornide trok om 0h42m078 
UT een lang spoor door Perseus. Wie heeft dit pracht ex- 

’ emplaar ook op de foto ? De volgende nacht, 2/3 Augustus, 
herhaalde dit zich. Ruim ét?n uurtje mochten we onder een 
kristalheldere hemel genieten. 
Vooral deze laatste nacht lieten zich enkele bijzonder fraaie 
meteoren zien, die natuurlijk aan de fotografische archieven 
werden toegevoegd. Ken schitterende Aquaride van magni- 
tude -2 zeilde in bijna twee seconden tijd van Cepheus naar 
de pan van de Grote Beer, een brokkelende staart nala- 

_ tend. Tijd: 22h07m08s UT. Ken heldere sporadische me- 
teoor om 23h40m50s UT in Andromeda werd merkwaardig 
genoeg door niemand gezien maar een altijd alerte PMT 
legde de tijd vast. Den vijfvoudige opname: Bussloo, Me- 
terik, Hengelo, Heesch en Harderwijk.. . 
Ook iu de nacht 516 augustus kon er onder mistige om- 
standigheden nog gewerkt worden. Het team werd bij deze 
gelegenheid versterkt door Ingrid Spendel. Slechts wat klein 
spul was zichtbaar door de zompige lucht. 

De periode 7 - 16 augustus 

In deze drukke augustusweek leek Bussloo meer en soort 
mini-astrokamp te zijn geworden. Ken zevental 5 VWO 
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Figure 3: Hoe vol het was op het waarnemingsplatform. Op de voorgrond van links naar rechts: Mathijs van Dijk, An- 
nelies Bleeker, Annemarie Zoete en Inge Oudenaarde. Hierachter Andrk Oudbier (blik naar rechts) en Hans Betlem. Aan 
de andere kant sijn nog net Hans Borgonje, Jaap van ‘t Leven en Jan Berndsen sichtbaar. Rechts achter de all-sky en 
nalichtend spoor camera en de beide automatische batterijen. LI de kast uiterst rechts de stop-klok en diverse voedingen en 
bedieningsapparatuur. Foto: Kees Roos 

scholieren uit Rotterdam, Jan Berndsen, Annelies Bleeker, 
Mathijs van Dijk, Inge Oudenaarde, Jean Paul van Oud- 
heusden, Mirko Schuurman en Paul Vettenburg hadden een 
week hun intrek genomen op VSB en in een reer geslaagde 
astronomische stoomcursus werden rij al snel alerte waarne- 
mers. De eerste twee nachten leenden zich, vanwege de 
mist, niet soseer voor meteoorwaarnemingen, maar wel voor 
het leren kennen van de sterrenbeelden. Overdag had- 
den we, naast de, door tien man inwoning uiteraard vele, 
huishoudelijke berigheden ruim tijd voor het recreatieve 
deel van VSB. Zo verrorgde Hans Luidens een puik vol- 
leybalveld en een aardige dropping. En natuurlijk stonden 
de ‘Astro-aktiviteiten’ op het programma. Sterrenbeelden, 
coördinatenstelsels, atlassen en catalogi, identifikatie van 
sterren op kaarten en het gebruik van de gnomonische kaart- 
jes werden doorgenomen. Maar natuurlijk was ons aller doel 
toch het waarnemen.. . 
De nacht 9/10 augustus gaf een eerste voorproefje. Vanaf 
ongeveer 23h30m UT klaarde het langzaam op, hoewel de 
hemel niet ideaal was (grensmagnitude ca. 5.8). Binnen 
een half uur tijd stond de apparatuur in bedrijf en laten 12 
waarnemers te velde. Helaas bleek de volgende dag &n van 
de microfoons niet te hebben gewerkt. De ‘nieuwe’ waarne- 
mersploeg was verdeeld in een aantal intekenaars en inspre- 

kers, die overigens onafhankelijk van elkaar werkten. Tussen 
al dit geweld harkte Jaap onverstoorbaar zijn Perseïden.. . 
Omstreeks 3h UT kwam er weer bewolking aandrijven, maar 
de kop was eraf. Overdag: Het uitluisteren van de banden. 
Ook de nacht lO/ll augustus werd nog onverwacht mooi. 
In de nanacht werd zelfs een grensmagnitude van 6.0 nog 
gehaald en door een aantrekkende wind bleef de mist (altijd 
een Bussloo handicap) weg. Het aantal waargenomen me- 
teoren, en daarmee de voldoening, was al een stuk groter. 
De nacht werd afgesloten met een fraaie -2 Perseïde om 
2h13m46s in het suiden. En toen kwam het maximum. 
Vrijdag 11 augustus zag er niet best uit. Zware bewolking 
en af en toe regen. De gebruikelijke Perseïden kijk-in trok 
ongeveer 45 bezoekers, maar om 11 uur in de avond waren 
en maar enkele kleine openingetjes in het wolkendek te zien. 
De fraaie beloften van de KNMI weerman over een heldere 
nacht hielden echter de moed erin, en vanaf ca. 22h trokken 
de meeste wolken gelukkig weg. Om 21h45m24’ UT kon er 
zodoende nog een -6 Perseide in Pegasus worden vastgelegd 
met de ‘paddestoel’. . . 
Helaas zou het genoegen maar kort duren. De rest van de 
nacht bleven we staren naar de spaareame gaatjes in het 
gesloten wolkendek. Dat er wel degelijk iets gebeurde bleek 
uit de PMT opstelling, die verschillende malen een vuur- 
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Figure 4: Veelal werden de waarnemingen gezamenlijk uitgewerkt. Duidelijk sijn ook de cassetterecorder bakken sichtbaar. 
Foto: Kees Roos 

bol rapporteerde. Edn reer felle flits achter de wolken werd 
waargenomen om lh2Bm42’ UT op 45’ hoogte in het noord- 
westen. Het nalichtende spoor van de vuurbol kon door 
de wolken waarin verder geen enkele ster te sien was.. . 
gedurende 16 seconden (. . . ) worden waargenomen. Kees 
Roos, die in slaap wss gesukkeld schrok wakker van het 
licht van de vuurbol, dat hem door rijn dichte ogen bereikte. 
Het is duidelijk, dat we hier een gigantische vuurbol gemist 
hebben, waarvan de helderheid wasrschijnlijk dichter bij de 
-15 dan de - 10 aal hebben gezeten. 
Enigszins katerig braken we tegen het ochtendgloren op, be- 
nieuwd naar het verhaal, dat onse nationale weerman de 
volgende avond klaar zou moeten hebben.. . 
En toen kwam 12/13 augustus. 

De maximumnacht 

Inderdaad bleek er een verklaring voor de ons plotseling 
verrassende bewolking. Een sgn. inversie had de cumu- 
luswolken een verder stijgen en oplossen belet en ze verder 
horizontaal uitgesmeerd. Ook de komende nacht zou dit 
wel zo blijven, werd er fijntjes bijgesegd. Dat was voor ons 
het startsein, om maar groot uit te rukken, want als vader- 
landse weermannen iets voorspellen.. . . Enfin, het werd dus 
kraakhelder. Een verslag van de waamemingsnacht 12/13 is 
bij dit artikel verzorgd door Mirko Schuurman en Mathijs 
van Dijk, twee van onre nieuwe waarnemers op VSB. 

De laatste nachten 

De nachten 13/14 en 14115 Augustus waren grotendeels be- 
wolkt. Op 13/14 kon er door enkele waarnemers nog een 
tiental minuten worden waargenomen, maar een plotseling 

optredende regenbui maakte een abrupt einde aan de aktie. 
Ook de nacht 14/15 liet slechts een half uurtje opklaringen 
in de ochtendschemering zien. Die nacht was het buitenge- 
woon warm en droog en kon er liggend in het gras worden 
waargenomen. 
Na deze nacht belette de vrijwel volle maan verdere waarne- 
mingen. 
De totale maansverduistering van 16/17 Augustus werd 
vanaf VSB echter onder uitstekende omstandigheden 
waargenomen. Vrijwel de gehele totaliteit en de eerste helft 
van de partiële fase konden in een kraakheldere lucht wor- 
den gezien en gefotografeerd. Een twaalftal waarnemers en 
fotografen konden in de vroege ochtenduren van het ver- 
schijnsel genieten. Ook tijdens de maansverduistering werd 
nog een aantal meteoren gezien, maar er zijn geen system* 
tische meteoorwaarnemingen meer gedaan. 

Apparatuur en fotografische resultaten. 

Beide automatische batterijen, medio 1988 op VSB 
geïnstaleerd, zijn uit hun kinderziektenstadium en hebben 
perfect gefunctioneerd. Wn film bleek niet goed te zijn in- 
gelegd (gelukkig niet de maximum-nacht) en één camera 
blijkt een lichtlek te hebben. Na een grote revisie werd 
ook weer een F-24 luchtkarteringscamera ingezet. Deze con- 
sumeerde ruim 4 meter 13 cm brede film. Tijdens de maxi- 
mumnacht stonden twee zgn. nalichtende sporencamera’s op 
scherp met Kees Roos en Jaap van ‘t Leven als bemanning. 
De Russische ‘Zodiac’ f/3.5-30 mm fish-eye werd voor het 
eerst in een aktie ingezet. Het toestel belichtte drie films, 
afgediafragmeerd op f/5.6. Er zijn vijf meteoren vanaf mag- 
nitude -2 mee gefotografeerd. 
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Figure 5: Dese schitterende Aquaride werd vanuit drie posten gefotografeerd op 2 augustus 1989 om 21h5gm1 T UT. Va@ 
Bussloo geien bewoog de meteoor zich van de Kleine Beer via de Draak naar de Grote Beer. Linksonder is net nog Q UMa 
sicht baar. 

