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Sterrenkunde en de prachtige natuur van La Palma: een prachtige combinatie. (Foto: Ovidiu Vaduvescu)

Wetenschap en vriendschap,
deze twee begrippen staan
cerfir^ l bij de jaarlijkse Inter-
n^tiorlal Meteor Conference
(IMC). Amateurs en professio-
nele onderzoekers die zich met
meteoren bezighouden praten
elkaar tijdens dit evenement
bii. Dit jaar vond het evene-

ment plaats op het eiland La
Palma. Met een kleine delega-
tie van de Werkgroep Meteoren
reisden we af naar 'La Isla Bo-
nita' om de conferentie bij te
wonen 6n om te genieten van
alle pracht die het eiland te
bieden heeft.
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Rov Keelis is meteoorr-a:rrne-
lner en secretar'ls I'an de \!'erk-
groep N{eteoren van c1e KNV$flS,
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ot nu toe vonden conf'eren-
tie's altijcl plaats op het vas-
te land van Europa. Voor

dit jaar koos cle organisatie, de
International Meteor Organisati-
on (IMO), voor een exotische lo-
catie: het eiland La Palma. Het
vulkanische eiland, bij astrono-
rnen welbekend venucge het oh-
serv:rtorium Roque de 1os Mucha-
chos op 2400 meter hoogte en de
vele donkere heldere nachten,
trok dit jaar maar liefst 110 deel-
nemcrs. Nicrrw dit jaer ziin men-
sen uit Turkije, Marokko en Azer-
baldzian.

\7as de IMC vloeger een bijeen-
komst waar vooral amateurs bij-
eenkwamen orn elkaar te vertel-
len over hun hobby, de laatste

laren zijn er steec]s meer profes-
sionele astron()men die informa-
tie delen ovcr hun onclerzoek. De
IMC's leiden tot veel samenwer-
king tusscn cle deelnemers, die
vier dagen met elkaar optrekken
in een gemocclelijke sfeer. De
IMO-penningnrcester Marc Gys-
sens benaclrukt clat ook nog eens
in zijn openingsspeech: 'Uniek
aan de INIC zijn wetenschap en
vriendsch:rp. Ik hoop dat weer

nicuwe mensen zich bri cleze fa-
milie aan zullen sluiten.'

Een milioen meteoren op video
Met ,11 lezingen en 20 posters
u,'orden de deelnemers van de
laatste ontwikkelingen op de
hoogte gebracht. Een onderwerP
clat de laatste jaren enorme voor-
uitgang heeft geboekt, is het
waarnemen van meteofen met v1-

deosystemen. Vroeger was een
dure beeldversterker nodig om
meteoren vast te leggen, maaf te-
genwoordig zrjn lichtgevoelige
bewakingscamera's voor nog
geen 400 eliro een betaalbaar al-
ternatief voor amateurs. Met ca-
mera's a1s die van Vatec ziin val-
lende sterren vast te leggen tot
circa magnitude +3. Sterk verbe-
terde computers en verschillende
softwarepakketten maken het
mogeliyk om de data snel te ver-
werken en cle herkomst van de
meteoroiden te bePalen.
Zct vertelt de Amerikaanse astro-
noom Peter Gural over het NASA-
proiect Camera's fbr Allsky Mete-
or Surveillance (CAMS) dat slim
gebruik maakt van cleze ontwik-
kelingen om geautomatiseercl ba-
nen uit te rekenen van de grote
hoeveelheid meteoren clie de ca-
mera's vastleg€len.'Waarnemers
op verschillende locaties laten
hun videocamera op heldere
nachten draaien en cle 'vangst'
n'ordt centraal verwerkt. op dit
moment is CAMS actief in Califor-
ni€' en cle Bencltrx. en in ecn iaar
tijd zljn er al van maar liefst 47.000
meteoroiden de banen doorgere-
kend. Gural: 'Door deze opscha-
ling hcbbcn we al JL nicuwe tne
lcool.zw(rmen onttlekl, wat Itet
totaal op 95 brengt.'
De hoeveelheden vastgelegde me-
teoren zijn zo groot (inmiddels
meer dan 1 miljoen) dat het een
schat aan gegevens oplevert. Bij
cle analyse is het van belang
n'aarnemingen onderling eedijk
te vergelijken door te corrigeren
voor de omstandigheden, bii-
r.oorbeeld de grensmagnitude en
de hoogte van de radiant. Sirko
Nlolau uit Duitslancl is grondleg-
gt:r van het softrvareprogramma
Nletrec clat meteoren oP video de-
tecteert en analyseert. In zijn pre-
sentatie laat hij zien dat de huidi-
gc correctie voor de hoogte van

Deelnemers bekijken de posters van de onderzoekers tijdens de poster-
sessie.

