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Zomerakties 1991 : Verslagen van de posten. 

Hans Betlem * 

15 september 1991 

Menig waarnemer zal met gemengde gevoelens terugzien op 
de zomerakties van 1991. Achteraf gezien hebben we prima 
resultaten verkregen, resultaten welke die van roemruchte 
jaren in het verleden zoals 1983, 1985 en 1988 naar de kroon 
steken. Maar het had allemaal zoveel beter kunnen zijn als 
niet dat weer . . . 
Enfin, de verhalen van de verschillende posten zullen in deze 
Radiant 5 traditioneel aan U voorbij rollen. Het algemene 
beeld ‘mooie resultaten uit weinig nachten’ zult U in elk ver- 
slag opnieuw aantreffen. En daaruit kunnen we kkn gegeven 
in elk geval met zekerheid afleiden : Nederlandse meteoren- 
waarnemers pakken ieder gaatje in het wolkendek en slaan 
dan onverbiddellijk toe! 
Op het moment van dit schrijven zijn visuele gegevens van 
duizenden meteoren al weer binnengekomen. Veel waarde- 
volle observaties werden gedaan door Marco Langbroek en 
Paul Bensing vanuit Puimichel. Ook hun verslag vanzelf- 
sprekend in deze Radiant. 
De waarnemers in Nederland konden vooral toeslaan in de 
nacht 8/9 augustus, die over het hele land glashelder was 
na een koufrontpassage. Ook de eerste helft van de maxi- 
mumnacht 12/13 augustus was helder. De eerste indrukken 
uit de waarnemingen van die maximumnacht wijzen op een 
behoorlijke Perseïden aktiviteit, vergelijkbaar uit de recente 
betere jaren. In de weinige heldere uurtjes van 12/13 vie- 
len flink wat heldere Perseïden en werden flinke aantallen 
gefotografeerd. 

Ook van het simultanenfront uitstekend nieuws. 25 n- 
multaanopnamen kunnen we aan onze archieven toevoegen, 
merendeels -uiteraard- van Perseïden. De uitmeters, toch 
al zo gebukt gaand onder de 1990’er Geminidenberg zien 
zich geconfronteerd met een zestigtal nieuwe uit te meten 
negatieven, merendeels van uitstekende kwaliteit. 
Tot slot van deze inleiding : Begin september bereikten ons 
spektakulaire berichten over een mogelijke Perseïdenstorm 
in Japan ten tijde dat het bij ons dag was. Op het moment 
dat de Nederlandse Perseïdenverslagen worden opgemaakt 
is ons nog niet me?& bekend dan spekulatieve berichten, 
gebaseerd op waarnemingen van onervaren waarnemers. 
Mochten wij via het Internationale Meteoren Congres 1991 
(16 tot 21 september 1991 te Potsdam) nog aanvullende in- 
formatie krijgen van de daar aanwezige DMS’ers Mare de 
Lignie en Casper ter Kuile, dan treft U dit nieuws elders in 
deze Radiant aan. 
Laten we ons voorlopig beperken tot de duidelijke gegevens 
die we hebben : De waarnemingen en waarnemingsverslagen 
van onze eigen aktieve posten. De hierna volgende bladzij- 
den geven hun bevindingen, 

Hans Betlem. 

Op 14 september jl. hielden de waarnemers een gezellige 
evaluatiebijeenkomst op het Rotterdamse Emmauscollege. 

‘Lederkarper 4, 2318 NB Leiden 
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Post ‘Pisces Oriëntalis’ - Varsseveld 

Hans Betlem 

Inleiding 

Na het grote succes van i99û werd er tijdens de Perseïden 
zichtbaarheidsperiode in 1991 weer een grote waarnemings- 
aktie gehouden vanuit Varsseveld. 
De weken voorafgaande aan de grote aktie stonden in het 
teken van de nodige nieuwbouwaktiviteiten. Zo werd op de 
Leidse Instrumentmakersschool de laatste hand gelegd aan 
de automatisering van de grote ‘Zodiac fish-eye’ en werd 
een nieuwe derde camerabatterij opgebouwd uit negen geau- 
tomatiseerde Canon toestellen. Deze camera’s staan op 20” 
hoogte gericht (!) en bestrijken het gebied van 7’ tot 35’ 

hoogte. Dat deze opzet een succes zou worden, zou later 
blijken. Ook Jaap van ‘t Leven had in Zutphen niet stil 
gezeten. Een gloednieuwe opstelling rond zijn 7 mm Canon 
fish-eye was het resultaat. 
Op 3 augustus arriveerde de bus met de apparatuur vanuit 
Leiden. Dankzij onze privd chauffeur, die de bus terugreed, 
kon er meteen begonnen worden met de inrichting van wat 
de komende drie weken ons waarnemingsverblijf moest wor- 
den. Tijdens de voorbije wintermaanden had ons huisje een 
grondige opknapbeurt gehad. Ramen, wanden en dak waren 

volledig vernieuwd. Het was nu echter niet meer mogelijk 
_- -.:11_1._-_:-_ -I_-r--_ 1.-L-,_ A,.._ ^^_ . . .._J _^^_ l...:c,, oy wll,eaeu‘lga yloabaal‘ -“Om Uuu‘ 0011 w41111 11QQL “uIu= 
te drukken.. . 

Waarnemers en aktiviteiten 

In de loop van de zaterdagmiddag arriveerde ook de eerste 
ploeg waarnemers uit Rotterdam : Koos de Voogt en Ger- 
fred Veltman, oudgedienden van de Leonidenaktie 1990 in 
Sinderen, Jean-Paul van Oudheusden en Paul Vettenburg 
als inmiddels kersverse studenten en nieuwkomer Wendy 
Woudenberg. 
Nadat de nachtverblijven in orde gemaakt waren kon be- 
gonnen worden met de opbouw van de apparatuur, waarbij 
vele handen licht werk maakten. In het veld verschenen 

vier blauwe stalen zuilen waarop drie camerabatterijen en 

de Zodiac all-sky. Ook het astro-aktie meubel met de be- 
dieningsapparatuur werd geïnstalleerd en ook vond de kast 
met de beide fotomultipliërs van het twee-kleuren apparaat 
een plaatsje. 
Binnenshuis werd in het halletje de ‘machinekamer’ in- 
gericht. Hier vonden de bedieningsapparatuur van de PMT’s 
met (toch nog. . . ) de VIC-20 een plaatsje. Verder hadden we 
de beschikking over twee PC’s want het Íotograíisch reken- 
werk aan de Geminiden 1990 moest immers doorgaan . . . 
De eerste nachten waren heiig. De grensmagnitude kwam 
amper boven de 4.5. Incidenteel werd er wat waargenomen, 

maar het mocht allemaal weinig betekenis hebben. Wel 

draaiden de Zodiac- en Canon all-sky alsmede de fotomulti- 
pliërs elke nacht. Resultaat : Eem fraaie simultaanopname 

van een -5m Perseïde met post ‘Delphinus’ te Harderwijk 

in de nacht van 4 op 5 augustus om lh02m UT. Op de 

avond van de vijfde kregen we hoog bezoek van onze col- 
lega’s uit Lattrop, die nog in de opbouw- en terrasfase van 

hun aktie bleken. Dankzij de belangeloze medewerking van 

Stond de T-70 met 7 mm íìsh-eye tijdens vorige akties nog 
op een statief, dankzij de aktiviteiten van Jaap van ‘t Leven 
is ook dit toestel inmiddels robuust ingekast en voorzien van 
verwarming en sektor. 

de buurman konden we ook na de schemering nog zien wat 
we zeiden.. . Het zou niet lang meer zo zijn . . . 
Op 6 Augustus arriveerde Hilda de Wijn te Varsseveld, 
waarmee de ploeg van week 1 compleet was. Gezien het fa- 
natisme, waarmee elk helder gaatje benut werd (we hebben 
uiteindelijk niet zoveel terassen en restaurants in de buurt) 
werd onze post al spoedig omgedoopt tot post ‘Semper Vig- 
ilans’ (=immer waakzaam). Er is zelfs nog een wapenschild 
ontworpen en verder werd er veel gekaart en getriviant . . . 
Pas in de avond van de achtste kondigde een felle blauwe 
band aan de noordwestelijke horizon onze eerste echte 
waarnemingsnacht aan. Na de passage van een koufront 
overdag werd ons weiland en de apparatuur schitterend ver- 

licht door de lage avondzon. Om half elf zaten negen waarne- 
mers paraat met hun recorders en konden de camera’s mid- 
dels het omzetten van enkele schakelaars in bedrijf gezet 
worden. Tot omstreeks 2h15m UT kon er waargenomen en 
gefotografeerd worden onder schitterende omstandigheden. 
De grensmagnitude kwam af en toe boven de 6.4 en omdat 
de lucht verder buitengewoon droog was hadden de camera’s 

van de zeer iage batterij zelfs geen iäst vän het köepëitje van 
Varsseveld. Om 2h12m UT gaven de camera’s van de Canon 
batterij er de brui aan. Een te laag gekozen zekering naar de 
volgende dag bleek. Dat krijg je, wanneer er een A-1 tussen 
de AV-1’s verdwaalt. Met een zwaarder exemplaar was het 
probleem tijdens de rest van de aktie uit de wereld. 
Op zaterdag 10 augustus arriveerde onze tweede ploeg 

waarnemers. De oude rotten Kees Roos, Mathijs van Dijk, 
Yvette van Zuijlen, Liesbeth Russel en Martine Bloemheuvel 
kwamen de ploeg versterken; Inge Oudenaarde en Mirko 
Schuurman kwamen één nachtje waarnemen! terwijl KOOS! 

Gerfred en Wendy vertrokken. De nacht lO/ll was zelfs 



Radiant Vol.13 (1991) nr.5 

Een mooie opname van een heldere Perseïde vanuit Varsseveld. 12 augustus 1991 12hlGm05’ UT. De meteoor is trimultaan 
met Lattrop (foto zie elders in deze Radiant) en Harderwijk. Een zwakkere Perseïde duikt de boom in. 

