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DMS najaarsbijeenkomst 1997

Hans Betlem 1

1. Lederkarper 4, 2318 NB  Leiden

Op 20 september jl. vond de traditionele DMS najaarsbijeenkomst weer plaats op de Volkssterrenwacht te Bussloo.
Na een jaar waarin op meteorengebied nogal wat gebeurde was het weer hoog tijd voor de actieve waarnemers om bij te
praten. Reden voor een dertigtal belangstellenden om die schitterende herfstzaterdag naar Bussloo te komen.

Vanaf 10 uur stond de deur van VSB
traditiegetrouw gastvrij open en drup-
pelden meteorenwaarnemers binnen.
Koffie met de onafscheidelijke cake,
apparatuur opstellen, posters ophan-
gen. De Perseïden 1997 hebben weer
veel fraai fotomateriaal opgeleverd en
de nodige posters werden ter plekke
nog aangemaakt. Ook komeet Hale
Bopp, nog maar enkele maanden van
het nachtelijk toneel verdwenen,
mocht op vele foto’s bewonderd wor-
den. Met name schitterend kleuren-
materiaal van Robert Haas en Volks-
sterrewacht Twente trokken de aan-
dacht alsmede zeer fraai gedetailleer-
de opnamen van Jaap van ’t Leven,
DMS bijeenkomsten verlopen altijd in
een gezellige en ongedwongen sfeer,

zo ook nu. Er is meestal veel tijd voor
informeel contact en bijpraten.
Er stonden vier hoofdonderwerpen op
het programma.
Olga van Mil vertelde voor aanwezige
nieuwe waarnemers het een en ander
over het visuele waarnemingsformu-
lier. Hoe in te vullen en welke gege-
vens zijn noodzakelijk. Olga zegde
een stukje voor Radiant hierover toe,
dat inmiddels in het december 91997)
nummer van Radiant is verschenen.
Peter Bus hield een voordracht over
de radio weaarnemingen van de Per-
seïden 1997. Dankzij het werk van
Peter kennen we sinds enkele jaren
ook weer actief radio werk in ons land
en de resultaten, waarvan Peter in Ra-
diant regelmatig verslag doet, mogen
beslist gezien worden.

Hans Betlem vertelde over de fotogra-
fische resultaten van de Geminiden
1996. De DMS fotografische database
telt inmiddels ruim 250 Geminiden-
banen en 1996 leverde een zeer ba-
lengrijke bijdrage. De kwaliteit van
het materiaal is veel beter dan ten tij-
de van de roemruchte Provence expe-
dities (1990). Ook deze gegevens zijn
inmiddels in het december 1997
nummer van Radiant verschenen.
De hoofdmoot van de bijeenkomst
was echter bedoeld voor de grote Le-
oniden expeditie die in 1998 moet
gaan plaatsvinden. Casper ter Kuile
besprak uitvoerig de activiteiten die
een kleine commissie tot dat moment
had verricht : Klimatologisch en as-
tronomisch een keus maken voor het
land waar de expeditie heen moet

Een deel van de deelnemers aan de DMS najaarsbijeenkomst op 20 september
1997 poseert bij het (nieuwe) kunstmatige meertje op het golfterrein bij VSB.
Foto : Kees Roos.
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gaan, het opzetten van een voorlopig
draaiboek en het opzetten van een
projectvoorstel. Inmiddels ligt dit, on-
dersteund door de Leidse Sterrewacht,
bij de Koninklijke Nederlandse Aca-
demie voor Wetenschappen in
Utrecht. Ook andere sponsor- en
fondswervings initiatieven zijn in-
middels opgestart.
Het door Casper besprokene leverde
heel veel discussiestof of.
Tegen 17.00 kwam weer een einde
aan een geslaagde bijeenkomst waar-

na bij de onafscheidelijke Chinees in
Deventer nog lang werd nagepraat.
De DMS bijeenkomst 1997 is de laat-
ste geweest, die onder de persoonlijke
bemoeienis van Alex Scholten op
Bussloo werd gehouden. Alex heeft
gedurende bijna 20 jaar de DMS bij-
eenkomst op Bussloo vorm gegeven.
Hopelijk houden we dezelfde plezie-
rige contacten met zijn opvolgster
Hittie Dales.
Met het oog op de komende (grote)
acties zal in 1998 ook weer een voor-

jaarsbijeenkomst op VSB plaatsvin-
den.

Peter Bus laat de resultaten van de radio waarnemingen aan de Perseïden van 1997 zien (links).
De commissie “expeditie Leoniden 1998” heeft al heel wat werk verzet. Casper ter Kuile toont het concept draaiboek voor
wat de grootste DMS operatie aller tijden moet gaan worden : De Leoniden 1998 expeditie naar China.(rechts)
Foto’s Kees Roos.