Per 10 september zijn 51 meteoorsporen op de negatieven 
geïdentificeerd. Hiervan rijn er inmiddels 20 als simultaan 
met andere posten aangemerkt. Met name Meterik scoort 
in dese goed met 16 simultaantreffers met Bussloo. 
Vermeldenswaardig is verder het vastleggen van maar liefst 
twee meteoorspektra. Het spektrum van de vuurbol van 13 
augustus 2h27m4v UT werd vastgelegd met de Zeiss spek- 
trograaf. Het toont sterke gelijkenis met het 1985 spektrum 
van een heldere Perseïde. Op het oog toont een afdruk een 
49-tal spektraallijnen. 
Ook van een -2.5 Perseïde op lO/ll Augustus 2h13m46’ UT 
werd een swak spektrum met de Zeiss gefotografeerd. Dit 
toont slechts enkele lijnen. De grensmagnitude voor een 
goed spektrum met dit toestel blijkt toch,wel op ongeveer 
magnitude -5 te liggen. 

Tot slot 

Zomer 1989 was een in alle opzichten bijzondere aktie op 
VSB. Het was voor ons allen een geheel nieuwe ervaring, 
om met so’n grote groep mensen bivak te houden op VSB. 
Daar is veel uit geleerd. Gexelligheid, waarnemen, astro- 
kennis overdragen en opdoen: Alles is aan bod gekomen. 
Dankzij vlekkeloos werkende apparatuur en een perfekte 
teamgeest bij het opstellen en afbreken is geen minuut kost- 
bare waamemingstijd verloren gegaan en is ieder gat in het 
wolkendek benut. 
Dank aan allen, die dere uitstekende aktie op VSB mogelijk 
hebben gemaakt. 0 

PERSEÏDENMAXIMUM 1989 OP VSB 

Mirko Schuurman en Mathijs van Dijk 

Hoewel VSB sinds 7 augustus door zeven 5-VWO scholieren 
uit Rotterdam werd bijgestaan, werden er door de bewolking 
tot 12 augustus nog niet bijster veel Perseïden waargenomen. 
Maar zaterdag 12 augustus om 20.45 uur (UT) zag het er 
naar uit, dat het een heldere nacht zou worden en kon het 
‘echte’ waarnemen beginnen. De maan scheen wel bijzonder 
fel, maar in de loop van de nacht zou deze onder de hori- 
zon verdwijnen, waardoor we er geen last meer van gouden 
hebben. 

Het betonnen platform werd bezet door 12 waarnemers en 
André Oudbier als ervaren klokkenist. Naast ons sevenen 
bestond de waarnemingsploeg uit Hans Borgonje, Jaap van 
‘t Leven, Kees Roos, Hans Betlem en Annemarie Zoete. Al- 
hoewel er de vorige avond een kijk-in op VSB was gehouden, 
kwam er toch maar liefst 17 man publiek opdagen, dat, op 
het grasveld neergeeet, van de meteorenregen genoot. Dat 
niet elke aanwezige even bekwaam was, bleek uit het feit, 
dat iemand uit het publiek op een gegeven moment meende 
een ster te eien vliegen.. . 
Na een paar zwakke Perseiden werden we al om 21h39* door 
een schitterende sporadische meteoor verrast, die zich traag 
van de Arend naar Perseus bewoog. 
Met het laten instorten van haar stretcher kondigde Inge 
om 22h25m aan, dat zij even pauze ging nemen. Dit was op 
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Figure 6: De vuurbol van 13 augustus 2h27”408 UT in het 
veld van kén van de Zenit-camera’s van de lage batterij. 

zich geen slecht idee, omdat de bewolking vanuit het westen 
intussen al een stuk opgekomen was. Om 22h30m werden de 
visuele waarnemingen dan ook onderbroken. 
Tussen de wolken door werden echter nog wel enkele mete- 
oren gezien. Tussendoor werden de inmiddels overbekende 
gevulde koeken van bakker Bril met veel smaak genuttigd. 
Om kwart over elf UT werden de waarnemingen tot onre 
opluchting al weer hervat: Het was weer keihelder. Na tien 
minuten noteren van rwakkere Perseïden kon om 23h24m 
weer een heldere sporadische meteoor (magnitude -2) aan 
ons lijstje worden toegevoegd. Dat de lucht echt helder was 
bleek uit de grensmagnitudebepalingen van de verschillende 
waarnemers: Om OhlOm was deze 6.2. 
Na de thee en de Mars konden we om lh07”’ in de Zwaan 
een Perseïde van -3 met een nalichtend spoor van 2 seconden 
bewonderen. 
Om 2h02m riep iedereen: “Bertus, een helder satje!” Helaas 
voor hem was hij dere nacht niet aanwezig en miste hij de 
MIR, wat volgens de aanwezigen de bekende naam van deze 
satelliet was. 
Toen we weer luid gekletter hoorden, wisten we, dat Inge 
weer eens pauze ging houden. Gelukkig miste ae niet de 
schitterende vuurbol in de zuidervis om 2h27m4v, waarvan 
we nog zes seconden konden nagenieten! 
Om 2h40m werden na een keilange, keiheldere nacht de 
waarnemingen afgesloten. Binnen in de sterrenwacht werden 
de flessen wijn ontkurkt op deze geslaagde waarnemings- 
aktie.Om 4h30m werd de vloer van de VSB ontruimd om 
daarna door 7 luchtbedden te worden bezet. 
De volgende dag bleek pas, hoe geslaagd de nacht wel niet 
was geweest. In totaal waren er nl. ruim 2000 pitjes bij 
elkaar geharkt, waarvan Jaap van ‘t Leven er maar liefst 
299 voor zijn rekening had genomen!! 0 

Figure 7: Het spektrum van de vuurbol van 13 augus- 
tus 1989 2h27”4cP UT, opgenomen met de f/4.5-150 mm 
‘Zeiss-spektrograaf, voorsien van een ‘blazed’ tralie met 461 
lijnen per mm. In het UVis het spektrum niet scherp, omdat 
het objektief voor het sichtbare gedeelte van het spektrum 
is gefocusseerd. Nabij de bovenrand de oranje Na-D lijn bij 
589.8 nm. 

Hieronder : Dezelfde vuurbol, opgenomen met de all-sky 
automaat EN-92 vanuit Elsloo. Canon f/5.6-7mm fish-eye 
lens. Foto: M.Betlem. 
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PERSEÏDEN 1989 TE METERIK. 

Caspar ter Kuile 

Inleiding 

Tranen omfloersen onze blik bij de wetenschap van zoveel 
simultaanopnamen. Deze term uit de ‘Generaal’ geeft wel 
aardig weer hoe onze gemoedstoestand erbij staat. Enerrijds 
een magnifiek succes, anderrijds betekent het ook wel vele 
uurtjes uitmeetwerk achter de meetmachines. De redactie 
van dit blad heeft schrijver verboden om voor de zoveelste 
keer een lyrisch verhaal te berde te brengen hoeveel records 
er dit jaar aan diggelen sijn gegaan. En we zullen ons dus 
braaf aan dat verbod houden. U zult dus niet horen dat dit 
een superaktie was! 
In de aktieoproep in Radiant 4 leren we: ‘En immer is daar 
weer het onverwachte element in het spel: de grote spetter 
van 1989 . . . ’ Deze profetische woorden zijn dit keer dan 
echt realiteit geworden! Het hangt er natuurlijk wel vanaf 
hoe je een ‘grote spetter’ definieert maar die van 02h27m40’ 
was niet onaardig.. . Even verderop in hetzelfde nummer van 
Radiant merkt Hans Betlem op: ‘Wellicht liggen er straks in 
september weer 80 negatieven.. . ’ Welke gedachten streden 
hier om voorrang bij de schrijver? Hoop of vrees? Mag het 
misschien twee keer soveel zijn? Kortom: luxeproblemen. 
Een ding is zeker: de DMS-posten hebben sich vol overgave 
van hun ‘taak’ gekweten. 

Lokatie 

Het lijkt er een beetje op dat post ‘Zirgasia’ te Langeveen een 
eenmalige gebeurtenis is geweest. Het wordt wel wat pro- 
blematisch als de HASA-waarnemers tijdens het zomerge- 
beuren de Oosterse cultuur van dichtbij gaan bekijken. 
Naarmate de aktie dichterbij komt begint het erop te lijken 
dat er in het geheel geen post Pegasus in de lucht zal lijn. 
Geen Langeveen terwijl er om Buurse ook enige onzekerheid 
hangt. 
Eerst zijn er vage plannen om tijdens de Cap’s en Aqua% in 
Bussloo te gaan zitten en de Perseïden in Buurse te volgen. 
Maar tweee grote posten in Bussloo lijkt ons maar niets. Het 
komt erop neer dat je dan een complete simultaanpost kwijt 
bent. Rond 21 juli wordt tijdens een treinreisje besloten 
dat post Pegasus versterking ral geven aan post Meterik 
van Peter Jenniskens. Op het moment dat dere deal wordt 
gemaakt weten we niet hoe profijtelijk ‘dese samenwerking 
zal uitpakken.. . 

Waarnemlngsomztandigheden 

Bekijken de kwaliteit van de hemel in Meterik in vergelij- 
king met andere lokaties dan kunnen we alleen maar posi- 
tief zijn. Wanneer we ons bevinden in een noord-westelijke 
luchtstroming dan blijkt Meterik niet onder te doen voor 

Buurse of Langeveen. Het noordelijk zwerk- is vanuit Me- 
terik zelfs fraaier dan dat te Buurse! Als er echter wolken- 
velden overdrijven dan lopen de waarnemingsomstandighe- 
den wel direkt sterk terug. Dit wordt veroorzaakt door de 
plaats Horst dat slechts op een kilometer of twee afstand 

Figure 1: De sporadische meteoor van 2 augustus 1989 om 
23h49”‘5cP UT vanuit Meterik. Deze meteoor is vanuit vijf 
posten gefotografeerd. 

Figure 2: Capricornide met vier flares tot magnitude -3 op 
5 augustus 1989 om 21h15m29 UT. Dese meteoor is trimul- 
taan met Hengelo en Harderwijk. 

ligt. In Buurse ligt de dichtstbijzijnde plaats (Haaksbergen) 
op circa zeven kilometer en dat verschil is toch wel duidelijk 
te merken. 