Om 23h30” UT viel vrij plotseling het doek. Vanuit het 
westen trok een massieve bank bewolking over ons heen, 
zodat de waarnemingen en de opnamen weer onderbroken 
moesten worden. Tijd voor een etenspauze. 
Gedurende de rest van de nacht kon er tussen de wolken 
door nog wat waargenomen en gefotografeerd worden, maar 
het grote spektakel was toch wel definitief voorbij. Toch was 
de voornacht voor ons een reden om op de vroege ochtend 
van de dertiende maar wat flesjes champagne te ontkurken. 

Pas na het weekend 17/18 Augustus werd het weer wat 
geschikter voor waarnemingen. Inmiddels was weer een 
nieuwe ploeg waarnemers aangetreden. Jean- Paul, Paul, 
Yvette, Martine, Lieabeth en Hilda vertrokken. Als 
nieuwkomers verwelkomden we Ingrid Cremers, Mare Lans- 
bergen, Guus Dotters van Leeuwen, Miranda van der Burg 
en Charlotte van der Horst. Zij vielen met hun neus in 
de boter, want in de derde aktieweek van ‘Semper Vigilans’ 
kon er goed waargenomen worden. Wel hadden we tegen het 
einde van de week weer wat last van maanlicht in de avond- 
uren. De nachten 17/18 en 18/19 waren vrijwel volledig 
helder. De aktiviteit van de n-Cygniden viel echter tegen, 
hoewel er wel wat exemplaren gesignaleerd werden. Gemid- 

deld zagen de waaarnemers deze nachten zo’n dertigtal me- 
teoren per persoon per nacht. Geen uurfrequenties meer om 
over naar huis te schrijven. Wel werd in de nacht 16/17 
augustus nog een Perseïde van magnitude -5 waargenomen 
in Camelopardalis op 20’ hoogte in het noorden. Kat in ‘t 
bakkie voor de Canon batterij. Verder werden er deze laat- 
ste week de nodige kijkerwaarnemingen gedaan. 
Op zaterdag 24 augustus kwam er ook aan deze waarne- 
mingsaktie te Varsseveld weer een einde en werd de appa- 
ratuur ontmanteld en weer naar Leiden op transport gesteld. 
In totaal 21 (!) waarnemers zien terug op een geslaagde en 
zeer gezellige Perseïdecampagne 1991. 

Resultaten 

Het gebruik van een camerabatterij die (vrijwel) tot op de 
horizon kijkt, is een doorslaand succes geworden. Van de 70 
meteoren die vanuit Varsseveld gefotografeerd zijn, komen er 
ruim 40 voor rekening van deze lage camera’s. Het beeld: ‘de 
helderen vallen altijd laag’ wordt hiermee weer fraai beves- 
tigd. Ook visueel heeft post Varsseveld uitstekend kunnen 
oogsten. Tabel 1 geeft het overzicht van onze waarnemers 
met aantallen nachten en aantallen waargenomen meteoren. 
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Een blik op de nieuwe veldopstellmg van post ‘Pisces OriëntaLs. Op de voorgrond de ‘Canon’ batterij. Vanwege de geringe 
richthoogte staat deze op een extra hoge zuil. Daarachter de ‘Zodiac’ fish-eye in nieuwe behuizing en geheel op de achtergrond 
de twee automatische ‘Zenit’ batterijen. Rechts daarvan het ‘Astro Aktie Meubel’ waarin alle bedieningsapparatuur staat 

opgesteld. Hiervoor een zuiltje om een Super Polaris montering te kunnen plaatsen voor het maken van volgopnamen. 

Een bijzondere opname, die goed het effekt van de zeer 

lage batterij laat zien. Deze -1”’ Perseïde verscheen op 100 

hoogte, net boven de ster Fomalhaut (Declinatie -300) op 

9 augustus 1991 om lh3Bm526 UT. De onderrand van het 

gezichtsveld van deze batterij ligt (rondom) op 5’ hoogte. 

voor een groot gedeelte redelijk helder, zodat we met twaalf 
waarnemers konden draaien. Twee heldere Pev “. bon- 

den die nacht nog worden gefotografeerd. 
Tot aan het maximum werkte het weer niet mee. Heiïgheid 
en bewolking wedijverden en de beloofde onweersbui bleef 
uit. Tijdens de nacht 11/12 viel er een forse hoeveelheid 
hemelwater maar pas tegen de ochtend klaarde het een 
beetje op. Waarnemingen konden toen al niet meer gedaan 

worden. 
In de loop van de twaalfde klaarde het vanuit het noord- 
westen mooi op. Met de schitterende nacht 819 augus- 
tus nog in gedachten doemden onmiddellijk tonelen op van 
een ‘weergaloos heldere nacht met een met sterren bezaaid 

uitspansel waarin honderden meteoren’. 

In de vroege vooravond wachtte ons nog een verrassing. 
De halogeen schijnwerper van ons naburige transportbedrijf- 
je werd naar beneden gericht, waarbij de storing voor ons 
in dén klap tot nul werd gereduceerd. Vanaf dit moment 
zouden onze grote zwarte schermen dan ook tot het verleden 
behoren. Een en ander ter illustratie, dat klagen over hinder- 
lijke verlichting en (blijvend) protesteren inderdaad helpt. 
We hebben het wel anders meegemaakt ! 
Het eerste deel van de nacht 12/13, tot ca. 23h30m, leek 
het er op, dat de grote droom uit zou komen. De hemel 
was schitterend helder en de grensmagnitude kroop al gauw 
naar de 6.5 De Perseïden vielen talrijk en waren gemiddeld 
helder. Er werden veel nalichtende sporen genoteerd. Vooral 

op geringere hoogten (onder de 30’) vielen de nullen zon- 

der ophouden omlaag. Af en toe dreven de gedachten even 
af naar de Canon batterij, die overigens elke tien minuten 
van zich liet horen middels het geluid van negen synchroon 

lopende winders.. . 
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Waarnemer Code N N 
nights meteors 

Jaap van ‘t Leven JLZ 6 419 
Annemarie Zoete AZL 6 166 

Hans Betlem HBE 9 193 
Koos de VnF.n, uvv . ““5” 1=. . ? 8? 

Gerfred Veltman GVV 1 117 
Wendy Woudenberg WWV 1 76 
Jean-Paul van Oudheusden JOB 6 246 

Inge Oudenaarde IOB 1 12 

Paul Vettenburg PVB 5 253 
Mathijs van Dijk MDB 4 238 
Yvette van Zuijlen YZV 3 144 
Martine Bloemheuvel MBV 4 132 
Kees Roos KRB 4 126 
Ingrid Cremers ICV 3 21 

Hilda de Wijn HWV 4 63 
Liesbeth Russel LRV 4 89 

Charlotte van der Horst CHV 3 47 
Miranda van der Burg MBV 3 46 

Mark Lansbergen MLV 3 37 
Guus Dotters van Leeuwen GDV 3 48 

Table 1: Waarnemersoverzicht post ‘Varsseveld’. 
Zomer 1991. 

Tot slot 

Het zal duidelijk zijn, dat post ‘Varsseveld’ als opvolger 
van ‘Bussloo’ langzaamaan gegroeid is van een (vrijwel) fo- 
tografische post naar een waarnemingskamp. De aktiviteiten 
van een zo uitgebreide groep, ook op niet astronomisch ge- 
bied, geven het waarnemingsgebeuren extra gezelligheid. En 
dan vermelden we nog niet eens de culinaire aktiviteiten, die 
naast het waarnemen een steeds duideliiker rol zaan snelen ____.__~_.~_ ~~ _~~~~~~ er ~~~~~. 
Wij zijn dank verschuldigd aan buurman Geesink, die 
wederom een stuk van zijn weiland voor onze waarnemingen 
beschikbaar stelde en aan de familie Schinckelshoek voor 
alle overige medewerking, zonder welke het welslagen van 

ook weer deze aktie niet mogelijk was geweest. 
Post Varsseveld is volledig bemand (ca 10 waarnemers) weer 
paraat in het Tauridenweekend rond 10 november, tijdens de 
Geminiden (13/14 december) en eveneens met de Boötiden 
1992. Wordt vervolgd! . 

-ra ____ _=?‘I ___ -anrb-d ‘__ A - _Ll__ - -ll- 
rerseiaen IYYI in uoswapene 

Mare de Lignie 

Ook het zonnige Zeeland liet dit jaar maar een bescheiden 
blik toe op het Perseidenspektakel. Terwijl de vele vakantie- 
gangers maar niet genoeg konden krijgen van de aanblik van 

slechts één ster, hadden de veeleisender meteorenwaarne- 
mers, die graag vrij uitzicht hebben op een paar duizend 
sterren, het veel moeilijker met dat dunne laagje cumulusbe- 
wolking. De enige volledig heldere nacht was die van 8/9 au- 

gustus. Daarnaast lieten de nachten van 7/8, lO/ll, 12/13 

-lm Perseïde vanuit Oostkapelle gefotografeerd op 9 augus- 
tus 1991 om 1h21m036 UT. De meteoor verscheen in het 

grensgebied Cepheus-Lacerta en is ook vanuit Varsseveld 
gefotografeerd. 

en 13/14 ons telkens de eerste paar uur na zonsondergang 
van de snelle Perseïden genieten; zo kregen we toch nog een 
redelijke indruk van het aktiviteitsverloop van de zwerm. 
Het Cyclops observatorium in Oostkapelle werd bemand 
door Klaas Jobse (Cyclops’ enige ‘Immortal Meteor Ob- 
server’), dé Michiel van Vliet en ikzelf. Om het waarnemen 
spannend te houden werden natuurlijk ook dit jaar weer een 

paar nieuwe aktiviteiten gestart. Ten eerste organiseerde 
Klaas een video simultaanaktie met Romke Schievink, die 
vanuit Buurse waarnam. Hoewel de basisafstand tussen de 
posten wel erg groot was (250 km), kon nog een richtpunt 
boven Brabant worden gevonden dat voor beide posten zo’n 
35’ boven de horizon zat. Vanuit Oostkapelle ging alles 
prima, omdat het netjes heider bieef in de afgesproken si- 
multaanperiode in de maximumnacht. Achteraf bleken een 
twintigtal vrij heldere Perseïden en nog wat zwak spul op 
video te zijn vastgelegd in twee uur waarnemingstijd. Romke 
had echter minder geluk: wat laaghangende sluierbewol- 
king zorgde voor zoveel strooilicht dat zijn videocamera met 
beeldversterker het niet meer aankon. De eerste video simul- 

taanmeteoor zal dus nog even op zich moeten laten wachten. 
Hoewel de uitmeetnauwkeurigheid van videometeoren wat 
minder is dan die van fotografische meteoren, zijn simultane 
videometeoren toch van belang omdat veel zwakkere meteo- 

ren kunnen worden vastgelegd, overeenkomend met kleinere 
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Twee heldere Perseïden, vlak bij elkaar. Opname uit de 
nacht lO/ll augustus. De helderste meteoor verscheen 
om 21h41m44’ UT; de xwakkere om 21h41”‘06’ UT. Om 
21h53”‘33’ UT verscheen een derde heldere Perseïde in het- 
zelfde gebied. 
Deze meteoor staat op het volgende negatief.. . 

