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Korte berichten 

Abonnement ‘Radiant’ 1992 

Bij dit nummer van Radiant treft U de traditionele accept- 
giro aan voor de betaling van Uw abonnementsgeld voor 

‘Radiant’ in 1992. 

Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met aanzienlijk 

hogere kosten in de produktie en verzending van Radiant. 

Met name de verhoging van de posttarieven vormt een ste- 
vige extra hap in ons jaarbudget. Na een aantal jaren zon- 

der verhogingen is het nu noodzakelijk geworden het prijs- 

kaartje aan Radiant iets aan te passen. Voor abonnees in 

Nederland, België en andere Europeese landen (verzending 

per trein) bedraagt de abonnementsprijs nu minimaalf 35.-. 
Dit is een bedrag, waarvoor U Radiant nog steeds onder de 
kostprijs ontvangt. We nodigen U graag uit om iets meer 

voor DMS te reserveren en een extraatje over te maken. 

Het Jeugdabonnement á f 15.- wordt beëindigd. Uit het 

geringe aantal aanmeldingen op dit aanbod mag afgeleid 

worden, dat financiële redenen geen rol spelen bij de beslis- 
sing zich al dan niet op Radiant te abonneren. Voor eenieder 

geldt nu f 35.- als minimumbedrag. 
Abonnees in België dienen er rekening mee te houden, dat bij 

overboeking van bedragen naar een Nederlandse giroreken- 

ing er f ll.- transferkosten in rekening wordt gebracht. U 

dient zich ervan te vergewissen, dat wij inderdaad f 35.- 

netto ontvangen. In de praktijk betekent dat, dat U f 46.- 

moet storten. Het is derhalve eenvoudiger en goedkoper, om 

bankbiljetten op te sturen in een goed gesloten enveloppe. 

Wij hopen, dat U ook in 1992 veel leesplezier zult beleven 
aan Radiant. 

Hans Betlem 

Oeps . . . 

Zoals U wel gezien heeft, is er iets misgegaan bij de montage 

van Radiant 1991/5. De binnencover en pagina 121 zijn ver- 

wisseld geraakt. Mede namens ons drukker excuses voor het 

ongerief. 

Verder dient een reaktie op een ingezonden stuk uiteraard 
ondertekend te zijn. Het stukje onder de kop ‘Terug naar 

de Lubitel’ op blz. 120 van het vorige nummer was van 

de hand van ondergetekende. Ook de ondertekening bij het 

stukje over direkte geluidswaarnemingen bij vuurbollen is 

weggevallen. Dit was van de hand van Marco Langbroek. 

Hans Betlem 

Fotografische rekendag 

Het ligt in de bedoeling om, bij voldoende belangstelling, 

een dag uitmeten en doorrekenen van simultane meteoorop- 

namen op de Leidse sterrenwacht te organiseren. Wij denken 

daarbij aan een volledige zaterdag, waarop U stap voor 

stap het gehele meet- en rekenproces van meteoorfoto’s tot 

baanelementen onder begeleiding van ervaren uitmeters en 

rekenaars kunt uitvoeren. Omdat het de bedoeling is, dat 

U tijdens deze dag volledig zelf bezig bent bent met identifi- 
ceren, uitmeten op de Jena meettafel, gegevens invoeren in 

de computer en doorrekenen van de resultaten, moeten we 

de deelname sterk beperken tot maximaal 8 deelnemers. U 

kunt dan in koppels van twee aan de slag. 
De eerste acht aanmeldingen worden gehonoreerd. Bij vol- 

doende deelname zal de dag doorgaan en krijgt U bericht. 

Hans Betlem 

Voorjaarsopruimingen : 
Goedkoop een camerabatterij opbouwen.. . 

Januari is meestal de maand van de grote opruimingen. 
Enkele bekende fotozaken in het westen des lands (met 
FOKA Rotterdam als topper) dumpen in korte tijd grote 

hoeveelheden voor de meteorenfotografie zeer bruikbare ca- 

mera’s. U moet daarbij denken aan Zenits, Praktika’s 

ed. met standaard of 35 mm groothoekoptiek. De prijzen 

variëren naar gelang kwaliteit tussen de f lO.- en f 40.- 
voor een toestel met optiek en in werkende staat (voor 

meteorenfotografie). Vaak zijn belichtingsmeters defekt of 

zijn sluiters in de kortere belichtingstijden niet betrouwbaar 

meer. 

Gedurende de voorbije jaren is er in januari voor onze leden 
op nogal wat materiaal de hand gelegd. 

Mocht U interesse hebben in fotokoopjes op dit gebied, kunt 

U het mij laten weten. Geef hierbij de maximaal door U 

te betalen prijs op en de gewenste artikelen en aantallen 

(. . . ). De gevraagde spullen worden in de winkel zo goed mo- 
gelijk gecontroleerd op correcte werking (sluiters, filmtrans- 

port en scherpstelling), maar omdat op dit soort artikelen 
geen garantie gegeven wordt, is het risico verder uiteraard 

voor koper. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om van een dergelijke oprui- 

ming een DMS inkoophappening te maken. Een retourtje 
Leiden, den Haag of Rotterdam haalt U er snel uit! 

Heeft U interesse ? Laat het weten. Bij de eerstvolgende 

grote opruiming krijgt U ca. een week van tevoren een tele- 

foontje. . 

Hans Betlem 

DMS Beheersstichting 

Tegen de tijd dat U deze Radiant onder ogen krijgt, zijn de 

statuten van de nieuwe stichting bij de notaris gepasseerd. 

In de volgende Radiant zullen we U informeren over de naam 

van de stichting. Het secretariaatsadres is gewijzigd. Zie de 

binnencover met adressen. . 

Hans Betlem 

We wensen alle waarnemers, DMS’ers en overige Radiant 

lezers een fijne kerst, een plezierige jaarwisseling en een voor- 

spoedig en helder 1992 toe ! 