De Aktie ‘89. (Eerste periode) 

Nu zullen we een verslag geven van de aktie inclusief anek- 

dotes, want die zijn er te over! 
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Figure 3: 13 Augustus @‘42”3P UT. Een v;erVoudjge 
Perselde. Een fraaie component vanuit Meterik. 

De geplande waarnemingen starten rond 28/29 juli. Dan 
bereiken de Capricomiden en Aquariden hun maximale ak- 
tiviteit. En een lekkere trage vuurbol van bovengenoemde 
merken willen we best wel multimultaan vereeuwigen. 
Perseiden worden so langzamerhand echt saaie kost. Alleen 
vette vuurbollen interesseren ons nog. Goed, die eerste twee 
nachten gaan dus verloren in de prut. Heiige luchten in een 
continentale luchtsoort. Compleet met waarschuwingsfasen 
voor luchtverontreiniging gemeten door het RIVM-meetnet. 

Tijdens het beroek aan post Vught op de 30-ste volgt 
een frontpassage vanuit het westen. Daarna koele, heldere 
maar onstabiele lucht. In de daaropvolgende nacht 30/31 
veel wind en korte heldere perioden afgewisseld door snel 
overtrekkende wolkenvelden met zelfs een enkel spatje re- 
gen. Een langere heldere periode van ongeveer één uur. 
De volgende nacht 31/1 gaat weer verloren. Maar 1/2 is weer 
net als 30/31 voor korte perioden helder. Dan volgt 2/3. 
Van de eerste waarnemingsperiode ongetwijfeld de mooiste 
nacht. Het is dese nacht een kleine vier uur achter elkaar 
helder! En niet so’n klein beetje ook. Grensmagnitude 6.5 
halen we op onse sloffen. Naast Peter en ik is ook Maarten 
Wiertz van de partij. Allen nemen om 22h07m11’ de schit- 
terend trage Aquaride waar die sich langzaam vanaf de Pool- 
ster in Ursa Major laat rakken. Anderhalf uur later gevolgd 
door een bijronder fraaie sporadische meteoor. 

Figure 4: 13 Augustus oh45m5T UT. Zesvoudig gefo- 

tografeerd: Meterik, Bussloo, Loenen, Voorschoten, 

Denekamp en Harderwijk. 

Onnodig mee te delen dat beide simultaan zijn met een of 
meerdere andere posten. 

Aktiviteiten eerste periode 

Als het dan op de 30-ste juli toch geen weer is om waar te 
nemen dan zullen we onze tijd op een andere manier nut- 
tig moeten besteden. Zo gaan Peter en ik dus op weg in 
onze Budget-Rent lease-auto naar Den Bosch alwaar post 
Meterik zijn opwachting maakt bij post Vught. Van post 
Vught (NVWS Werkgroep Meteoren) zijn aanwezig Felix 
Bettonville en Urjan Poerink. Zoals bekend is de waar- 
nemingsplaats van post Vught dit jaar voor het eerst de 
gloednieuwe volkssterrenwacht ‘Halley’ te Heesch, zo’n 12 
kilometer buiten Den Bosch. Het moet gezegd: daar in de 
weilanden is een imponerend bouwwerk uit de grond ge- 
stampt. De ruwbouw is net klaar. Nu moet met man 
en macht door een flinke groep vrijwilligers de afwerking 
ter hand genomen worden. De officiële opening is voorzien 
voor 13 oktober. Onze indruk is dat er dan nog flink wat 
werk staat te wachten. Natuurlijk worden ook de camera- 
batterijen bewonderd. Ze staan op dat moment nog geheel 
ingepakt. Dat maakt duidelijk dat post Meterik niet voor 
niets is langsgekomen. Het wordt hoog tijd om post Vught 
uit zijn zomerslaap te wekken. Dus wordt direkt aktie on- 
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Figure 5: De Meterik component van een viervoudige 
Perselde op 13 augustus 9”46”‘31’ UT. Andere componen- 
ten: Bussloo, Heesch en Lheebroek. 

dernomen en voor de komende nacht en alle nachten daarna 
een simultaanaktie gepland. Tot slot van dit reer plezierige 
bezoek duiken we de plaatselijke chinees in om de aamen- 
werking tussen onse beide posten te beklinken. 
Tussendoor vieren wij de verjaardag van Peter. Dit wordt 
gevierd met een partijtje golf op het nabijgelegen recre- 
atiepark. Anders dan in Langeveen besteden we onre tijd 
overdag te Meterik op een wat andere manier. Zo wordt 
een start gemaakt met de revisie van de camerabatterij van 
Peter. Tot aan het begin van de aktie is dese opgebouwd 
rond een gesloopt TV-toestel. De mogelijkheden op dese 
batterij uit te breiden met een of meer nieuwe camera’s 
is nihil. Dus dat wordt nu echt sloopwerk. Gelukkig dat 
post Meterik zijn domicilie heeft op de boerderij van de fa- 
milie Jenniskens. Dit betekent dat alle gereedschappen en 
vooral de handigheid van Peters broer Sjaak nu goed van 
pas komen. Na enkele dagen sloop, raag en timmerwerk 
is er dan een geheel vernieuwde camerabatterij voor post 
Meterik in bedrijf. Peter relf vat het plan op speciale DMS- 
afdekplaten te ontwerpen. Het komt erop neer dat Peter 
drie afdekplaten beschildert met het DMS-logo. Als we alle 
batterijen op een ronnige dag in het weiland neersetten voor 
een fotosessie siet het er bepaald imposant uit1 

Ook de plaatselijke bevolking ral weten wat er rich begin 

Figure 6: De Meterik component van de beroemde ne- 
gen-multaan op 13 Augustus om lh5Tn2[P UT. 

augustus boven hun hoofden afspeelt. Daartoe neemt Peter 
kontakt op met het Dagblad voor Noord-Limburg en de Re- 
gionale Omroep Zuid. In het DNL verschijnt een artikeltje 
met naam en toenaam. Helaas gaat de presentatie voor de 
ROZ niet door wegens een defect in de studio. 

“Aquaride-satellieten.” 

Hiermee wordt voor de schrijver van dit artikel de eerste 
waarneemperiode afgesloten. Dese moet enkele dagen terug 
naar De Bilt om enige andere aktiviteiten te ontplooien. 
Maar slim als t’ie is ontdoet hij de camera’s alvast van 
de film en gaat dit tussentijds ontwikkelen. Zo gaan een 
slordige 40 films uit de periode 30/31 t/m 2/3 te De Bilt 
door de Pegasus ontwikkelcentrale. Groot enthousiasme als 
blijkt dat maar liefst 18 meteoren sijn vereeuwigd waaronder 
opvallend veel eeer fraaie ‘Aquariden’ . . . Er worden vele uur- 
tjes besteed aan uitmeetwerk voor de simultaanprognoses. 

Opgewonden telefoontjes naar een enkele (gelukkig !!!) post 
vol met superlatieven over de geweldige Aquaride-aktiviteit. 
Dan komt de deceptie. Peter aan de lijn. Casper: ‘We 
hebben er al 18, waaronder 12 Aquariden!!!’ Peter: ‘Heb je 
wel rekening gehouden met die satjes??’ Casper: ‘Hoe be- 
doel je??’ 
Dat ook satellieten tegenwoordig modegevoelig sijn blijkt nu 
dan wel. Hulde men zich eerst in ‘Aquaride’ klederdracht, 
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Figure 7: De nieuwe camera opstellingen van post Meterik - Pegasus staan te pronken in het xomer sonnetje. 

een paar dagen later sal men zich een ‘Sporide’ toilet aan- 
meten. En voor de afloupers: wie is nu de echte?? 
Kortom: kommer en kwel, maar naast een moment van 
grote teleurstelling toch ook veel hilariteit wanneer blijkt 
dat zekere posten (. . . ) de subtiele verschillen in uitdossing 
nog niet in de gaten hebben. (gniffel, gniffel . . . ) En ja 
hoor, simultaan zijn ze ook nog! Maar wel op 200 kilo- 
meter hoogte. Goed, om kort te gaan blijkt dus dat er 12 
negatieven geschrapt kunnen worden. Nog eens 3 negatieven 
blijken onderling simultaan te rijn. Dus resteren nog slechts 
3 meteoren op 40 films. Dat is wel even slikken . . . 
Hoe dan ook, misschien moesten we maar zonder sektoren 
gaan draaien. Dan kunnen we tenminste een Aquasat van 
een meteoor onderscheiden. Inmiddels is er al een DMS- 
platform tegen Aquaridesats opgericht. Hieruit blijkt maar 
weer eens hoe onmisbaar de visuele waarnemers sijn. Je gaat 
als fotograaf gigantisch de mist in met al die troep boven 
je hoofd al werk je nu met of ronder sektor. Vanaf deze 
plaats hukle aan alle visuele waarnemers die so nauwgezet 
alles noteren wat er aan het uitspansel voorbijtrekt en de 
meteoorfotograaf tot wanhoop drijft. 

Sektoren 

Over sektoren gesproken. Er worden vanuit post Meterik 
vele telefoontjes gevoerd met onze collegaposten in den 
lande. Zo is er een wel seer frequent kontakt met post Lau- 
rentius te Denekamp. Carl (‘Dakpannink’ . . . ) meldt tijdens 
een van die telefonades grote problemen met het aandraaien 
van sektoren. Vanuit Meterik wordt gepoogd, middels de 
beschrijving van Carl, na te gaan wat de gebroeders de Jong 
van Lier voor fraaie konstrukties (???) hebben uitgedacht. 
Je weet het bij die twee maar nooit . . . Het schijnt dat de 

gebroeders in de weer zijn met grote boormachinerieen om 
de zaak draaiend te krijgen.. . Hetgeen tot groot ongenoegen 
van de Heren niet gans succesvol verloopt. Het mag op deze 
plaats niet onvermeld blijven dat aan de andere kant van 
de lijn te Meterik enig licht leedvermaak niet geheel onder- 
drukt kan worden. Duidelijkheid komt er helaas niet echt. 
Wel worden Carl allerlei weetjes aan de hand gedaan. Er 
worden zelfs plannen gesmeed om een soort ‘rescue-team’ 
richting Denekamp te laten afreizen om daar eens orde op 
zaken te stellen. 