stofdeeltjes uit de zwerm. De verdeling van de kleine deeltjes 
in de zwerm is mogelijk anders dan de grotere, fotografeer- 
bare deeltjes. 
Ten tweede werd weer eens gefotografeerd met een hoge bat- 
terij. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1985! Was in 
de tussenliggende periode zenitfotografie vanuit Oostkapelle 
weinig lonend - de simultaanposten lagen toch te ver weg 
- dit jaar lag dat anders. In Varsseveld werd dit jaar een ul- 
tralage batterij (richthoogte 20’) in gebruik genomen. Het 
Zeeuwse zenit vormt overigens slechts een klein vlekje in 
het enorme beeldveld van deze batterij, maar dat zal ons 
een zorg zijn. Het gaf in ieder geval een redelijke garantie 
dat de talrijke -1 en -2 Perseïden van een maximumnacht 

simultaan zouden zijn. Daarnaast behoort na enige jaren 
van opbouwend werk nu ook Harderwijk weer tot de ca- 
mera supermachten; zodoende konden ook enkele camera’s 
richting Oostkapelle worden gericht. Ten slotte zit ook in 
België het fotografische werk weer in de lift, o.a. door het 

Simultaan, trimultaan of toch niet . . . Op de uitwerkdag 
zorgde deze Perseïde vanuit Oostkapelle op 12 augustus 1991 
22”49”‘39’ UT voor nogal wat problemen. Zowel Hard- 
erwijk als Varsseveld meldden een heldere Perseïde op ge- 
noemd tijdstip, maar de simultaanprognoses blijken niet te 
passen. De Zeeuwse meteoor heeft zijn spoor in Andromeda. 

coördinerende werk van Peter Aneca van de VVS. 
Met de hoge batterij sprokkelde ik 26 meteoren bijeen, waar- 
van er op het eerste gezicht twee simultaan zijn met Vars- 
seveld. De overigen waren niet helder genoeg of vielen vanuit 
Varsseveld gezien achter een gluiperige wolkenpartij. Deze 
resultaten bevestigen dat met de nieuwe batterij in Vars- 
seveld, de simultaanmogelijkheden met Oostkapelle flink zijn 
verbeterd. 
Klaas fotografeerde daarnaast met drie lager gerichte cam- 
era’s en zijn allzky camera ook nog eens 26 meteoren, wat het 
Oostkapelle-totaal op 51 meteoren brengt (zonder dubbe- 
len). Hiervan zijn er op het eerste gezicht nog eens vijf simul- 
taan met Varsseveld en Lattrop. De fotografische resultaten 
zijn dus opvallend goed en het is eigenlijk wel verbazend dat 
in zo’n korte tijd zoveel meteoren zijn gefotografeerd. Gezien 
over alle posten lijken de hoeveelheden gefotografeerde me- 
teoren vergelijkbaar met de roemruchte jaren 1988 en 1989. 
De grote helderheid van de Perseïden dit jaar blijkt ook 
uit mijn eigen visuele archief voor de nacht 12/13 augus- 
tus: 1988: 3.0 f 0.8 fotografeerbare meteoren per uur, 1989: 
4.7fl.l per uur en 1991: 6.9f1.7 per uur. De laatste waarde 
werd gevonden bij een gemiddelde lagere radiantstand dan 
in 1988 of 1989. Van mij mag deze trend doorzetten! 
Ten slotte wil ik ook de visuele waarnemingen vermelden. 
De technische zaken mogen dan het leukste zijn om over na 
te praten, het eigenlijke kijken naar meteoren is het leukst 
om te doen. Bovendien zijn visueel geregistreerde verschij- 
ningstijdstippen onmisbaar voor simultaanfotografie en is 
het visuele waarnemen de trekpleister voor nieuwe waarne- 
mers. Bij het waarnemen spreekt iedere waarnemer alle 
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Perseïde van magnitude -4 op 13 augustus 1991 om 
23h2Tn52* UT. Het nalichtend spoor werd met BETSY 
gefilmd gedurende 11 seconden. De flare verscheen achter 
bewolking. Simultaanposten waren helaas niet aktief we- 
gens bewolking. 

gegevens in m.b.v. een eigen dictafoon. Behalve in de maxi- 
mumnacht tekende Michiel ook een flink aantal meteoren in. 
Bij het inspreken horen we elkaars magnitudenschattingen, 
waardoor we elkaar mogelijk zouden kunnen beïnvloeden 
bij meteoren die gemeenschappelijk zijn gezien. Om dit te 
voorkomen spreekt de gewetensvolle oprichter van Cyclops 
altijd als laatste in en geeft ‘dan altijd een andere schat- 
ting dan de andere waarnemers. Bij de zwermclassificatie 
is dit uiteraard niet uitvoerbaar, niet zo systematisch al- 
thans. Ik wil hiermee niet suggereren dat we het waarnemen 
niet serieus nemen. Deze praktijk stimuleert juist de eerste 
insprekers zeer nauwkeurig te schatten om het de laatste 
inspreker extra moeilijk te maken! Ondanks deze psycho- 
In&Pha ~nvln~evn~r;nn urnrrlnn in tnt3sl tnFh nrrn snb Ann ‘“j5’Y.,‘&C ““‘&“e=..“.-“..e . . ..IU”S. _ ““YU”. ““_.S ‘S”C, Y” II VVV 
meteoren geregistreerd (met dubbelen). 
Alles bij elkaar geen slechte resultaten, maar er had bij wat 
gunstiger omstandigheden natuurlijk veel meer ingezeten. l 

Perseïden 1991 
in technisch perspectief 

Casper ter Kuile 

Inleiding 

Laten we dit verslag van de Perseïden 1991 beginnen met een 
terugblik in de tijd. Na een paar enerverende jaren (1971- 
1975) in de toenmalige JWGTwente is het een paar jaar 
stil geworden rond onze meteoorwaarnemer (= auteur van 
dit artikel). Studiebezigheden en nog zo wat van dat soort 
zaken. Toevallig (??) b en ik in 1978 door ‘I’rijny Hoff (die ik 
ken van de JWGTwente) gevraagd of ik interesse had om 

Deze lange Aquaride werd vanuit Lattrop gefotografeerd op 
8 augustus 1991 om 23h46”‘09d UT. De meteoor verscheen in 
Cepheus. Ook vanuit Varsseveld werd hij gezien; de meteoor 
verscheen hier tijdens het filmtransport, één seconde voor 
het openen van de sluiter. 

de net opgerichte Hengelose Algemene Stichting Astronomie 
(HASA) t e e h lp en bij het waarnemen van meteoren. En een 
club jongeren die bruist van de activiteiten wil je best graag 
helpen dus zo gevraagd zo gedaan. Eerlijk gezegd is van die 
allereerste schuchtere schreden van de HASA op het meteo- 
renpad bitter weinig vastgelegd voor het nageslacht. 
De eerste redelijk gedocumenteerde waarnemingsaktie stamt 
van zomer 1980. Rond die tijd is ook landelijk grote ak- 
tiviteit te bespeuren damkzij twee elkaar beconcurrerende 
-,.*,.,,,..,..“,..:,..c:,” A,.L :.. #l:,. .::,4 . ...,,,.. S..^ -...a, .a..& IIISUS”ISII”I nio1‘134Ueiu . . . ““n 111 u1.z UlJU WK311511 WC ICCUCJ UQU 

goede waarnemingen slechts verricht kunnen worden ver weg 
van de grote Twentse steden. Dus is al ergens in 1979 con- 
tact opgenomen met de heer Eindhoven van de amateur ster- 
renwacht te Buurse. Het vervolg is bekend. De waarnemers 
van de HASA zouden vele hoogtepunten meemaken vanaf die 
roemruchte lokatie tussen de natuurgebieden het Zendveld 
en het Haaksbergerveen, zo’n 20 meter van de Duitse grens. 
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Waarnemingsopstelling op het dak van de nieuwe Volkssterrenwacht Twente te Lattrob. Naast de stoel van de waarnemer de 
Zenit-Batterij met twee toestellen. Achter de ‘hoge’ batteríj met ses ‘Zenit’ camera’s en op de voorgrond de ‘lage’ batterij 
met ses ‘Canon’ camera’s. De kartonnen doos bevat de PMT opstelling (!) 

Het zal duidelijk zijn dat allen die mochten bivakkeren in 
en rond de sterrenwacht van de familie Eindhoven hen daar- 
voor veel dank verschuldigd siin _ __“__. 
Ondanks alle successen komt er ook een tijd van afscheid 
nemen. Dat moment breekt aan in 1988. Het wordt tijd 
om te zoeken naar een nieuwe waarneemstek. Die vindt de 
HASA diametraal tegenover Buurse in de omgeving van het 
gehucht Langeveen in het uiterste Noordwesten van Twente. 
Alweer slechts enkele meters verwijderd van de Duitse grens. 
Langeveen blijkt achteraf echter een eendagsvlieg te zijn ge- 
weest, ondanks een succesvolle aktie en het vele plezier dat 
we bij Zirgasia mochten beleven. 
Daarbij komt een probleem bij de HASA aan het licht dat 
elke jongerenclub eens moet doormaken. Dit ‘fact of life’ 
houdt in dat we allen ouder worden. Eens komt het ogen- 
blik dat de clubleden uitzwermen over de ‘aardbol’ om elders 
vakantie, geluk of verdere studie te zoeken. In 1989 blijkt het 
niet meer mogelijk een HASA-team aan te zetten tot aktie 
vanwege bovengenoemde redenen. Uw fotograaf zit echter 
in een andere ‘levensfase’ en vindt het toch wat te vroeg om 
het waarnemen er aan te geven. 

