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Korte berichten 

Beheersstichting DMS 

In het vorige nummer van Radiant (blz. 79) berichtten 
wij over de oprichting van een stichting, die zich gaat 
bezighouden het fondswerving voor het meteooronderzoek 
en het beheren van op deze wijze verkregen eigendommen. 
Inmiddels zijn de statuten van de nieuwe stichting gereed 
voor verdere afhandeling door de notaris. Zodra een en an- 
der afgerond is (naar verwachting medio oktober) zal het 
stichtingsbestuur haar aktiviteiten starten. 
Het bestuur is als volgt samengesteld : 
Voorzitter : Dr. C. (Charles) Arps. Geoloog. Dr. Arps 
is voor DMS’ers geen onbekende. Hij verzorgde een lezing 
over meteorieten op ons lustrumsymposium in het voorjaar 
van 1989 op de Volkssterrenwacht te Bussloo. Verder was 
hij nauw betrokken bij het onderzoek aan de Glanerbrug. 
Secretaris : Drs. H. (Hilda) de Wijn. Docente klassieke 
talen aan een Haagse scholengemeenschap. Sinds de zomer 
van dit jaar betrokken bij DMS. 
Penningmeester : Dr. R. (Rem?) Kuijper. Geoloog. Dr. 
Kuijper heeft gedurende een aantal jaren werkzaamheden 
verricht in de (petrochemische) industrie. Runt momenteel 
een zelfstandig adviesbureau. 
De eerste aktiviteiten van de stichting zullen bestaan uit 
het verder afhandelen van lopende aanvragen. Via Radiant 
houden we U op de hoogte. 
Hans Betlem. 

Gefeliciteerd ! 

Op 5 september jl. is ons aktieve lid Mare de Lignie ge- 
promoveerd tot Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
op een proefschrift getiteld : ‘Light-induced drift of Alkali 
atoms with nonmonochromatic light’. 
Bij de promotie en bijbehorende festiviteiten was uiteraard 
een sterke DMS-delegatie aanwezig om de nieuwe Dr. geluk 
te wensen en cadeau% te overhandigen. Van harte gefelici- 
teerd ! 

Observatorium Muiderberg 

Tijdens grondwerkzaamheden ten behoeve van de belen- 
dende tennisvereniging werd de stroomvoorziening van het 
observatorium vernield. Herstel hiervan lijkt een moeizame 
en kostbare klus te worden. Toekomst Muiderberg staat ter 
discussie. Een nieuwe waarnemingspost wordt ingericht op 
het dak van het MACRO onderkomen in Amsterdam. 
Bron : P. Serné 

DMS Info lijn 

Het experiment om via de Leidse telefoonbeantwoorder snel 
informatie tussen de waarnemingsposten uit te wisselen, 
zoals aangekondigd in de vorige Radiant (blz. 79) is slechts 
ten dele geslaagd. Welliswaar waren we in Varsseveld in 
staat om van dag tot dag Uw (veelvuldige) meldingen uit 
te luisteren; het wijzigen van de DMS Bulletins wilde niet 

lukken, zodat Bulletin nr. 1 tot eind Augustus op de band 
bleef staan. 
De beantwoorder is thans in reparatie en tijdens de komende 
akties in November en December zullen we het opnieuw op 
deze wijze proberen. 
Hans Betlem. 

Oproep 

Na de Perseïden evaluatie / najaarsbijeenkomst op 14 
september jl te Rotterdam is een setje sleutels gevonden. 
De hanger heeft het opschrift : ‘La Perla , La Tienda De- 
partamental Desde 1860.’ De ring bevat drie sleutels. Neem 
contact op met: Hans Betlem, Lederkarper 4, 2318 NB Lei- 
den. Tel. 071-223817. 0 

Aangeboden en Gevraagd : 

AANGEBODEN : 
Al1 Sky automaat. 
apparaat bestaat uit 

Moet weg wegens overcompleet. Het 
een volledig geautomatiseerde Zenit- 

E camera in kast, compleet met verwarming en sektor 
(8,33 afdekkingen per seconde). Filmtransport in 14 secon- 
den. Bedieningskast heeft mogelijkheid tot vóórinstelling 
van starttijd tot maximaal 6 uren, belichtingstijd instelbaar 
tot één uur en aantal opnamen instelbaar tot maximaal 24 
per nacht. Regelingen via (betrouwbare) elektromechanis- 
che tijdklokken. 
De camera is voorzien van een Sigma fl2.816 mm fìsh-eye 
objektief van goede kwaliteit. De afbeeldingsmaatstaf is 180 
graden over de diagonaal (omgeschreven beeldcirkel). 
De camerakast met camera, de bedieningsunit en de ver- 
bindingskabel zijn per direkt beschikbaar; het objektief is 
beschikbaar in de loop van Mei. U krijgt gratis een f/2.8-28 
mm objektief erbij om alvast te kunnen werken met het ap- 
paraat. 
Voorwaarden voor verkoop : Apparaat blijft binnen DMS en 
een regelmatig gebruik als nieuwe all-sky post (ook buiten 
de perioden met grote zwermen) moet gegarandeerd zijn. 
Vaste prijs : f 500.- ; f 150.- te voldoen bij de aflevering van 
het systeem en de resterende f 350.- bij aflevering van het 
objektief. 
H. Betlem, Lederkarper 4, 2318 NB Leiden. Tel. 071- 
223817. 0 

AANGEBODEN : 
Diverse P-draad objektieven. Chinon f/1.7-55 mm f 30.- 
Chinon f/1.4-55 mm (Prachtig stuk glas!) f 50.- ; 2 x Chinon 
f/2.8-35 mm á f 25.- ; Pallas fl2.835 mm f 20.- Fodor f/2.8- 
135 mm (Diafragma defekt) f 15.- Prijzen excl. verzend- 
kosten óf af te halen in Leiden dan wel op de eerstvolgende 
DMS bijeenkomst. H. Betlem, Lederkarper 4, 2318 NB Lei- 
den. Tel. 071-223817. 0 

GEVRAAGD : 
Asahi Pentax Super Takumar f/3.5-35 mm objektieven met 
P-draad. In totaal zijn zes exemplaren nodig. Aanbiedingen 
en tips : H. Betlem, Lederkarper 4, 2318 NB Leiden. Tel. 
071-223817. 0 