Aktie ‘89. (Midden periode) 

Intussen gaat de aktie te Meterik gewoon volop door. De 
nachten 4/5 en 5/6 zijn beide geheel helder. Alleen wel 
erg heiig omdat Nederland weer eens in een warme conti- 
nentale luchtstroming verzeild is geraakt. Het wordt weer 
tijd voor een frontpassage. Tijdens die nachten krijgt Pe- 
ter visuele ondersteuning van Maarten Wiertz, Niels van 
Weeren en Danielle de Vries. In de vroege avond van de 5-de 
verschijnt dan eindelijk de langverwachte Capricornide. In- 
clusief drie flares. De waarnemers zijn nog gedeeltelijk bezig 
met de voorbereidingen voor de komende nacht. Gelukkig 
is Maarten al paraat en kan om 21h15m23’ dit prachtexem- 
plaar in de boeken van post Meterik worden bijgeschreven. 
De lage batterij staat amper één minuut open. . . 

Aktie ‘89. (Tweede periode) 

De nacht 8/9 augustus, als ook CRtK weer van de partij is, 
worden we geplaagd door dunne altostratus wolkenvelden 
die een vrij uitzicht op de sterrenhemel belemmeren. Als 
ik samen met Peters andere broer Gee even naar buiten ga 
voor een kleine inspectie zien we binnen vijf seconden een 
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bijzonder fraaie Perseïde in het senit exploderen! We prijzen 
ons gelukkig dat de Canon All-Sky braaf zijn rondjes staat 
te draaien. Het resultaat is dat snel de hoge batterij naar 
buiten gaat. Het is echter na één opname alweer bekeken en 
voor de rest van de nacht ondernemen we geen verdere aktie 
meer. 
De daaropvolgende nacht 9/10 blijkt van avond- tot och- 
tendschemering helder te zijn. Er wordt dan ook volop 
gedraaid. Het begint duidelijk drukker te worden daar 
boven. Geen bijzondere verschijnselen te melden. 
Dan gaan we een senuwslopende periode tegemoet. De nacht 
lO/ll blijft Meterik onder een dun maar o zo fnuikend alto- 
stratus dek zitten te knarsetanden. De aktiviteiten beperken 
zich tot bespiegelingen over hoeveel vuurbollen er die nacht 
over onze hoofden voorbij razen. Natuurlijk weer vele tele- 
foontjes over en weer. Het mag niet baten. We worden 
zenuwachtig. Het moet nu toch wel rap opklaren. Anders 
gaat de aktie als een nachtkaars uit. 

Bezoek JWGkamp te Epen 

Op de ll-de regent het onafgebroken. Het is om moede- 
loos van te worden. Wat te doen?? Peter heeft kontakten 
met een nieuwe waamemingsgroep van de JWG. Die hebben 
een meteoren kamp georganiseerd bij een kampeerboerderij 
te Epen in Zuid- Limburg. Het blijkt dat ze daar nog wel 
wat hulp kunnen gebruiken. Zowel op het theoretische vlak 
maar ook aan de praktische kant kunnen wij van post Me- 
terik enige hulp bieden. In de afgelopen dagen zijn de plaat- 
selijke doe het zelf- en elektronica-raken in Horst al zeer 
frequent met een besoek vereerd vanwege alle verbouwings- 
werkzaamheden te Meterik. Er is dus rolangzamerhand wel 
het BBn en ander in ‘voorraad’ bij post Meterik. 
Zo wordt dus besloten dat Peter en ik samen naar Epen 
afreizen met medeneming van veel gereedschap, nog meer 
camera’s en een heleboel ditjes en datjes waarmee het mo- 
gelijk moet zijn in 6dn middag een camerabatterij in elkaar 
te sleutelen. Tijdens de lange treinreis naar Heerlen door 
het fraaie Limburgse land mierert het nog steeds onafge- 
broken. Op het station van Heerlen worden we afgehaald. 
De weg van Heerlen naar Epen voert dwars door het Zuid- 
Limburgse land. Het is. een duidelijk op het toerisme in- 
gestelde streek. En terecht want het is ronder twijfel ddn 
van de mooiste stukjes die Nederland rijk is! 
De kampeerboerderij waar de JWG van de afdeling Limburg 
haar intrek heeft genomen is bijsonder fraai in de heuvels 
gelegen. We gaan er meteen fluks tegenaan want het is al 
laat en er moet veel gebeuren. Zelfwerkzaamheid is ons de- 
vies dus zetten we de meest nog jonge JWG-ertjes direkt aan 
de nodige klusjes. Dit geeft de meeste voldoening. Het ene 
groepje soldeert de verwarmingslinten in elkaar. Een ander 
groepje kwijt sich van de sektoren. En weer een ander houdt 
zich bezig met de camerasteunen. Het is duidelijk dat we 
hier te maken hebben met een jonge enthousiaste club want 
het loopt als een trein. Dan houdt Peter een uiteenzetting 
over de meteoren gelardeerd met dia’s. Daarvoor wordt een 
uit de kluiten gewassen rotsblok naar binnen gedragen dat 
even voor meteoriet moet doorgaan. Intussen loopt de klok 
door. . . 
Het is etenstijd en we worden aan de dis genood. Maar de 

105 

camerabatterij is nog lang niet af. Na de maaltijd splitsen we 
de aktiviteiten. Peter gaat nu de club wegwijs maken in de 
in’s en out’s van het visuele waarneemwerk. Ik houd mij met 
nog meer inzet bezig met de camerabatterij. Opeens blijkt 
dat de terugweg via Heerlen en Venlo afgesneden is. Het is 
te laat, we moeten terug via Maastricht en Eindhoven. Dat 
is riskant want we zitten wel tegen het maximum. We zullen 
maar hopen dat het niet opklaart. . . We nemen afscheid en 
komen tot de conclusie dat we de kontakten met de JWG 
Zuid-Limburg warm moeten houden. Uit deze jonge ent- 
housiaste club kan nog veel leuks voortkomen! 
En zo kan het gebeuren dat het DMS / Meterik-team rond 
00.00 uur op het NS-station Eindhoven beland. Even in- 
stinctief omhoog kijken: het is helder, duizend miljard bom- 
men en granaten !!! En wij zitten ver weg van onze ca- 
merabatterijen patat en loempia’s te eten. Nog nooit in 
ons leven duurde de treinreis Eindhoven - Horst/Sevenum 
zo lang. Tergend langzaam kruipen de minuten voorbij in 
de ontstellende wetenschap dat ons treinstel elk ogenblik in 
een oogverblindende gloed van een uiteenspattende vuurbol 
gezet kan worden die dus niet vanuit Meterik is vereeuwigd. 
En leg dat dan maar eens uit aan je collega’s.. . 
Even over dnen komen wij aan bij post Meterik alwaar nog 
nooit zo snel een aantal uit de kluiten gewassen camera- 
batterijen ‘buitengegooid’ worden. Enkele ogenblikken later 
draait het DMS-netwerk weer op volle toeren. Helaas niet 
voor lang want al snel trekt de hemel dicht en ruim een uur 
later kappen we ermee. De All-Sky blijft nog geruime tijd 
volautomatisch het wolkendek fotograferen. Zo is de door 
vele posten gemelde ‘supervuurbol’ van circa lh30m UT niet 
waargenomen vanuit Meterik. 

De nacht van 12/15 auguztus. 