Dus zo breng ik de zomeraktie van 1989 door in Meterik bij 
het onderkomen van de familie Jenniskens. Het wordt een 
_.^_ ,_ -___* ___1~~_~.. -I.c:-^ -11--c::rl..- hl.. L1”I.C c::,.l...., van ut: mBtx+b gealoague oficIeL> 411~1 ~UUC”. 1.u ulijrbb b~.pcun 

deze aktie dat een andere roemruchte post in het Twentse 
land best wel enige hulp kan gebruiken. Een waarnemingsak- 
tie is pas optimaal indien er een maximaal aantal posten 
gelijktijdig in de lucht zijn. Vandaar dat het jaar daarop 
alweer een verhuizing plaatsvindt en wel naar de jeugdher- 
berg de Brecklenkamp nabij Lattrop. De oude Volksster- 
renwacht Twente op het terrein van de heer Gosemeyer is 

In ‘t puntje : -lm Perseïde op 8 augustus 1991 om 
22h4CF30” UT in Pisces. De meteoor is simultaan gefo- 
tografeerd met Varsseveld. 

namelijk afgebroken in afwachting van nieuwbouw. Echt 
geslaagd is de zomeraktie ‘90 niet wegens het onvolprezen 
Hollandse weer en een interveniërende bergvakantie van de 
fotograaf. De vooruitzichten laten zich voor de toekomst 
echter wel gunstig aanzien. Zo komen we dan nu aan bij 
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Deze Perseïde werd vanuit Lattrop rechts van het ‘pannetje’ 
van de Grote Beer gefotografeerd op 12 augustus 1991 om 
23h16”‘05* UT. De meteoor is trimultaan met de posten 
rI=ro,x.,~lrl _n F.r*r&rw;;& ILU0UC.G‘” -1‘ 11_11c,* “‘J”. 

het heden. Nu staat er een spiksplinternieuwe volksster- 
renwacht nabij het Twentse dorpje Lattrop. Niet al te ver 

van de Brecklenkamp en ook de Duitse grens is nog steeds 
dichtbij. Velen weten reeds dat de aktie een grandioos auc- 
ces is geweest. Niet zozeer vanwege het weer dat bepaald 

beroerd te noemen was. Wel door de vele seer geslaagde 
biovakantie activiteiten. 

Lokatie 

Zoals gezegd dit jaar vanaf de VST te Lattrop. Carl Jo- 
hannink biedt post Pegasus zijn fraai paleisje te Oldensaal 
aan waarvan ik dankbaar gebruik maak. Vooral van de 
kookkunsten van bovengenoemde heer wordt uitbundig ge- 
profiteerd. Carl schijnt er genoegen in te scheppen zijn gas- 

ten iets nieuws voor de neus te zetten. En CRTK schept er 
minstens zoveel genoegen in om die gastronomische hoog- 

standjes tesamen met een glas wijn van een goed jaar te 
verorberen. Aldus mag ik op deze plaats wel opmerken het 
een voorrecht te vinden als proefkonijn te mogen fungeren in 

T !~~_ !~ __1 I_r~__ ~~~ ,___ 3~ ?_~ >____1_ huize CFJ. En ook lvíarc de Ligme zal later onaer ae inarur 

komen van het goede Twentse leven bij CFJ. 

De techniek 

Inmiddels zijn grote hoeveelheden apparatuur en overige al 
dan niet nuttige zooi vanuit De Bilt verhuisd naar het oosten 

Lattrop component van een viervoudige opname. Deze 
Perseïde verscheen op 12 augustus 1991 om 22hlr”l3’ UT 
en werd ook gefotografeerd vanuit Varsseveld, Oostkapelle 
en Harderwijk. Vanuit Lattrop gezien trok de -lm Perseïde 
zijn spoor door Hercules. 

des lands en VST ingesjouwd. De vele nijvere medewerkers 
van VST kijken hun ogen uit wat er zoals komt kijken om 
een meteoor te fotograferen. Laten we eens bekijken wat 
VST in stelling bracht om de Perseïdentot de overgave te 
dwingen. 
Een Canon T-70 voorzien van een heus Canon fish-eye ob 
jectief. Een tweetal Pentax kamera’s die de twee Praktica’s 

van de zenit-batterij vervangen. Dit in het kader van de al- 
gemene kwaliteitsverhoging die ook bij andere posten in het 
land wordt doorgevoerd. 
De hoge-batterij bestaat nog als vanouds uit de trouwe Rus- 
.;arhn 7nn;t G.mar.‘. na nhiertiaven “Sn Ait t.vna lramera “WIA&,, ri.,l,l” a.,.a....a.m Y. Y., VYJ”““‘.,....I .U.l UI., ‘Jy” _U..AU.U 

leveren over het algemeen plaatjes van een heel redelijke 

kwaliteit af. Dit in tegenstelling tot de Praktica’s die ook 

wel door het leven gaan als ‘vraktica’s’. 
Dus zal het niet verbazen als alle energie erop is gericht 
deze kamera’s op de lage batterij om te ruilen voor ‘iets an- 
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ders’. Wil je tegenwoordig binnen DMS op fotografisch ge- 
bied nog als gesprekspartner geaccepteerd worden dan moet 
je toch wel met een setje Canon’8 kunnen zwaaien. Alleen 
jammer dat er dan wel flink met petunia’s gesmeten moet 
worden. De prijsverschillen in de tweede hands-handel zijn 
-..--e na-&-:- ^_^_ rl..” ,,,A 2, L...“C ^_ :,c~,-,,..,,,,l -,.c:, gl”“b. Utxl J’: “gc” uua guou UI: nuar GII I1I1”1111c=l ‘cgtm”O”~ 

bij de erkende Canon freaks . . . 
De Canon’s bij VST zijn van het type AV-1 en AEl. Dit 
type kamera werkt geheel elektronisch en kent geen mech- 
anische stand! Normaliter wordt de sluiter van deze kam- 
era’s aktief open gehouden via een batterijtje. In koude, 
vochtige nachten gaat het batterijtje niet een gehele nacht 
mee. Een paar dikke staafbatterijen van het type LR6 die 
op kamertemperatuur worden gehouden zullen een batterij 
Canon’s wel enkele nachten in bedrijf houden. 
De zomeraktie 1991 zal voor 50% de geschiedenis ingaan 
als het eerste jaar dat lichtcurves rechtstreeks worden 
opgenomen m.b.v. een PC. Met bloed, zweet en tranen is 
in de laatste week voor de aktie nog gewerkt aan het be- 
drijfsklaar maken van het systeem. Zelfs tijdens de aktie is 
op de Universiteit Twente samen met Romke Schievink nog 
enige uren besteed aan het vervolmaken en uittesten van 
het gehele systeem. Daarna de bewerkelijke installatie op 
het waarneemterras van VST. Het lijkt allemaal gewerkt te 
hebben, maar een echte lichtcurve kunnen we op deze plaats 
helaas niet publiceren. 
Nog een nie1uwipheidje & het jumbo tijddisplay op het 

scherm van een PC van Frank Kooiman. Dit kleine program- 
maatje heeft onschatbare diensten bewezen! Weliswaar niet 
gestuurd via de atoomklok van DCF maar gelukkig bleek 
het kristal van de PC voldoende nauwkeurig. Nu kunnen 
alle openings-, en sluitingz- tijdstippen alsmede de visuele 
tijdstippen van meteoren gegarandeerd worden met een on- 
nauwkeurigheid van 1 of hooguit 2 seconden. 

Waarnemingsomstandigheden 

Zoals in de inleiding reeds opoemerkt rijn de meteorologische Pm-- 
omstandigheden te Lattrop bepaald niet optimaal geweest. 
Verre van dat zelfs. Alleen de nacht 8/9 augustus is van be- 
gin tot einde geheel glashelder geweest. Zonder twijfel een 
uitermate fraaie nacht waarbij het water van de kamera- 
batterijen golfde . . . De negatieven deden zowaar gedachten 
opkomen aan Zuid-Ranse toestanden. 
Daarna echter meest kommer en kwel. Alle nachten totaan 
het maximum mochten wij slechts ‘genieten’ van een heen 
en weer slingerend front dat het uitzicht op een meteorenrijk 
uitspansel belemmerde. 
Geiukkig dat we juist het roemruchte Perseïden maximum 
zelf nog onder redelijke condities konden waarnemen. In 
het begin zeer redelijk, later met een steeds toenemende 
cirrus en altocumulus bewolking. De effectief fotografische 
waarneemduur is bijna vier uur geweest. Hierbij vergeten 
we even dat de Canon% zonder elektronen niet tot enige 
vorm van aktie zijn te bewegen. Toch maar goed dat we de 
vraktica’s nog achter de hand hadden . . . Een flink aantal 
meteoren heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich 
in dit tijdvak uit de voeten te maken. 
Na 12/13 prutluchten op grote schaal. Grensmagni- 
tudes waar Zuid-Rankrijk gangers geen brood van lusten. 
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Overdag echter prima terrassenweer waar we dan ook volop 
gebruik van hebben gemaakt! 

Resultaten 

Ondanks matig tot slechte omstandigheden toch behoorlijk 
R’~~~eav^i. 

