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Najaarsbijeenkomst DMS : 3 Oktober 1992 
Rotterdam. 

Hans Betlem * 

29 november 1992 

Wat een jaar ! Wat een aktiviteiten ! Voor de derde maal 
dit jaar een bijeenkomst, omdat er zoveel nieuws is, zoveel 
gegevens zijn uit te wisselen en er zoveel simultaanopnamen 
zijn gemaakt, dat we gewoon niet meer konden wachten tot 
de traditionele voorjaarsbijeenkomst. 
Op 3 oktober jl. kwam een 25-tal waarnemers en geïnte- 
resseerden bijeen om na te praten over de voorbije zomer- 
akties en al het andere dat gebeurd is sinds de voorjaarsbi- 
jeenkomst in Lattrop. 
Natuurlijk stalen de tientallen in een vitrine opgestelde frag- 
menten van de Mbale val de show en er werd een uitgebreide 
fotosessie georganiseerd. 
Voordrachten werden gehouden door Peter Jenniskens, die 
de originele opnamen liet zien van de vermeende sterrenre- 
gen op 5/6 november 1991 boven Hawaï. Dat de betreffende 
CCD opnamen geen meteoren vertoonden, daar konden de 
aanwezigen het snel eens over worden. Over wat het dan wel 
was ontspon zich een interessante discussie. 
Alex Scholten vertelde over de wederontdekking van komeet 
P/Swift-Tuttle en maakte prognoses voor de waarnemings- 
omstandigheden het komende najaar. 
Ook werd er natuurlijk nog lang nagepraat over de klap- 
pen van Friesland, mede naar aanleiding van het vele door 
Casper ter Kuile meegebrachte krantenmateriaal. 
De Mbale val en de perikelen in Afrika, eind augustus 1992, 
waren een dankbaar onderwerp voor een kort dialezinkje van 
ondergetekende. 
Tot slot vertelde Marco Langbroek een aantal anekdotes 
rond de fameuze crash-aktie in de zomer van 1992 rond het 
Perseïden maximum. Ook vertoonde hij fraaie dia’s van het 
bezoek aan Ensisheim, waarover al verslag werd gedaan in 
een vorige Radiant. 
En natuurlijk werden er ook simultaanopnamen gezocht in 
het 1992 zomer materiaal. Door de vele gebeurtenissen die 
elkaar in hoog tempo opgevolgd hadden, had echter nog niet 
iedere post zijn verslaglegging en fotoidentifikatie gereed. 
Desondanks konden op de bijeenkomst een 25-tal simul- 
taanopnamen uit het materiaal gedestilleerd worden. Ook 
in Nederland derhalve een succesvolle aktie en weer handen 
vol werk voor de rekenaars. We houden het verslag kort en 
laten de foto’s spreken. De thuisblijvers hadden andermaal 
ongelijk. Wij zijn dank verschuldigd aan het Emmauscollege 
voor het wederom kosteloos beschikbaar stellen van de, naar 
inmiddels gebleken is, voor dit soort bijeenkomsten bijzon- 
der geschikte ruimte. . 
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Figure 1: Alex Scholten licht toe, hoe komeet P/Swift-fittle 

gedurende het najaar van 1992 aan onze avondhemel te zien 
zal zijn. 

Figure 2: Ja . . . Weer een simultaan erbij. Schrijft U maar 

even op. Of stop maar in Uw mooie rekentuig . . . 
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Figure 3: Alex Scholten en Mare de Lignie blasen even uit temidden van de bergen waaxnemingsmateriaal. 

Figure 4: De laatste DMS bijeenkomst voor Peter Jenniskens. Opvolger Michiel van Vliet (links) en waarnemings top-10 

aanvoerder Koen Miskcjtte buigen sich over het al weer goed gevulde archief met 1992 waarnemingsmateriaal. 