Het wordt nu echt alles of niets. Als de komende nacht 
niet (op tijd) helder wordt is de zomercampagne ‘89 defini- 
tief mislukt. Gek eigenlijk, dat het slagen van een campagne 
afhangt van enkele uurtjes helder weer tijdens het Perseïden 
maximum. Het worden bloedstollende uren. Overal wordt 
weerkundige informatie vandaan gehaald. Meteo Schiphol 
is favoriet gevolgd door Armand Pien en 003. Er zijn hot- 
lines met de grote posten te Heesch en Denekamp. Rond 
22h30m UT blijkt Heesch onder een twinkelende sterren- 
hemel druk in de weer te zijn met camera’s open te zetten. 
Vanuit Meterik is nog net fraai zichtbaar dat een bloedrode 
maan aan de westelijke horizon ondergaat. Er komt dus een 
opklaringsgebied onze kant op! En inderdaad zien Peter, 
Maarten en ik omstreeks 23h20m UT de laatste wolkenvelden 
wegtrekken naar het oosten. De camerabatterijen staan al 
vanaf de schemering te draaien en hoeven slechts opengezet 
te worden. Het gaat er meteen hard aan toe. Het blijft 
tot aan de ochtendschemering helder. Ieder neemt visueel 
waar, ook ondergetekende! Door alle werk aan de camera 
batterijen gaat er wel eens wat verloren in het vierkant van 
Pegasus. Maar dat hindert niet want we zijn laaiend ent- 
housiast omdat we weten dat de aktie niet meer kapot kan. 
Het zou teveel ruimte kosten om al het fraais op te sommen. 
Daarvoor verwijzen we naar de listing die een ieder heeft 
ontvangen. 
Er mist nog iets aan de aktie. Ieder weet wat dat is: dé 
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vuurbol van ‘89. Even voor 2h25m merkt Peter op, dat hij 
nu wel binnen 5 minuten moet komen anders hoeft het niet 
meer. Inderdaad, de ochtendschemering begint langzaam 
zijn intrede te maken. Het is tijd om weer camera’s door te 
draaien. Om de een of andere reden verwachten we allemaal 
dat hij boven de Big Dipper verschijnt. Nee hoor, deze is 
eigenwijs. Trouwens dat zijn ze allemaal, zeker als ze groot 
zijn. 
2h27m40” : Ben felle lichtflits zet de boerderij en omgeving in 
een lichtgloed. In ons onderbewuste weten we dat er achter 
onze hoofden iets groots naar beneden moet zijn gevallen! 
Drie hoofden draaien binnen 0.01 seconde naar het Pega- 
sus vierkant. Op so’n 45 graden hoogte even linksonder het 
vierkant hangt majestueus een weergaloos fraai nalichtend 
spoor! Allen staan als aan de grond genageld dit fraais te 
bewonderen. Het wit-blauw achtige spoor blijft zeker 10 
seconden hangen. Het lijkt een beetje als een vuurpijl uit te 
doven. Dan komen we weer los uit onre betovering. came- 
ra’s dicht: NU!! Er wordt heen een weer gerend. Nog nooit 
zo snel zijn 23 camera’s dicht en natuurlijk ook weer open 
gezet want je weet maar nooit. Het is dan toch gelukt, deze 
hebben we in onze sak denken we . . . Dan komt de twijfel. 
Bij het doordraaien van de hoge batterij blijken een paar ca- 
mera’s het einde van de film bereikt te hebben. camera 11 
staat pal zuid en moet de vuurbol er vol ophebben. Maar 
die film . . . De werkelijkheid zal in De Bilt richtbaar wor- 
den. Inderdaad: op de uitloopstrook dus. Maar deze is so 
helder dat hij dwars door de zwarting heen komt. Dat zegt 
dus wel wat! Dan de camera’s van Peter. Ook hier zorgen. 
Dit wordt gatenwerk. In De Bilt blijkt: in het gat van Me- 
terik gevallen. Maar de Canon All-Sky is er ook nog, en die 
draait onverstoorbaar zijn rondjes. En ja hoor: hij spettert 
het negatief af! Goud waard dus, zo’n Canon T-70. 
Alles bij alles een prima nacht met voor elk wat wils. Nu 
is de aktie dus geslaagd. Vele posten kappen er nu direkt 
mee. Ook al omdat voor velen het einde van de vakantie 
in zicht komt. Maar post Meterik draait nog door. En 
zo zal ook de laatste helft van de nacht 13/14 nog bijzon- 
der mooi zijn. Jammer dat de aktiviteit al zover terug is 
gevallen. We mogen de familie De Kleine welkom heten die 
eens komen kijken hoe dat nu gaat: meteoren waarnemen. 
Ze hebben het bord naast de weg gezien en komen bepakt 
en gezakt aanzetten. Peter brengt al zijn onderwijstalenten 
in stelling en binnen korte tijd hebben we er drie visuele 
waarnemers bij. Gelukkig verschijnt er ook dese nacht op 
ongeveer dezelfde tijd als een dag eerder (2h31m03’) een iets 
minder heldere Perseide. 
Het laatste uurtje van de nacht bereikt de grensmagnitude 
zelfs de 6.9 ! En dat blijkt een record voor Meterik te sijn. 
Zo zie je maar weer: er rijn nog genoeg plekjes in Nederland 
wasr het goed toeven is onder een fonkelende sterrenhemel! 

Aktiviteiten tweede periode 

De tweede periode is, evenals de eerste, het toneel geweest 
van veel zaag, timmer en boor perikelen. Oftewel het om- 
bouwen der camerabatterijen. Het resultaat is dat er aan het 
einde van de aktieperiode een prachtig stel camerabatterij- 
en in puike conditie in De Bilt en Meterik gereed staan zo- 
dat de komende akties met veel vertrouwen tegemoet gezien 
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kunnen worden. In Meterik staat nu een fraai ontworpen 
batterij met vijf camera’s op circa 50 graden hoogte en een 
f/2.8-28 mm in het zenit. Deze bok is middels een handvat 
erg gemakkelijk te transporteren. 
Dan de opstellingen van Pegasus. De acht camera’s van de 
lage batterij staan nu op 30 graden. De sektor is aangepast 
om dit mogelijk te maken. De zes camera’s van de hoge bat- 
terij staan op 52 graden en worden afgedekt door een con- 
ventionele vlakke 2 x 45 graden sektor. Er zijn aparte uit- 
gangen voorzien om de zenitbatterij van stroom te voorzien. 
Deze renitbatterij bestaat uit een drietal fotostatieven. 
Daarop sijn gemonteerd: twee f/1.8-50 mm kleinbeeld ca- 
mera’s die op 75 graden hoogte staan gericht, de Canon T-70 
All-Sky camera en een sektor die deze drie camera’s 25 keer 
per seconde afdekt. We zullen wel niet hoeven te vermelden 
dat alle sektoren worden aangedreven middels het beproefde 
synchrone fietsdynamo principe die met een simpele hand- 
omdraai zijn aan te slingeren . . . 
Tijdens de waarnemingen werd in de ochtenduren als het 
even wat rustiger werd met een verrekijker komeet Brorsen- 
Metcalf opgezocht. Ook de zon lieten we niet onbespied. 
Met behulp van de telescoop van Peter en Sjaak hielden we 
de ontwikkeling van zonnevlekken in de gaten. 

Resultaten 

We gaan niet, zoals vorig jaar, uitgebreid al onze resultaten 
bespreken. Een zeer uitgebreid technisch rapport is aan de 
meeste aktieve posten en individuen toegezonden. Even een 
summier overzicht van de records voor post Meterik. 

1989 bracht het grootste aantal gelegenheidswaarne- 
mers. 

1989 heeft voor Meterik en Pegasus samen het grootste 
aantal belichte films (89) opgeleverd. 

Er zijn door Meterik en Pegasus samen 24 camera’s 
ingezet. 

Voor Meterik is het de langste aktie geweest. 

Momenteel is de stand van het aantal door Meterik - 
Pegasus gefotografeerde meteoren: 58 stuks. 

We ontkomen er echter niet aan om de aktie ‘89 te vergelij- 
ken met voorgaande jaren. Eindelijk hebben we weer eens 
een jaar dat een flinke bolide aflevert bij post Meterik - Pe- 
gasus. Al is het op het randje. Qua aantallen blijkt weer dat 
alles afhangt van 12/13. Maar met 58 stuks zit de combl- 
natie Meterik - Pegasus in de top. Hieronder de resultaten 
van de zomerakties voor post Buurse (1988: Langeveen) en 
in 1989 de combinatie Meterik en Pegasus. 
1980 (35), 1981 (12), 1982 (32) 1983 (75), 1984 (2), 1985 
(57), 1986 (32), 1987 (0), 1988 (32), 1989 (58) 
Een zeer eervolle tweede plaats voor 1989. Maar toch nog 
ruim achter 1983 dat ongenaakbaar aan top blijft staan. Wil 
1983 van z’n troon worden gestoten dan zullen alle nachten 
rond het maximum glashelder moeten zijn. Onnodig te 
zeggen dat de maan niet mag storen en dat het maximum 
gunstig moet vallen, dus in de ochtenduren. Aan deze drie 
voorwaarden zal in Nederland niet snel voldaan kunnen wor- 
den. Het zal dus nog wel een tijdje duren voordat het 1983 
record van post Buurse wordt gebroken. 
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Tot slot 

Een speciaal dankwoord is ook dit jaar wel erg op sijn plaats. 
Want dankzij de familie Jenniskens is de zomeraktie ‘89 van 
post Meterik, en daarmee ook voor de DMS, tot Lo’n groot 
succes uitgegroeid! Zij stelden geheel belangeloos een deel 
van hun weiland aan ons ter beschikking. Daarnaast werd 
schrijver gastvrij onderdak geboden in de boerderij. 
Zoals in de rondschrijfbrief al gesteld is het beslist nuttig 
om het leven op en rond de boerderij eens van nabij te mo- 
gen meemaken. Dit ral seker leiden tot meer begrip van 
al datgene waar de moderne landbouwer heden ten dage 
mee temaken heeft. Zo was het heel interessant voor de be- 
woner uit het westen om eens tussen de computers vandaan 
te kruipen en te ervaren hoe ons basisvoedsel geproduceerd 
wordt. We doelen dan op het (automatisch) melken van 
de koeien. Vooral het bijwonen van de geboorte van een 
kalf heeft toch wel indruk gemaakt! Opvallend is het te 
moeten constateren dat koeien eigenlijk nooit echt slapen 
zoals mensen plegen te doen. Daar schuilt een enorm po- 
tentieel aan waarnemers!! Duidelijk is ook dat de moderne 
landbouwer behoorlijk wat technische kennis in huis moet 
hebben om het bedrijf gaande te houden. Als er ergens pro- 
blemen ontstaan (wat altijd in het weekend plaatsvindt) dan 
moet dat met eigen middelen en deskundigheid, eventueel 
provisorisch, gerepareerd kunnen worden. Wat dat betreft 
hebben we aan Sjaak Jenniskens een ‘goede’ gehad. Dat de 
camerabatterijen ‘s-nachts weer feilloos hun werk deden, na 
al het eleutelwerk overdag, is voor een groot deel aan Sjaak 
te danken. 
Deze aktie, waarin we so nuttig en plerierig besig rijn ge- 
weest en die daarnaast nog eens fraaie resultaten op de plank 
heeft gebracht sullen Peter en ik niet licht vergeten! o 

JWG ZUID LIMBURG 
VERSLAG PERSEIDENKAMP. 

Caspar Jans en Bert Maee 

Tijdens de Perseïden aktie vestigde JWG Zuid Limburg rich 
te Epen. Nadat alles was uitgepakt gingen Lucia Bruning en 
Hans GoertH Peter Jenniskens en Casper ter Kuile ophalen 
op het station te Heerlen. Onder hun leiding gingen we een 
camera batterij voor drie camera’s met een sektor bouwen. 
Dit was ongeveer anderhalve dag werk. 
Tussendoor vertelde Peter het een en ander over het waarne- 
men. Hij raadde ons aan om meteoren in te gaan tekenen. 
Maar tijdens het maximum hebben wij dat niet gedaan, om- 
dat dat te veel tijd sou kosten. 
De eerste nacht kon een aantal mensen het sterrenbeelden 
geheugen opfrissen. Dat lukte aardig in het half uurtje, dat 
het die nacht helder was. De volgende dag werd verder 
besteed aan het afbouwen van de camera opstelling. In de 
loop van de middag kwam dese af. 
Na de avondwandeling op de twaalfde, lagen we tot onse 
grote verbaaing, dat het helder werd. In groep werd in drieën 
verdeeld: Twee groepen van drie visuele waarnemers en twee 
mensen voor de camera’s. 
We konden die nacht maar liefst ruim vier uur waarnemen. 