Vooral dankvii een schitterende nacht 819 en . ___-_ -----Lil ____ _____dd _____ -_ __-___L -, - --- 
natuurlijk de redelijke maximumnacht 12/13. Maar liefst 
15 meteoren mochten het genoegen smaken door post VST 
te zijn vereeuwigd in die eerste fraaie nacht. En dat aantal 
is voor de nacht 8/9 vermoedelijk recordhoog. Tijdens het 
maximum zijn door zo’n 17 kamera’s in bijna 4 uren effec- 
tieve waarneemtijd zo’n 16 meteoren vereeuwigd. Ondanks 
het weer en de techniek die roet in het eten gooide zowaar 
niet slecht. 
Het PMT-systeem mag dan wel gefunctioneerd hebben, het 
noodzakelijke afregelen is er helaas bij in geschoten. Na 
aiie troubeis met de techniek temidden van veie enthousi- 
aste waarnemers wenste ook deze fotograaf wel eens van het 
schouw- spel te mogen genieten! En zo kwam het dat de 
A/D-kaart van het Emmauscollege in de Volleman PC van 
post Pegasus met een tempo van zo’n 2000 samples per se- 
conde de ruis van de Twentse prutlucht zat te bepalen . . . 

Conclusie 

Een pracht aktie! Zo zie je maar: het weer is gelukkig toch 
niet in staat een aktie als een nachtkaars uit te blazen. Het 
komt erop aan voldoende alternatieve activiteiten paraat te 
hebben. In het begin vooral tijd verdrijven met technische 
aangelegenheden zoals het op orde brengen van de kamera- 
batterijen en het PMT-gebeuren. Gevolgd door een duik 
in het nachtelijk uitgaansleven van Enschede. frequent de 
Europese grenzen gepasseerd en een terrasje hier en een cul- 
tureel uitstapje daar gemaakt. Zekere bekende post te Vars- 
seveld met een bezoek vereerd. Mare de Lignie laten zien 
dat het Twentse landschap het mooiste stukje Nederland is. 
Kortom: we hebben ons kostelijk geamuseerd! Voor herha- 
ling vatbaar? Desnoods! 

Dankwoord 

Hierbij danken wij een ieder die tot het welslagen van deze 
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Betlem voor het uitlenen van de A/D-kaart van het Em- 
mauscollege t.b.v. het PMT-experiment te VST-Lattrop. 
Romke Schievink voor de hulp bij de bouw van de voorver- 
sterker van het PMT- systeem. Frank Kooiman voor zijn 
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Post ‘Laurentius - Pegasus’ 

Carl Johannink 

Wegens succes geprolongeerd. De samenwerking tussen een 
overwegend visueel ingestelde post en een overwegend fo- 
tografisch ingestelde post had in 1990 leuke resultaten ge- 
bracht. 
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Een deel van de cameraopstelling op het dak van de water- 
toren te Harderwijk. Rechts voor &?n van de T-70 kastjes. 
De camerabatterij is voorsien van sektor en afdekklep. Let 
op het swarte landbouwplastik . . . 

tot 15 augustus. Helaas is de kwaliteit van de optiekjes 
van de Praktika’s niet altijd van dezelfde kwaliteit. Ook 
nu weer bleek een lens onscherpe opnamen afgeleverd te 
hebben. Jammer. Dezelfde lens functioneerde tijdens de 
Lyriden nog goed, maar is inmiddels kennelijk gesneuveld. 
Voor het visuele werk beschikken alle waarnemers over een 
memo recorder. Er werd niet ingetekend tijdens deze ak- 
tie. Omdat we soms met twee, soms drie waarnemers 
waren, werd de voorkeur gegeven aan het bewaken van de 
‘fotografische gebieden’ om zoveel mogelijk gegevens over 
heldere meteoren te krijgen en ze vooral ook niet te missen. 
Voor de tijden gebruiken wij een kleine elektronische klok. 
Voor de camerabatterij is hiermee nauwkeurig te werken, 
maar als je na de verschijning van een heldere meteoor snel 
de tijd moet aflezen kost het even tijd om een zaklampje 
aan te doen en te kijken hoe laat het is. De tijden voor 
heldere meteoren hebben dan ook een nauwkeurigheid van 
ongeveer drie seconden. Overigens is aan dit probleem een 

De vuurbol van 5 augustus 1991 cm 1”OL”‘Oci’ CT. Opname 
met een T-70 camera (zonder sektor). Vanuit Harderwijk 
gezien verscheen de bolide in Cassiopea. Deze meteoor is 
simultaan met een ‘Zodiac’ fish-eye opname vanuit Kus- 
seveld. 

einde gekomen nu we over een klok beschikken met een in- 
gebouwde DCF ontvanger. 

De nachten 

Zoals al vermeld liep de aktie op de watertoren van 3 tot 
17 augustus, maar in juli waren we ook al visueel ‘in de 
lucht’ om de eerste vroege Perseiden waar te kunnen ne- 
men. Helaas was het weer ‘s nachts in juli ook vaak slecht. 
14/15 juli : Bauke neemt waar vanaf zijn balkon en ziet in 
anderhalf uur 8 meteoren waaronder drie oDraconiden en 
de eerste Perseide van deze aktie (magnitude 0) 
21/22 juli : Wederom neemt Bauke en nu ook Koen waar. 

Een schitterende nacht waarin de grensmagnitude na zons- 

ondergang al gauw opliep naar 6.3! De lucht was zeer 

transparant. Koen tekent weer in en Bauke doet uurtellin- 

gen. Uit Koens waarnemingen werden zeven Perseïden 

gevonden, die achterwaarts verlengd aardig de positie van de 

radiant weergeven. Verder werden ook enkele mooie Capri- 
corniden en Aquariden gezien. In totaal zagen zij 55 mete- 

oren (=schattingen). 

28/29 juli was ook helder en hoewel het bijna volle maan was, 

neemt Koen nog een uurtje waar onder een zeer transparante 

hemel in de hoop nog een mooie Capricornide te zien. Dit 

verscheen niet; wel zes andere meteoren. 



lhe l.YL Perseïde verscheen op 12 augustus 1991 om 
23h28”22” UT in het sterrenbeeld ‘Delphinus’ , 5 minuten 
voor het dichttrok. 

De watertoren als waarnemingsplaats : 
Waarscb&@jk niet lang meer 

In de laatste week van juli werd dus alle apparatuur naar 
de toren gebracht en in gereedheid gebracht. Was helaas 
ook mee moest was een groot stuk landbouwzeil. Op het 
kazerneterrein op 1 kilometer afstand, waarover wij vrij 
uitzicht hebben, heeft men het nodig gevonden om naast 
de bestaande verlichting, waarvan we weinig last hadden, 
nieuwe lichtmasten neer te zetten, met elk zes natriumlam- 
pen, die alle kanten op schijnen, dus ook richting watertoren. 
Dankzij het plastic konden we toch nog redelijk waarnemen. 
Als je dichter naar de kazerne toe gaat lijkt het wel het decor 
van de film ‘Close Encounters.. . ’ 
Het ziet ernaar uit, dat het waarnemen op de water- 
toren helemaal onmogelijk wordt gemaakt. Er zijn reeds 
goedgekeurde plannen van het Ministerie van Defensie die 
voorzien in een grote uitbreiding van het C.O.T. (Com- 
pagnies Oefen Terrein), dat grenst aan het waterwingebied 
van de waterleiding maatschappij. Dit resulteert in het 
ontsluiten van dit gebied waardoor de WMG geen zuiver 
water meer kan garanderen. Alleen de toren zal als opslag- 
plaats blijven fungeren. Nu, zult U denken, kun je toch 
gewoon vanaf de toren blijven waarnemen? Maar we zien 
het al voor ons: Op de toren liggen drie waarnemers en links 
en rechts van de toren denderen de rupsvoertuigen voorbij, 
al dan niet badend in het licht van de vele lichtkogels, die tij- 
dens die oefeningen afgeschoten worden. Van rustig waarne- 
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men is dan geen sprake meer. We zullen dus zo langzaamaan 
uit moeten gaan kijken naar een andere waarnemingsplek. 

Wederom : De nachten 

De eerste nacht op de toren zou zijn 314 augustus. Het 
werd echter een nogal chaotische situatie. Robert ging naar 
Koen om de toren sleutels te halen, want hij wilde waarne- 
men. Volgens het weerbericht blijft het bewolkt en dus blijft 
Koen thuis, Robert gaat, fanatiek als hij is, naar de toren 
en wacht tot het helder wordt. En ja hoor, om 23h30m 
UT wordt het helder. Echter, na één uur en één meteoor 
stopt Robert in verband met de vermoeidheid. Na hele dag 
werken en ‘s avonds naar Harderwijk rijden valt het niet mee 
om wakker te blijven. Rond Oh UT wordt Koen gewekt door 
zoonlief (. . . ) Even kijken of het helder is.. . verd(censuur). 
Het is helder! Het is te laat om naar de toren te rijden 
dus dan maar op het balkon waarnemen. Tegelijk realiseert 
Koen zich wel, dat hij zich op grote afstand van de all-sky en 
de T-7Oers bevindt. Om 0h30m start Koen de waarnemin- 
gen. Het is redelijk helder en de hemel verbetert gaandeweg. 
De grensmagnitude is eerst 5.4 en later 5.6 in verband met de 
maan. Om lh04m UT : flits . . . Een Perseïde van -2 met -5 
flare verschijnt in Koens ooghoek. Ondanks de maan in de 
buurt werd het nalichtend spoor nog zes seconden gezien. 
Praai, maar geen all-sky in de lucht.. . . . . Even later ver- 
schijnt er een fraaie -2.5 Perseïde in Perseus met een nalich- 
tend spoor van acht seconden. In totaal werden 21 meteoren 
gezien. 
De volgende nacht, 4/5 augustus, was ook helder en na de 
‘valse start’ van de vorige nacht waren we nu wel gebrand op 
revanche. Het werd redelijk helder, hoewel we gedurende een 
uurtje gestoord werden door cirrus en water wat maanlicht. 
Drie waarnemers, Robert, Koen en Bauke, zien in totaal 
170 meteoren (schattingen). Daarbij een fraaie -1 Aquari- 
de in het noorden en 23 uur en 58 minuten na de vuurbol 
van Koen wederom een lichtflits; ditmaal - 6. Wederom een 
vuurbol, nu in Cassiopea met een nalichtend spoor van 14 
seconden duurde. En dat terwijl de vuurbol achter een cir- 
rusbankje verscheen . . . Alleen Robert was getuige van deze 
bolide; Koen en Bauke zien alleen de hemel oplichten. De 
all-sky en de T-70 van Bauke fotografeerden deze meteoor. 
Vooral het groothoek plaatje is erg mooi geworden. 
Na een aantal bewolkte nachten probeert Bauke het in de 
avond van de 7e augustus vanaf zijn balkon. Ondanks weer- 
licht in het zuidoosten en soms overtrekkende cirrusflarden 
ziet hij zes meteoren. 
De nacht 8/9 augustus was helder. Onder goede om- 
standigheden (grensmagnitude 6.5) zien Koen en Bauke 
tussen 20h40m en 2h30m UT 292 (!) meteoren. Het laat- 
ste half uurtje werden we gestoord door cumulusbewolking 
(50%). Deze nacht leverde ons vijf fotografische treffers 
waaronder een mooie Aquaride van -1 en een Perseïde van 
-2 (Oh25m158 UT). Verder werd nog een mooie -2.5 Perseïde 
laag in het noordoosten gezien nabij de radiant. Het nalich- 
tend spoor was zes seconden te zien. 
Na deze nacht bleef het bewolkt, mistig of heiïg tot 13 augus- 
tus. De ochtend van de 12e brak de bewolking rond 2h UT 
(het bleef overigens voor meer dan 50% bewolkt). Overdag 
trok de hemel verder open, maar om 10 uur UT ontston- 
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den er stapelwolken. Het weerbericht voor de komende 
nacht was goed: Men verwachtte een heldere nacht. Helaas 
moesten we constateren dat het felblauwe tussen de wolken 
plaats maakte voor melkwit, wat betekende, dat ook hogere 
bewolking binnen trok. Ondanks dat zette Koen koers 
richting toren (met depressieve gedachten) en op de toren 
aangekomen zag het er slecht uit: Veel cirrus en ook nog cu- 
mulus. Maar tijdens het opzetten van de camerabatterijen 
bemerkte Koen een blauwe streep laag in het noordwesten. 
Zou het dan toch helder worden? En ja hoor, langzaam 
verdween de cirrus weer en ook loste de cumulus op. 
We begonnen al om 20h30m UT om maar niets te hoeven 
missen van het spektakel. Zo zag Bauke al om 20h15m UT 
een mooie -2 Perseïde in het oosten. Meteen werden al 
de beste aantallen gezien en vooral aan het begin van de 
nacht zijn de Perseïden het fraaist: Ze trekken dan lange 
sporen langs het firmament! Schitterend! In het begin had- 
den we nog wat last van losse flarden cirrus maar tussen 
21h en 22h30m UT was het goed helder (6.4) We haalden 
uurtellingen tot 50 en dat al vroeg in de nacht! Regel- 
matig verschenen heldere Perseïden met fraaie nalichtende 
sporen. Helaas werd het na 22h30m gaandeweg heiïger (van 
6.4 naar een variabele hemel met 5.8 tot 6.1) De uurtellingen 
bleven echter vrijwel gelijk. De mooiste meteoren waren om 
21h14”40s UT (-1 in Cepheus) 21h48m54’ UT (-2 in UMa) 
en om 23h12m30s UT (-2 in Del). 
Omstreeks 23h15m UT was er een serieuzer bedreiging aan 
het firmament. Langzaam trokken stratusvelden over Har- 
derwijk en om 23h30m UT was het gedaan met de pret. Heel 
erg jammer, vooral ook omdat de Perseïdenaktiviteit hoger 
leek dan twee jaar geleden. Ongeveer drie kwartier hierna 
was er nog een gaatje in de bewolking, ongeveer zo groot 
als de Kleine Beer, en hierin zagen Koen en Bauke in twee 
minuten zes Perseïden! Geeft toch wel aan hoe aktief de 
Perseïden waren. In totaal werden deze nacht 18 meteoren 
gefotografeerd en de visuele oogst was zo’n 330. 
De volgende avond was het ook ‘helder’. Grensmagnitude 
6.1 in het zenit met veel cirrus en nevel.In ongeveer 2,5 uur 
tijd zien wederom Koen en Bauke 75 meteoren, waaron- 
der enkele fraaie. De aktiviteit leek een stuk minder dan 
in de vorige nacht, al weet je natuurlijk niet precies hoe- 
veel invloed de regelmatig overdrijvende cirrusvelden hierop 
hebben gehad. 
Na deze nacht was het elke avond min of meer helder, maar 
alle keren was de grensmagnitude niet hoger dan 4.5 á 5.0, 
zodat van verdere akties werd afgezien. 

Na de passage van een koufrontje breekt de bewolking op 
zondag 18 augustus. Fraaie wolkenluchten wisselen af met 
diepblauwe opklaringen. Allen Bauke nam deze nacht waar. 
Helaas bleven de wolken ook, zodat het een beetje tegen 
viel. De grensmagnitude was tussen de wolken zeer goed : 
6.4 vanuit Harderwijk ; 6.8 op de toren. In totaal zag Bauke 
14 meteoren. Hierna bleef het ‘s nachts nog redelijk helder 
vanuit Harderwijk, maar er werd alleen fotografisch gewerkt 
vanaf het Westrak. Dit leverde nog twee Perseïden op in de 
nacht van 20121 en 21122 augustus. Verder nam Bauke nog 
waar vanuit Petten (NH). 
20121 Augustus : In enkele uren tijd nam Bauke 44 meteoren 
waar, waaronder één-1.5 Perzeïde. Het was redelijk helder. 

Tot slot 

Ondanks het regelmatig slechte weer toch een redelijk ge- 
slaagde aktie. Zo’n 1000 meteoren werden toegevoegd aan 
ons visuele archief en er konden 29 fotografische treffers bij- 
geschreven worden. Ook onze waarnemer Paul Bensing zag 
in Puimichel 834 meteoren in 33 uur waarnemingstijd. Ook 
voor hem was deze aktie dus een succes. 
De volgende grote akties vanaf de watertoren vinden plaats 
in de nachten 8/9/10 november en 13/14/15 december. 
Tussen door zullen we, als het weer het toelaat, tijdens 
maanlichtloze perioden vele akties vanaf het Westrak en 
Lauwers gehouden worden. De nadruk ligt dan op het vi- 
suele werk. . 

Perseïden vanuit Puimichel 

Marco Langbroek 

De wetten van Murphy 

Hoe groot is in augustus in zuid Frankrijk de kans dat het ‘s 
nachts bewolkt is en regent? Niet groot, maar wel aanwerig 
. . . Hoe groot is de kans, dat het in een periode van 10 dagen 
in augustus in zuid Frankrijk gedurende meerdere nachten 
slecht is? Al veel kleiner . . . Maar hoe groot is dan de kans, 
dat in zuid Frankrijk de maximumnacht van de Perseïden 
begint met bewolking, onweer en stortregens, terwijl ook de 
pre-maximumnacht ten onder gaat aan slechte atmosferische 
omstandigheden? Bijzonder klein, ja, bijna verwaarloosbaar 
. . . Murphy sloeg in zuid Frankrijk keihard toe. 

In den beginne . . . 

Het begon allemaal in januari. De JWG wilde weer een 
kamp in Puimichel (Alpes Haut Provence) houden op de 
bekende vakantie sterrenwacht van Dany Cardoen en Ar- 
lette Steenmans aldaar, en opende daartoe de inschrijving. 
Ekn van de aanmeldingen was ondergetekende, die het jaar 
daarvoor ook al mee was geweest. En wat bleek: Het kamp 
zou gehouden worden in de periode van 3 tot 15 augustus. 
Een Perseïdenmaximum vanuit de Provence dus . . . Onder 
ideale omstandigheden derhalve . . . 

Krijgsraad . . . 

Zo rond dezelfde tijd verschenen er in dit blad woeste ver- 
halen van een groep waarnemers die vanuit de Provence het 
Geminidenmaximum hadden waargenomen. Inclusief alle 
superlatieven en versterkende leestekens die onze taal rijk 
is. Heldere nachten!! Superhoge grensmagnitudes!! Hoge 
uurfrequenties!! Prachtige meteoren!! Superbe foto’s!! Hon- 
derden visuele meteoren per nacht!! Het kon niet op. En 
langzaam verscheen er een vreemde blik in mijn ogen . . . Er 
verschenen visioenen van hondenden Perseïden . . . Van tien- 
tallen foto’s . . . Zou dat mogelijk zijn? Caspers ‘Post Gemi- 
niden filosie’ en telefonades van ene Jenniskens gooiden olie 
op het vuur. De meteorenkoorts sloeg toe. Dit zou een aktie 
worden, voorzien van alle superlatieven. 
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Ondertussen bleek hetzelfde proces zich ook elders in het 
land te voltrekken. In Harderwijk om precies te zijn. Daar 
bevond zich Paul Bensing, een waarnemer uit de stal van 
‘Delphinus’. Ook hij had zich, net als het jaar ervoor, voor 

het Puimichelkamp opgegeven. En ook bij hem begonnen 
zich woeste plannen te ontwikkelen . . . 
En zo kon men op het DMS voorjaarssymposium op 14 
april jl. in Leiden enkele koppen samenzweerderig bij 
elkaar gestoken zien. Plannen werden gesmeed en afspraken 
gemaakt. Peter Jenniskens stelde ziin camerabatterii ter _____~ ~~~ 
beschikking. Simultaanscenario’s werden in elkaar gedraaid. 
Er heerst een sfeer van aanpakken. Maar is een en ander re- 
aliseerbaar? 