In deze nacht sagen we ook een meteoor van magnitude -4. 
Bert kon in een binoculair een nalichtend spoor van maar 
liefst 16 seconden waarnemen. Lucia zag 242 meteoren, 
De volgende dag was iedereen, met uitzondering van de ca- 
mera bedieners Hans en Caspar, de waarnemingen aan het 
uitwerken. De camera bedieners hoefden slechts de sluiter- 
tijden uit te werken. Die dag werden er ook nog eonnefoto’s 
gemaakt, die helaas mislukten. 
‘s Avonds werd het weer helder, dus konden we weer waarne- 
men. Om Oh op 14-8 was Bert jarig, en dat vierden we. 
Die nacht sagen we ongeveer 200 meteoren in 100 minuten. 
Nadat de fotopost alles had opgeruimd, gingen de visuele 
waarnemers nog even door. De ochtend daarna kwamen 
we nauwelijks uit bed. Alleen voor Bert was dat geen pro- 
bleem: Die had niet geslapen en was gewoon opgebleven om 
de waarnemingen uit te werken. Fanatiek h&. 
In de middag werden alle waarnemingen weer uitgewerkt. 
Gelukkig werd het de nacht van 14 op 15 augustus niet 
helder. ‘s Morgens moesten we alles opruimen en vertrokken 
we van weer een goed geslaagd kamp. 0 



108 

PERSEÏDENAKTIE TE HARDERWIJK 

Koen Miskotte 

Ziezo, we kunnen weer terug kijken op een redelijk geslaagde 
Perseïden aktie. Omdat dit de eerste grote aktie is sinds 
1983 (Vanuit Harderwijk) hadden we erop gerekend, dat er 
het één en ander mis zou gaan. Echter, we hadden met een 
aantal dingen ongelooflijk veel pech, en juist met die dingen, 
waarop je niet voorbereid bent. Het &n en ander zal ik U 
niet onthouden. 
Twee maanden voor de aktie bezweek een achterwand van 
kkn der Canon T- 70ers. Een week voor de aktie kreeg ik 
heb terug, en prompt tijdens de eerste nacht bleek, dat het 
toestel dezelfde mankementen vertoonde! Tijdens de aktie 
heb ik dus een T-70 moeten missen. 
Enkele weken voor de Perse’iden aktie werd de fish-eye on- 
herstelbaar beschadigd door een oververhit verwarmingsele- 
ment (kortsluiting). Het gevolg was een vastzittend diafrag- 
ma, kit tussen de lenzen vloeibaar geworden en daarna wit 
uitgeslagen en een losse afstands instelring. Gelukkig bood 
Hans Betlem uitkomst en konden we een fish-eye in bruik- 
leen krijgen. Langs deze weg nog hartelijk dank. 
De grootste tegenslag kregen we met de watertoren. In het 
vorige nummer van Radiant meldde ik, dat het dak gereno- 
veerd was, en dat er nu tegels liggen. Als gevolg hiervan 
is het dak veel gevoeliger geworden voor trillingen. Zo erg 
zelfs, dat de camera transporteur heel zachtjes om de batte- 
rijen heen moest lopen om geen bewogen opnamen te krij- 
gen. Fotografie vanaf de watertoren is niet meer mogelijk. . . 
Tijdens de maximum nacht begaven twee Zenits het, met 
als gevolg, dat er enkele hele fraaie opnamen aan onze neus 
voorbij gingen. De étfn had een kapotte sluiter en van de 
ander wilde de spiegel niet meer omhoog. 
Doordat ik een huis heb gekocht, kon ik in de nachten van 9 
op 10 en van 10 op 11 augustus niet waarnemen, omdat er 
belangrijke verplichtingen overdag waren. 
En zo kan ik de lijst nog wat langer maken. Maar ondanks 
dit alles, kunnen we de aktie toch wel geslaagd noemen, 
vooral tijdens de grotendeels heldere nacht 12 op 13 augus- 
tus. Hieronder een verslag. 
De eerste nacht in de zomeraktie was 3 op 4 juli. Paul 
Bensing beleefde deze nacht zijn entree als meteorenwaarne- 
mer. Samen met Koen ziet hij resp. 12 en 16 meteoren in 
2.00 uur effektieve waarnemingstijd. De opvallendste ver- 
schijning was een mogelijke Capricornide van magnitude 0 
in Cygnus. Ook zagen we weer, net als in 1984, 1985 en 
1986, snelle Perseïde achtige meteoren, komend vanuit een 
gebied, iets rechts van de Andromeda nevel. Toch iets om 
op te letten, de komende jaren. 
De eerste Perseïden nacht was 2 op 3 augustus. In de 
avond klaarde het fantastisch mooi op (grensmagnitude 6.5) 
en er kon waargenomen worden van 21h30m tot 23h55m 
UT. Tijdens deze zeer heldere nacht zagen Koen en Paul 
resp. 31 en 23 meteoren. De mooiste meteoor was wel 
die zeer lange Aquaride van -2, die voor ons ergens in 
Cepheus begon en vlak boven het pannetje van de Grote 
Beer uitdoofde. De meteoor werd door drie camera’s gefo- 
tografeerd en tussen de sektor onderbrekingen is duidelijk 
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het nalichtend spoor te zien. Later in die nacht werden 
binnen twintig minuten drie fraaie meteoren gefotografeerd, 
waaronder twee n-Cygniden. Rond 23h45m trok snel dikker 
wordende bewolking over, en moesten we stoppen. We 
bleven nog een uur wachten en toen besloten we maar om 
naar huis te gaan. 
De nacht 5 op 6 augustus was geheel helder, zij het wat 
heiig. De grensmagnitude was 6.1. Fotografisch slechts twee 
treffers. Visueel zien Koen en Paul resp. 56 en 43 meteoren. 
De nachten 9 op 10 en 10 op 11 augustus waren helder, 
maar er kon niet worden waargenomen. 
In de nacht van 11 op 12 augustus konden wij profiteren 
van twee ‘opklaringen’. Tussen 21h20m en 22h55m klaarde 
het op, al bleef het bewolkingspercentage tussen de 30 en 
50 procent liggen. Tussen de wolken was het heiig. In deze 
opklaring zagen Koen, Paul en oudgediende Robert Haas uit 
den Haag, die ons team kwam versterken tot 14 augustus, 
resp. 21, 16 en 23 meteoren. De fraaiste was een Perseïde 
met een flare van -4, die de bewolking iets deed oplichten. 
De tweede opklaring (met 50 % bewolking) was van 23h40m 
tot 0h30m UT. Om Oh28m30’ (& 10 sec.) grote paniek. 
Robert en Paul zien een gigantisch heldere Perseïde met een 
felle 0are dwars door de alweer dikker wordende bewolking. 
Koen zag de wolkenpartijen en de omgeving fel oplichten en 
het deed hem aan weerlicht denken. Helderheid -8 ? Of nog 
veel helderder? Wie zal het zeggen? Alle waarnemers sagen 
ieder 9 meteoren in deze laatste opklaring. 
Dan de grote nacht, 12 op 13 augustus. ‘s Avonds klaarde 
het al fraai op, en we begonnen al om 20h30m UT. Echter, 
na een kwartier trok er al weer bewolking binnen en om 21h 
UT moesten we stoppen. Na ons tegoed gedaan te hebben 
aan Roberts voorraadschuur van chips, borrelnootjes en an- 
der ongezond voer, konden we weer beginnen om 21h45m 
UT, toen de bewolking begon te breken. Tot 22h30m UT 
bleven kleine wolkjes voorbij drijven, maar daarna werd 
het helder tot de ochtendschemering. De grensmagnitude 
bedroeg ongeveer 6.5. De Perseïden voerden weer een mooie 
sterrenkundige show op. De uurtellingen liepen op tot 50 in 
de ochtend. Er werden een twintigtal meteoren, helderder 
dan magnitude 0 waargenomen. Om 0h46m31n UT zagen 
we een fraaie -2 Perseïde in Cetus met een nalichtend spoor 
van vier seconden. Deze fraaie meteoor verscheen recht in 
het cameraveld van een kapotte zenit.. . Om 2h27m40* ver- 
scheen een -6 Perseïde in Cetus met een nalichtend spoor 
van tien seconden. Te laag voor onze camera’s. Visueel werd 
er gestopt om 2h55m UT. Paul, Koen en Robert zien resp. 
231, 235 en 240 meteoren. 
De nacht van 1S op 14 augustus probeerden Robert en 
Paul het nog eens. Tijdens drie korte ‘opklaringen’ zagen 
zij 12 meteoren. De fraaie opklaringen die het zuiden van 
het land kregen, begonnen in Harderwijk rond 3h UT.. . 
Resumerend kunnen we stellen, dat het, ondanks veel pech, 
toch een goede aktie is geweest. We hopen volgend jaar op 
mooi weer en wat meer geluk dan we nu hadden. 