Toch niet r6 simultaan 

Na het symposium werd contact gezocht met Robert 
Wielinga, de organisator van het kamp. Het plan werd 
door hem enthousiast ontvangen, maar met de nodige kant- 
tekeningen voor wat betreft de haalbaarheid. Zo acht hij een 
droppost niet haalbaar. Er moet dus een simultaanpartner 

gevonden worden. 
Eind mei gloort er hoop. De inlichtingendiensten met als on- 
bezoldigd agent P.Jenniskens melden, dat er een groep Bel- 
gen richting Provence vertrekt. Hoera, de simultaanpartner! 
Optimistisch als we zijn wordt een grondig gedemonteerde 
camerabatterij alvast van Meterik naar Oegstgeest en van- 
daar naar Voorschoten getransporteerd. Maar dan volgt de 
deceptie. De groep Belgen blijkt rond het maximum in Vil- 
leneuve te zitten op slechts 16 kilometer van Puimichel en 
dan nog ten zuidwesten ook. Ongunstiger kan het niet. Nou 
ja, in Puim_ich_el pLf +p_ i i i I&P aim111t.aannnat. D _- ______ - ‘r-l-. _AZI de ZE- 

dere kant: Nu kan ik me tenminste helemaal op het visuele 
werk richten, zonder tijd- en energieverlies met camerabat- 
terijen, films enz. Als primair visueel waarnemer vind ik 
dat immers het Echte werk. Fotografie is maar een bijkom- 
stigheid. Visioenen van meteooraantallen boven de duizend 
beginnen nu voor de ogen te zweven. 

En dan is er . . . Kooiman 

Ondertussen nadert het kamp met rasse schreden. En dan 
gaat op een avond, nog geen twee weken voor het kamp, 

plotseling de telefoon. Frank Kooiman aan de lijn. Frank 
is een enthousiast radio-waarnemer en maakt deel uit van 
de kampleiding. Wat volgt is een geanimeerd gesprek van 
40 minuten waarin grootse plannen ontvouwd worden. Er 
moet een meteorenaktie komen. Frank neemt zijn radio- 
installatie mee. We spreken af, dat ik, met hulp van Paul, 
het visuele deel voor mijn rekening neem middels het ver- 
strekken van kaartmateriaal aan belangstellende deelnemers, 
een theorie praatje en een praktijkinstruktie ‘in het veld’. Er 
worden plannen gemaakt voor een audio-visuele simultaan. 

L..",....., ,.c:l. l ,,b l.,, ..s....,".-..m...l ..,.rn.." 
En %iib .,~ag" "1 Ir. ""\rU AIC" ~4111.acwpuI mee hiì IAciIIIciII) 

om de deelnemers ook met dát deel van de meteoorobser- 
vatie kennis te laten maken. Affijn, het gesprek is dermate 

inspirerend, dat er direkt aktie volgt. Besloten wordt om 

alleen de opstelling, dus zonder de camera’s mee te nemen. 

De deelnemers kunnen dan hun eigen toestellen er op zetten. 
Een week voor vertrek wordt alles naar Utrecht gesleept, van 

waar uit Erik Schoute voor het verdere transport zorgt . . . 
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Puimichel! Of al1 places . . . 

En dan is het zover. 3 Augustus zo rond 12 uur bepakt 
en bezakt de bus naar Leiden Lammenschans, waar Mar- 

cel Vonk reeds staat te wachten. In Alphen krijgen we 

gezelschap van Maarten Butter. Eenmaal in Utrecht de be- 
groeting met oude bekenden: Jurien, Paul, Derk en nog 
veel meer. Rond 14h wordt vertrokken. Een tussenstop in 
Breda om het tweede deel van de groep op te pikken en dan 
richting Frankrijk. Het avontuur gaat beginnen . . . Via de 

nieuwe Luxemburgroute en met chauffeur Marcei, die voor 
de vierde keer meegaat, bereiken we Puimichel in recordtijd. 
Rond 8 uur de volgende morgen in plaats van de geplande 11 
á 12 uur. Een zonsopkomst en ochtendgloren in de bergen 
blijken toch weer onovertroffen. 
In Puimichel aangekomen ziet het er hoopvol uit, Heldere 
hemel en . . . het waait! De mensen in La Remise worden 

uit hun bed getrommeld en de slaapruimtes worden ‘bezet’. 
De leiders Henrik Spoon (een dag eerder via Zwitserland 
gearriveerd) Robert Wielinga en Maria Verburg (de laatsten 
waren per fiets naar Puimichel gekomen!) vertellen, dat het 

de afgelopen nacht glashelder is geweest. Dat belooft wat! 
Tegen de avond werd alle hoop de bodem ingeslagen, 
De aanvankelijk ‘onschuldige’ bloemkoolwolken boven het 
gebergte groeien uit tot een onweersfront. Bliksem en re- 
gen. Ondergetekende -gek op onweer- hoopt dan maar op 
een fors onweder met flinke ontladingen in plaats van een 
heldere nacht, want dat laatste zit er toch niet in. Maar 
nee, als het donker wordt, begint het op te klaren. Pan1 
Bensing en ondergetekende besluiten een aanvang te maken 
met het grote reisdoel: Meteoren! Wat volgt is de meest 
__-_ _- ,_ _l____-._A:_ __-- -::_ 1_____ n_ ______-___‘r--~- :- vreemde ooaervable van mi~n leven. ue. grensmagmcuae JO- 

joot op en neer tussen extremen als 5.3 en 6.8 om tenslotte 
rond de 6.1 te blijven steken. Het echter opvalt is het abso- 
lute gebrek aan meteoren. Zelfs de sporadische frequenties 
worden amper gehaald. Soms zitten we tientallen minuten 
naar een absoluut meteoorloze hemel te staren. Samen met 
de gemene wind maakt dit het waarnemen geen pretje. Ju- 
rien houdt het halverwege voor gezien en bezweert de overige 
deelnemers dat hij ‘nooit meer’ meteoren gaat waarnemen. 
Ook Paul en ik zijn verbijsterd. Wat is dit in hemelsnaam. 
Ik krijg zelfs heimwee naar Meterik. Tegen een uur of vier, 

de maan stoort dan al, zie ik opeens alle sterren gaan be- 
wegen. Onder het mom van ‘pauze’ kruip ik dieper in mijn 
slaapzak en wordt enige tijd later door Robert gewekt, die 
eens komt kijken hoe het met ons is. De overige deelnemers 
zijn dan al lang onder zeil en ook ik besluit het voor gezien te 
houden. Paul gaat nog een uur door. Die nacht heeft uitein- 
delijk slechts 41 meteoren (15P, 24s en 2 AQ) opgeleverd in 
3.8 uur effektieve waarnemingstijd. 
De volgende nacht, 5/6, begint ook al niet hoopvol. Het 
is bijzonder heiig en er valt niet waar te nemen. Jurien, 
l~:,r.:,i n,,L __ :L ~.,,i..:+,, __" . . ..“l.t.l.:L, . . . . ..A.-.l.... ,4,.-. 
~VLIxAIIcil, ucan Gil1 An "CiUIUIU~IL .zcu 1‘c3~U"~llJ"sz "411U.sillllL( U""‘ 

het dal te gaan maken. Vlak bij zijn boerderij/werkplaats 
komen we Dany tegen, die ons uitnodigt een bezoek aan zijn 

huis te brengen. Als we zo’n twee uur laten Dany’s werk- 

plaats verlaten blijkt het stukken helderder te zijn. Volgt 

een ‘dodenrit’ in Dany’s wagen naar La Remise. Van daar 
uit direkt naar het waarnemingsveld waar Paul reeds bezig 
is. Volgt een heel aardige nacht waarin de grensmagnitude 
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zo’n 6.7 bereikt en 2.5 uur effektieve tijd 41 meteoren ople- 
vert: 21s) 17P, 1AQ en 2 CAP. 
De volgende dag, 6 augustus, houden Hendrik en Frank voor 
een groepje geïnteresseerden een praatje over het waarne- 
men van meteoren met de radio. Daarbij wordt er ook 
echt waargenomen: Frank heeft immers zijn apparatuur, een 
ontvanger, een antenne en een papierschrijver meegenomen. 
Daarna krijgt dezelfde groep een visuele instruktie. De ca- 
merabatterij, de dag ervoor in elkaar gezet, wordt getest. ‘s 
Avonds wordt hij voorzien van camera’s afkomstig van deel- 
nemers. 
Die nacht is het glashelder. De grensmagnitude bereikt de 
6.9! Paul en ik geven in het veld instruktie. Helaas, de 
meeste mensen blijken het wel leuk te vinden om te kij- 
ken, maar noteren niets. De camerabatterij, voorbeeldig 
in elkaar gezet door Jurien, draait ronder sektor. De via 
de nachtassistenten Nicolai en Brute verkregen accu blijkt 
niet voldoende opgeladen te zijn. Maarten fotografeert een 
fraaie Perseïde op kleurendiafilm. Ondergetekende ‘snapt’ 
twee meteoren op Z-W. Ook wordt er op dia gefotografeerd, 
waarover later meer. Celeste blijkt later foto’s te nemen op 
1/60 seconde. In 4,3 uur effektieve tijd worden 78 mete- 
oren geregistreerd: 38s) 32P, 5AQ en 4 CAP. Celeste no- 
teert 23 meteoren in 2.85 uur effektief, overigens bij een 
beduidend lagere persoonlijke grensmagnitude (6.1) Hele- 
maal niet slecht. Een prachtnacht: Hiervoor zijn we naar 
Puimichel gekomen! 
De volgende nachten heb ik gereserveerd voor werk met 
de telescopen en de astro opstelling. Je bent tenslotte in 
Puimichel. Pas tegen het maximum weer meteoren. 
De nacht 7/8 is glashelder. Grensmagnitude 7.0! ‘s Och- 
tends komt echter de kentering: Bewolking en dat zou drie 
dagen zo blijven. 8/9 regent het. De avond wordt gevuld 
met een gelegenheidsorkestje. 9/10 is wisselvallig. Op weg 
naar het waarneemveld zien we wel nog een -5 Perseïde. 
Op de avond van de 1Oe blijkt ondergetekende opeens in- 
geroosterd te zijn voor een praatje over meteoren ten gevolge 
van een misverstand. Er is echter niets voorbereid en er zijn 
geen dia’s. Met wat improvisatie lukt het toch. 
Het eerste deel van de nacht lO/ll is prut. Vanaf ongeveer 
1 uur wordt er puur voor de lol omhoog gekeken naar een 
heiïge hemel door Henrik, Michel, Jurien en ondergetekende 
zonder dat we iets noteerden. Na ca. 3h30m wordt het plot- 
seling glashelder en gaan we aan de slag met de astro. De 
nacht eindigt met een fraai zodiacaal licht en een blik op de 
Orionnevel door de 6dn meter. 
Overigens zijn er ook overdag aktiviteiten. Er worden praat- 
jes gehouden, onder andere over polarisatie, fotografie en er 
wordt geknutseld aan Camera Obscura’a ed. 
De nacht 11/12, gereserveerd voor meteoren, gaat letter- 
lijk en figuurlijk de mist in. Er wordt wat gespeeld met 
de édn meter. Als je een elektronenflitser in het brandpunt 
laat flitsen, geeft de telescoop een kaarsrechte, laser straal 
achtige lichtpuls van kilometers lengte! Rond lh slaapt vrij- 
wel iedereen. 

De maximumnacht 

In de loop van de 12e overdag ontwikkelt het noodlot zich 
onafwendbaar. De eerst onschuldige bloemkoolwolken wor- 
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den hoger en hoger; er ontwikkelen zich driehoekige kappen 
en na enige tijd lijken ze plots te exploderen. Torenhoge 
wolken breken door de onweerskappen heen en al snel vormt 
zich een massief onweersfront. Het begint te gieten, flitsen, 
knetteren en donderen dat het een lieve lust is. Overeenkom- 
stig daalt ook mijn humeur. Dag maximum! Daarvoor ben 
je nu 1000 kilometer naar zuid Frankrijk gereisd! 
Maar dan begint het plotseling op te klaren! Langzaam ver- 
schijnen steeds grotere delen van de sterrenhemel. Omdat 
het zicht met de minuut verbetert gaan we rap omhoog naar 
het veldje. Rond lh worden de waarnemingen gestart. Het 
blijft wisselvallig. Wolkenbanden drijven over. Ze zitten vrij 
hoog en door het ontbreken van lichtvervuiling merk je ze 
alleen op doordat plots delen van de sterrenhemel ‘verdwij- 
nen’. Het is een heel vreemd gezicht plots Cassiopea te zien 
‘vervormen’ waarna de sterren in disco-tempo aan- en uit be- 
ginnen te knipperen. Alsof de hele hemel vol staat met ultra 
korte bedekkingsveranderlijken. Bij tijd en wijle verandert 
het zenit in een groot, donker, sterloos gat en wordt er - 
gedwongen- gepauzeerd. Aan de horizon, in de richting van 
De Gorges, woedt een bosbrand. En dan verbeteren de om- 
standigheden. De hemel wordt wolkenloos en de grensmag- 
nitude bereikt de 6.9. Ben felle flits aan de horizon doet ons 
opschrikken. Nog geen 10 graden boven de horizon blijft 13 
seconden lang een majestueus nalichtend spoor hangen, pal 
naast Capella. Dat was een vette! Meteoor na meteoor ver- 
schijnt en wordt genoteerd. De lichtkogel van het zodiacaal 
licht verschijnt. Het waarnemen begint, ondanks de aan- 
vangende schemering, veel weg te hebben van een buikspier 
oefening. De laatste 25 minuten effektieve waarnemingstijd 
worden er 44 meteoren genoteerd! Er wordt doorgegaan tot 
diep in de schemering. Totaal levert die nacht 165 meteoren 
op in 2,9 uur effektieve waarnemingsduur: 136P, 20s) 4AQ, 
2CAP en 2 AUR. Er worden drie meteoren gefotografeerd. 

De volgende nacht, 13/14 is de laatste nacht te Puimichel. 
Omdat ik nog steeds geen foto’s door de telescopen had kun- 
nen maken -steeds als ik had ingeschreven was het bewolkt- 
kreeg ik van 0h30m tot 2h tijd op de édn meter. Van 2h tot 
de schemering wilde ik meteoren waarnemen. 
De nacht begint met een blik op Pluto, de enige planeet 
die ik nog nooit had gezien. Daarna spendeer ik wat tijd 
als ‘hulpje’ bij de C8, waar Henrik met een groep begin- 
ners bezig is. Het is een glasheldere maar erg vochtige 
nacht, ongewoon voor Puimichel. Links en rechts vallen 
heldere Perseïden naar beneden. Een prachtige sporadische 
van magnitude 0 vliegt gedurende vier seconden (!) ultra 
laag door Capricornus. Al snel wordt ik naar de één meter 
geroepen. Derk blijkt zich niet zo lekker te voelen, maar 
zijn objekt staat echter al in het beeldveld. Of ik wil vol- 
gen. Natuurlijk wil ik dat, al breekt het zweet me uit. De 
volginstallatie van de ébn meter blijkt namelijk kapot. Het 
komt erop neer, dat je de 1 meter kijker zowat met de hand 
aan het bedienen bent. Om de seconde moet er fors gecor- 
rigeerd worden. Bovendien is het geen pretje op een wankele 
aluminiumladder jezelf in allerlei bochten te moeten wrin- 
gen om het oculair te bereiken. Daar komt bij dat de tele- 
scoop je langzaam maar onverbiddellijk steeds verder naar 
achteren dringt. En omdat je constant moet corrigeren kun 
je de ladder niet verzetten . . . Na tien minuten gaat het mis. 
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Ik verlies mijn evenwicht. Enkele minuten later is het weer 
raak, maar nu serieus. De val van 5 meter op de betonvloer 
weet ik nog net te voorkomen door me aan het laddertje vast 
te grijpen. 
Na van de schrik bekomen te zijn, wordt er aan een tweede 
opname begonnen. Maar de laatste tien minuten balanceer 
ik opnieuw op mijn tenen boven aan de ladder om het oculair 
te bereiken. Na afloop strompel ik dl: koepel uit, direkt rich- 
ting slaapzaal. Geen meteoren die nacht derhalve. Overi- 
gens zouden alle opnamen van die nacht forse volgfouten 
vertonen hetgeen geen wonder is . . . 

Home sweet home 

Thuisgekomen kan ik, na enige dagen rust, het toch niet 
laten. De nacht 18/19 begint helder en ik besluit te gaan 
waarnemen! Ha fijn, weer in de Randstad te zijn! Dat je 
zonder zaklamp je horloge kunt allezen en zo . . . Het is erg 
wisselvallig met grote cumulusvelden. Daar tussen wordt 
echter de 6.3 gehaald. Wat later op de nacht trekt het echter 
definitief dicht. In 1.9 uur effekteiev tijd worden 13 meteoren 
genoteerd. Daarbij had ik nog eens een forse obstructie nl. 
ca. 40% van een dakrand. Bovendien was zelden de hele 
hemel wolkenvrij. Het laatste uurtje was echter heel aardig 
met 8 sporadischen en één Perseide. 

Tot slot 

uiteincieiijir heeii hei itamp ik iJ.j UUi’ elektie:, verspreii: 

over 4 nachten met het zwaartepunt begin augustus, 325 
meteoren opgeleverd. 200 Perseiden, 103 sporadischen, 12 
Aquariden, 8 Capricorniden en 4 Aurigiden. Paul Bensing, 
die heel fanatiek alle nachten aan meteoren heeft besteed, 
oogstte maar liefst 824 meteoren in 32.28 uur effektieve tijd, 
verspreid over 9 nachten: 503 Perseïden, 217 sporadischen, 
61 Aquariden, 18 Capricomiden, 19 Aurigiden en 6 Cyg- 
niden. Al met al een resultaat waar we best tevreden mee 
kunnen zijn. Het is jammer, dat het weer niet zo meewerkte. 
Wat de meteoren betreft : Ondanks alle sombere berichten 
in Radiant blijkt het heel goed mogelijk om Capricorniden 
en Aquariden van elkaar te onderscheiden, ook op grotere 
afstand van de radianten. Voorwaarde is, dat er nauwkeurig 
ingetekend wordt. Dat toont de waarde van intekeningen 
weer eens aan. 
Tja, eenmaal thuis zou Murphy tenslotte nogmaals toeslaan. 
Van de drie bij de fotograaf ingeleverde diarolletjes kwamen 
er twee terug. De derde was uiteraard het rolletje met de 
astro opnamen . . . . 

In de nacht van 12 op 13 augustus 1991 werd één zeer 
heldere Perseïde garapporteerd door Peter Jenniskens en 
zijn waarnemingsteam vanuit Meterik. 
De vuurbol verscheen nagenoeg in het zenit om 2h18m UT 
en was verblindend helder. Het nalichtend spoor was met 
het blote oog gedurende 96 seconden (!) zichtbaar. Deze 
vuurbol was een Perseide. . 
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OCCASIONS 

fannn FT-R -& 1 8 5fI mm “UI,“.. . . Y , A._ _.M . . . . . . f m.- 

Canon AE-1 body f 299.- 

Canon Al body f 599.- 

Canon motordrive FN f 999.- 

Canon 4.5 75-150 mm f 249.- 

Canon 4.0 200 mm f 199.- 

Canon 3.5 35 mm f 149.- 

Canon 1.4 50 mm f 199.- 
Canon 5.6 100-200 mm f 299.- 

Canon MC + f!its f 249:- 

Canon FD 4.0 28-85 mm f 799.- 

Canon 4.0 80-200 mm ,_ f 799.- 

Canon FD 2.8 100 mm f 399.- 

Canon EF 35-105 mm f 399.- 

Canon 5.6 300 mm f 399.- 

Canon 2.8 28 mm f 249.- 

Minolta G winder f 249.- 

Minolta 132 PX flitser f 179.- 

Mino!ta 9000 _AF body f 995.- 

Minolta programma achterwand super 90 f 399.- 

Minolta X 700 body f 479.- 

Minolta XG-1 + 2.0 50 mm f 399.- 

Minolta AF 1800 flitser f 99.- 

Nikon FG body f 499.- 

Nikkor 2.0 35 mm f 499.- 

Nikkor 2.8 135 mm f 499.- 

Nikkor 4.0 200 mm f 599.- 

Nikon 2.0 50 mm f 149.- ._.._ -.. -.- - ~~~~~~ 

Nikon SB 15 f 199.- 

Nikon SB 18 f 149.- 

TE KOOP GEVRAAGD : 

Gebruikte foto en DOKA apparatuur. 
Nico v.d. Horst. Foto-film-video. 
Doezastraat 22 - 24 Leiden. 
tei. û7i - i247û2 - ‘143657. 
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