Nieuwe waarnemingsmogelijkheden post 
‘Delphinus’ 

Door de onverwachte tegenslag met het dak van de water- 
toren, is besloten om het fotografisch werk weer vanaf mijn 
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nieuwe woning te doen. Hoe zijn daar de waarnemingsmo- 
gelijkheden? Het is een zelfde soort woning als mijn oude, 
maar dan veel groter. Er zijn twee balkons: De 66n op het 
zuiden (2x 3.5 meter) en 66n op het noorden (2x5 meter). 
Waarschijnlijk zal het zuid balkon gebruikt gaan worden als 
waarnemingsplek. 
Het ligt in de bedoeling, hier een soort meteoren observa- 
torium op te bouwen. Er komen vaste bevestigingspunten 
voor de batterijen, zodat bij een opklaring de zaak snel is op 
te zetten. Op langere termijn zal er een constructie komen 
(afrolbaar dak?) die de zaak afdekt. Zo is het mogelijk om 
overdag de batterijen op te stellen en ‘s avonds tijdens korte 
opklaringen te werken. 
Het voordeel van thuis werken is, dat tijdens opklaringen 
de zaak snel opgezet kan worden, terwijl tussen het tijdstip 
van vertrek naar de watertoren en de eerste opname met de 
all-sky ruim anderhalf uur zit.. . 
Wanneer het een en ander gerealiseerd is, is moeilijk te voor- 
spellen. Hopelijk medio volgend jaar. Alle camera’s sullen, 
samen met de optiek, getest worden en er zal vooral op de 
kwaliteit van de opnamen gelet worden. 
Het nieuwe adres van post ‘Delphinus’ is per 15 september: 
Westrak 53, 3844 LD Harderwijk. 0 

PERSEÏDENWAARNEMINGEN 
DENEKAMP 

Carl Johannink 

Voor de dertiende keer werd dese rwerm bekeken vanaf de 
VST. Het was bepaald niet de slechtste jaargang. Alleen de 
nachten 415, 617 en ll/l2 augustus waren geheel bewolkt. 
Aan de andere kant was alleen de nacht 516 augustus hele- 
maal helder. 
Visueel leverde deze aktie ruim 900 meteoren. Dit hadden er 
veel meer kunnen zijn, als niet een aantal mensen door griep 
geveld was en het ook wat eerder was opgeklaard. Het werd 
soms bijna half twee ZT voordat de eerste gaatjes zich aan- 
dienden. Andrk werd op een nacht relfs door het getik van 
zandkluiten op zijn raam naar de VST gelokt. De nieuwelin- 
gen Peter Leusman, Peter van der Heijden en Torn Wilmans 
draaiden goed mee en rijn vaste leden geworden. 
De Perseiden waren gedurende het maximum wat helderder 
dan in de jaren 1983 en 1985 (Peter J., je hoort hier nog 
van.. . ) Een prettige bijkomstigheid was de verschijning van 
een aantal zeer trage sporadische meteoreen, die vanuit de 
kop van de Draak leken te komen. Ze leken wel tegen de 
wind in te vallen en waren soms behoorlijk helder. Eentje 
staat er bij ons op de foto : 23h23m UT. 
Door de fotografen werd een duidelijk verschil gemaakt 
tussen een Practika en een Zenit enerzijds en een camera 
anderzijds. Romke vond zijn oude renit bij voorbeeld terug 
als plantenbak: Er stond een Kaaps Viooltje in.. . Gevolg: 
Wel wat weinig camera’s, maar wel allemaal goeie te weten 

twee Canons, ddn Minolta en 4 á 5 maal Asahi Pentax. 
Quirijn liet tijdens het fotograferen wel eens zijn nieuwste 
spreuk vallen: ‘0, o, o, o, o, o, wat wordt die foto toch mooi 
met die kruidenmix van Silvo’ 
Fotografisch liep de zaak verder perfekt: Het idee van 

Romke, grotendeels door Jerôme en Quirijn gerealiseerd, 
funktioneerde optimaal. Ze schrijven er zelf nog wel het een 
en ander over. Waarschijnlijk zal er ook nog wel iets over 
sektoren aan worden toegevoegd. De introduktie van fiets- 
dynamo’s rorgde op zondagavond 30 juli niet alleen buiten 
voor een stormachtige sfeer, maar ook binnen in het fotohok, 
waar Jerôme vertwijfelde pogingen deed om de sektoren aan 
de praat te krijgen. 
Ook begin augustus laaiden de spanningen in het fotohok 
hoog op, toen de sektoren met behulp van een boorma- 
chine moesten worden aangezwengeld. Enige tijd vreesden 
enkelen, dat het verbale geweld gevolgd zou worden door 
sloopakties, maar dat viel mee. Geleidelijk aan lukte het 
opstarten beter. 
Tenslotte was er nog Romke, die in de nachten lO/ll en 
12/13 augustus met behulp van de beeldversterker meteo- 
ren vastlegde op video. Hoogtepunt was een Perseïde van -2 
op de ochtend van de 13e in Cassiopea. Een Perseide van 0, 
die op de video werd aangetroffen, werd niet begeleid door 
het ‘ja- geroep’ van de visuele waarnemers.. . 
De banden worden op dit moment bekeken. Het ligt in de 
bedoeling om er in een apart artikeltje op terug te komen. 
Natuurlijk waren er ook de opmerkelijke opmerkingen, roals 
die van Andrd die een paar keer scoorde met ‘een tragis- 
che meteoor’ en de uitspraak ‘Wat bedoel je nou, dat het 
tegen de ochtend helderder wordt of dat het tegen de och- 
tend lichter wordt.. . ’ 
Kortom, we kijken terug op een geslaagde aktie. 0 

ERRATUM 

Rachnt Letters l(1989) pg. 1 : 

Equation (2) should be : 

iv(” + 1) 

?-= N(m) 
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Figure 1: Een Persejde van magnitude -4 in Aquila op 12 

augustus 1989 om 22h10m35’ UT in het veld van TAX 
(f/4.5-35mm fish-eye.) 

CYCLOPS,OOSTKAPELLE 

Mare de Lignie 

Na de Zuid-Frankrijk reis van afgelopen jaar werd deae 
keer weer een ouderwetse Perseïden aktie in Oostkapelle 
gedraaid. 
Vanwege de aeer gunstige maanstand had dit jaar ook het 
Aquariden maximum richtbaar geweest moeten zijn, maar 
de Zeeuwse (en Leidse) hemel liet pas op 4 augustus aarre- 
lend de eerste sterren sien. Voor Klaas Jobse was dit het 
sein om de automatische camera’s van Cyclops van start te 
laten gaan, hetgeen so ver voor het maximum al enige fo- 
tografische treffers opleverde. 
Het echte werk begon echter pas vanaf 8 augustus. Een seer 
heldere sterrenhemel maakte het nu mogelijk dat in drie 
opeenvolgende nachten ook visueel werd waargenomen door 
Klaas Jobse, Michiel van Vliet en ondergetekende, hetgeen 
al zo’n 250 meteoren opleverde. 
En toen kwam de eerste maximumnacht. Optimistisch 
vanwege de weersverwachtingen en de sterren die door de 
schaarse gaatjes in de bewolking richtbaar waren, wachtte de 
Cyclopsbemanning uur na uur op omstandigheden die een 
betere blik op het schouwspel boven hun mogelijk moest 
maken. Dat de hoofdmacht van de Perseïden wel degelijk 
aanwezig was, werd bewezen door de PMT installatie die 
ondanks de bewolking toch enige registraties maakte. Een 
wel geer heldere flits om lh28m39’ werd dan ook door alle 
drie de waarnemers opgemerkt. Het hoe en waarom van dere 
flits kunt u in het verslag van Bussloo lesen. Op ons kwam 
het geheel meer als een bliksemflits over. De registratie op 
de PMT van 0.32 seconden deed ons echter vermoeden dat 
het ook wel eens een Leer heldere meteoor geweest sou kun- 
nen sijn. Dat we dere nacht toch nog meteoren te rien 

Figure 2: lkimultaan met Meterik en Bussloo : Een -3m 

Perselde op 13 augustus 1989 om 2h03m36s UT. De meteoor 
verscheen in Gun. 

kregen, was niet te danken aan opklaringen maar aan de 
videobanden van Klaas. De tijd werd nog enigseins nuttig 
gebruikt voor het aoeken naar meteoren op de dén na laatste 
videoband uit Lardiers van vorig jaar. Ook werd de schemer- 
schakelaar van de PMT nog wat minder gevoelig ingesteld. 
Het luikje was deze week al enkele keren met een flinke 
baksteen opengehouden, dkn keer zelfs tot na zonsopgang. 
Het was echter al eerder aangetoond dat de PMT hier niet 
acuut van overlijdt. Ook de gevoeligheid van het systeem 
lijkt niet te zijn beïnvloed. De reden dat de gevoeligheid 
van de achemerachakelaaar langeaam in de tijd verloopt, is 
waarschijnlijk dat het contact van de potmeter waarmee het 
schakelpunt wordt ingesteld steeds verder oxydeert. 
Gelukkig heeft de Perseiden zwerm twee maximum nachten. 
Op 12 augustus konden bij een heldere hemel, maar nog 
met een storende Maan, om zo’n 20h30m UT de waarne- 
mingen gestart worden. Het feest duurde echter maar tot 
22h15m, toen enkele minuten na het verschijnen van een 
Perselde vuurbol van -4 in Aquila de bewolking binnen- 
dreef. Weer werd het geduld van de drie twee-ogigen op 
de proef gesteld. Zonder zoenoffers aan welke weergod dan 
ook, verdween echter na twee uur de bewolking weer als 
sneeuw voor de nog lang niet opgekomen zon: nog twee en 
half uur waarneemtijd lagen voor ons. De rest van de nacht 
kan kort onder de noemer ‘Perseïden harken’ gebracht wor- 
den, met als totale visuele oogst zo’n 500 meteoren. Als 
klap op de vuurpijl (melige beeldspraak, ja) sagen alledrie 
de waarnemers om 2h27m38*, vlak voor het invallen van de 
schemering, ook nog de vuurbol van de aktie in het sterren- 
beeld Eridanus. De helderheid werd op -6 geschat en een 
nalichtend spoor was gedurende 10 seconden sichtbaar. 
De totale aktie werd dus op het nippertje toch nog een suc- 
ces. Op de fotonegatieven prijken intussen 22 treffers en de 
videobanden laten er ca. 400 zien. 0 
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Figure 3: De sporadische meteoor van 2 augustus 1989 
23h40”508 UT, gefotografeerd vanuit Hengelo nabij 7 Cygni. 

PERSEÏDEN 1989 VANUIT HENGELO 

Martin Breukers 

Na enkele jaren van volledige afwezigheid op het meteoren- 
front werd het afgelopen jaar voorzichtig een begin gemaakt 
met het waarnemen vanuit Hengelo. 
Tijdens de tweede week van augustus 1988 werden per on- 
geluk enkele camera’s buiten geret om de films vol te maken. 
Toen bleek, dat er een drietal meteoren gefotografeerd was, 
was het meteorenvuur weer ver genoeg aangewakkerd, om 
door te gaan. 

De Tauridenaktie en de Boötidenaktie werden een groot suc- 
ces. Ons eerste doel was echter, om voor de Perseïdenaktie 
een goed draaiende opstelling te hebben. Hierin zijn we re- 
delijk geslaagd, want per 25 juli hadden we drie opstellingen, 
voorzien van sektoren. De eerste opstelling was voor de T- 
70 met 16 mm fish-eye lens en de andere twee opstellingen 
werden voorzien van zes kneusjes met groothoek optiek. 
Door bewolking, heiïgheid en storend stadslicht konden we 
weinig film verschieten. Desondanks hebben we in juli en 
augustus 10 meteoren gefotografeerd. Hiervan sijn er 8 si- 
multaan. 
In de vier helderste nachten nam Hans Breukers visueel 
waar. In ruim acht uur rag hij 207 meteoren. 
Het ligt in de bedoeling om de kneusjes te vervangen door 
goed werkende camera’s. 
Verder zetten we elke heldere nacht de all-sky opstelling 
buiten, want het moet toch een keer lukken om een echt 
heldere meteoor te pakken. 0 

ASTROKAMP 1989 

Alex Scholten 

Ook dit jaar werden vanuit Lheebroek (Dwingeloo) door 
het jongerenkamp ‘Astrokamp’ in de periode van 5 t/m 12 
augustus waarnemingen verricht aan de Perseïden zwerm. 
Bij het ‘Astrokamp’ vormt het waarnemen kdn van de pro- 
gramma onderdelen naast de gebruikelijke kampspelen, zoals 
vlaggeroof, vossejacht en fietsenralley. 
Dit waarnemen geschiedt in een vijftal groepen (6én op 
iedere windrichting en één groep op het zenit), waarbij per 
groep de tijden worden geregistreerd en de meteoren worden 
ingetekend. 
Daarnaast verrorgt een kleine ploeg de camera opstellingen. 
Het Astrokamp had dit jaar 24 deelnemers (waaronder maar 
liefst 11 meisjes) en 7 stafleden. Een deel van deze groep was 
reeds eerder mee geweest, zodat enige ervaring aanwezig was. 
Het weer werkte mee. De nacht van 6/7 augustus leverde al 
een redelijk heldere avond op. Van 23h10m tot 00h30m UT 
kon worden waargenomen. Het aantal waargenomen me- 
teoren was echter nog niet groot (ruim 30). De helderste 
meteoor (een -2 Aquaride om 23h59m34’) werd helaas niet 
gefotografeerd omdat de camera-batterij net werd doorge- 
draaid (de beroemde wet van Murphy . . . ) 
De tweede aktie werd gehouden in de nacht van Q/lO au- 
gustus, doch ditmaal waren de omstandigheden wel wat 
slechter. De aktie (die om 22’30”’ UT onder nevelige 
omstandigheden begonnen was) moest om 23h15m wegens 
dichter wordende mist beëindigd worden. Slechts een handje 
vol meteoren waren waargenomen. 
Een derde poging kon de volgende nacht worden gewaagd. 
Het nachtspel werd afgebroken en alles werd in gereedheid 
gebracht voor een waarnemingsaktie. Om 23h30m UT kon 
gestart worden. De omstandigheden waren ook ditmaal niet 
optimaal (grensmagnitude 5,5), doch de deelnemers waren 
vol enthousiasme. Helaas bleven het aantal (heldere) meteo- 
ren wat achter bij de verwachtingen en de mist nam ook weer 
geleidelijk toe. Toen het even na 1 uur echt helemaal dicht- 
trok werd besloten de aktie te beëindigen. Bij een aantal 
deelnemers had inmiddels de vermoeidheid ook toegeslagen, 
zodat velen snel het bed in doken. In totaal waren een zes- 
tigtal meteoren waargenomen. 
Inmiddels was het echter toch weer wat opgeklaard, zodat 
de volhouders nog tot 2h30m zijn doorgegaan met waarne- 
men. Ook nu geen spectaculair heldere exemplaren, zodat 
de kans op een fotografische treffen minimaal bleef. 
In overleg met de ouders was dit jaar van de gelegenheid ge- 
bruik gemaakt om het kamp met een halve dag te verlengen, 
zodat ook de nacht van 11 op 12 augustus nog een waarnem- 
ingsaktie kon worden gehouden. Helaas was het in Drente, 
zoals in een groot deel van Nederland, deze nacht bewolkt. 
Een gezellige ‘Bonte Avond’ vulde het programma. 
De volgende dag was het kamp al weer ten einde en keer- 
den de deelnemers huiswaarts. Van de staf besloten Anko 
Verburg, Johan Elsenaar en Alex Scholten nog een nacht te 
blijven in de hoop dat het misschien nog helder werd. Anko’s 
echtgenote Foka kwam de groep nog versterken. Het KNMI 
deed weer goed zijn werk. ‘s Middags hadden ae het nog 
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Figure 4: De sporadische ‘vuurbol’ van 13 augustus 
23h23m54a UT vanuit Lheebroek. De meteoor verscheen in 
de Driehoek en leek qua richting een Perseïde. 

over ‘wolkenvelden’ en pas toen wij zelf de diverse opklarin- 
gen hadden gezien, meldden ze ‘opklaringen’. Het zal mij 
niet verbazen als ze ‘s nachts de melding ‘heldere nacht’ op 
de OOgband hadden gezet, want het werd een schitterende 
heldere nacht. 
Het eerste deel van de avond werd nog getroffen door wat 
wolkenbanken die langzaam overtrokken, maar tegen 23h 
UT was het geheel opgeklaard. Onder een fraai heldere 
hemel (grensmagnitude ruim 6) werden een groot aantal me- 
teoren waargenomen. Ook de wat heldere Perseïden (O/-1) 
lieten zich niet onbetuigd. 
Fotografisch werden een ‘hoge bok’ (4 standaardlenzen) en 
een ‘lage bok’ (met 4 groothoeklenzen) ingezet, alsmede een 
17mm fisheye. Tegen 2h40m UT werd in de ochtendscheme- 
ring de aktie beëindigd, nadat juist daarvoor nog een heldere 
meteoor (de -6 van 02h27m40’ UT) achter de bomen in het 
zuiden was waargenomen. Na enig ontwikkel- en afdruk- 
werk (met dank aan Jaap van ‘t Leven) kon de balans wor- 
den opgemaakt. De kampweek zelf had helaas geen enkele 
gefotografeerde meteoor opgeleverd. De over het algemeen 
toch vrij mistige omstandigheden in combinatie met het ge- 
brek aan echt heldere meteoren was hier debet aan. 
De nacht van 12/13 augustus daarentegen was zeer suc- 
cesvol. De voor Astrokamp begrippen ongebruikelijke hoe- 
veelheid van 12 meteoren bleken te zijn gefotografeerd. Hier- 
onder de sporadische meteoor van 23h23m54s UT en de S- 
multane Perseide van lh57m21’ UT. De fraaiste opname 
was een sporadische meteoor (-4?) om 23h44m23’ UT in 
de staart van de Draak, die echter door geen van de waarne- 
mers was waargenomen, omdat deze slechts zeer laag boven 
de bomen verscheen. 
Na de Perseïden-dag op VSB bleken zeven van de 12 gefo- 
tografeerde meteoren meervoudig te zijn, zodat toch nog 
van een succesvolle bijdrage van het Astrokamp aan de 
Perseiden-aktie 1989 kan worden gesproken. 0 

Figure 5: Om oh43”lT UT 12/13 augustus werd deze 
Perseïde vanuit Lheebroek gefotografeerd nabij AlgoL Er 
werd geen sektor gebruikt voor deze camera. 

PERSEÏDEN 1989 
WINTERSWIJK EN HEESCH 

Figure 6: De vuurbol van 13 augustus 2h27”4fl UT ver- 
scheen voor de waarnemers te Heesch in de Vissen. 

De redaktie van ‘Radiant’ ontving een aantal fraaie me- 
teooropnamen, verkregen vanuit Winterswijk (Ben Apel- 
doorn e.a.) en vanuit Heesch ( Urjan Poerink, Felix Bettonvil 
e.a.). Deze laatste waarnemingsplaats is de nieuwe lokatie 
van de meteorenwerkgroep ‘Vught’ (NVWS) die sinds kort 
gebruik maakt van de faciliteiten van de nieuwe volksster- 
renwacht ‘Halley’ te Heesch. 
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Figure 7: De Winterswijk component van een heldere 

Perseide op 14 augustus 1989 om 2b31m07s UT. Er werd 
gebruik gemaakt van een Lubitelcamera. De sektor maakte 
30,25 afdekkingen per seconde. 

Figure 8: Vanuit Heesch werd dese -3m Perseïde gefo- 

tografeerd op 11 augustus 1989 om 2h 13m46s UT. De me- 

teoor is simultaan met Bussloo. 

Op deze bladzijde zijn enkele treffers vanuit Winterswijk 
afgedrukt. Deze post, gelegen op toch niet zo’n grote af- 
stand van Bussloo, trof het niet met het weer. Tijdens de 
maximumnacht 12/13 augustus kon er slechts een uurtje (tot 
22h UT) worden waargenomen.. . 0 

Figure 9: Een sfeervolle opname van de sporadische me- 
teoor van 12 augustus 21h39m24’ UT, die simultaan is ge& 
tografeerd met Bussloo. Sterren van de Arend sijn sichtbaar 
op dese Lubitelopname. 

EN-96 LOENEN. 

Figure 10: De vuurbol van 13 augustus 2b27m4@ UT vanuit 
Loenen, gefotografeerd met een Sigma f/2.8-16 mm fish-eye 

lens. 

Ook Piet Koning opereerde succesvol vanuit Loenen met 
de all-sky automaat. Vier heldere Perselden werden gefo- 
tografeerd in de maximumnacht, waaronder een component 
van de negen-multaan alsmede een opname van de vuurbol 
van 2h27m40s UT. 0 