Lezingen tijdens de International Meteor Conference. (Foto: Casper ter
Kuile)
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Groepsfoto van de IMC-deelnemers bij observatorium Roque de los Muchachos. (Foto: Casper ter Kuile)

c1e radiant bi1 visuele tellingen
niet helemaal k1opt. De afwilking
Lrlijkt zelfs te verschillen per me-
teorenzwerm. Een verklaring is
nog niet gevonclen.

Nleteoren filrnen v{nuit de
ruimte
NASA zoekt het hogerop en heeft
het waarnemen met video uitge-
breid naar drie niveau's: vanaf de
grond, vanuit de lucht en r.anuit
c1e ruimte. Danielle Moser van de
Space Environments GrottP ver-
telt over haar project tijclens de
Lyriden, eerder dit iaT. \(/eten-
schappers fi1mden cle meteoren
namelijk ook met een camera aan
een ballon op meer dan 30 kilo-
meter hoogte en vanuit het Inter-
national Space Station. Turee me-
teoren clie vanaf het ISS waren

Een van de vele uitzichten tiidens de beroemde Vulkaanroute, een '19

kilometer lange wandeling over de vulkaantoppen in het zuiden van La

Palma.

Zre r.ebsites, link 1: op de tijdliin
staat oncler 19 mei een prachtige vi
deo, gemaakt \.anuit het ISS. Te zien
zijn onder andere meteoren. pool-
licht, airglow en talloze blikserns,
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Zicht op het noorden
Smrekar, Astronomsko

vanaf Roque de los Muchachos
dru5tvo Labod, Slovenid)

met de Melkweg en airglow (groen). (Foto: Matic

l'astgelegd. konden ze correleren
met grondw'aarnemingen. Het
pfoiect ler,erde fraaie filmpjes op".
Ook amateurs kwamen met inte-
ressante resultaten op het gebied
van video. Zo ontdekten Filip No-
voselnik en Denis Vida een mo-
gelijk nieun'e z\\rerm met een ra-
cliant in het gebied van Vissen en
\X/'aterman. Het Kroatische duo
bepaalcle 268 banen uit vic'leodata
lLr5\cn 200- en 200q en zag drt
rccl nretcoren uit een gcbicdje
kwamen iets ten noordoosten
van de radizrnt van de delta-Aqua-
riden Zvid. Nader onderzoek
lroet Ltitwijzen of het inderdaad
orn ccn nicrrnr z\\elm ga.rt o[
clat c1e meteoren tocl-r bij de clelta-
Aquariden Zuicl horen

Vuurhollen en NEO's
De grote jongens oncler cle mete-
oren (vuurbollen) kunnen op de
conferentie natuurlijk niet ontbre-
ken. Gerhard Drolshagen van ESA
vertelt rn zijn lezing over Fire-
N'orks, een database clie de ruim-
tevaartorganisatie binnen een

consortinnr opzct om infbrmatie
oveL vuurbollcn centraal teverza-
melen. Infbrnratie r-rit deze data-
base kan oncler :rndere gebrr.rikt
worden vool' \\'ctenschappelijke
studles naar lileine Near Earth
Objects (NEOs). planetoiden clie
in de toekonrst nrogelijk de aarde
kunnen treff'er-r.

Ook de Roemcense onclerzoeker
Ovidiu \raclur-escu doet oncler-
zoek naar NIr()s. Hij schakelcle
Jlllal.cUI: rn \l tl(lcntcn in Olll ()p
meer clzrn 10 0(X) foto's, gemzrakt
tussen 1930 en 2007 door het
Bucharest Astlon<;nical Observa-
tory. te spcufclt naar bekende
planetoiden, Xlct de oucle posities
van deze olrjccten zijn n-rogelijk
de baangegevcns \.an bestaande
NEO's nar-rs'kcr-rriger te bereke-
nen en het ger lurr \ran toekomsti-
ge inslagen ir-r tc schatten.

Stoti sti ek $t e t Tw itte r
Geert Barenltsen \/an het Britse
University of Hertfordshire op-
pert in zrin \czing een creatief
idee. namclijk ,,rrr Twitter te ge-

bruiken om de frequentie van
vuurbollen te bepalen. Groncl-
u-aarnemingen van r.uurbollen
zijn nameiijk schaars. Militaire sa-

tellietbeelden zouden uitkomst
kunnen bieden, maar deze zijn
r.ooralsnog geheim. Het viel Ba-
rentsen op dat veel mensen tn'it-
teren over een vuurbol die ze net
gezien hebben. Met name roncl
cle rnaxima van meteorenzwer-
rnen schiet het aantal tsreets om-
hoog. Op het scherm toont hij
een grafiek dle duidelijk piekt tij-
clens het maxintum van de Perse-
iden met 6 tu.eets per seconde(l)
Barcntsen: 'Totdat s'e toegan5l
krijgen tot de satellietdata. moe-
ten we creatief zijn.'
\iercler laat Barentsen liet zien dat
llleteorenzwermenr ondanks dat
ze rneestal van kometen afstam-
nren. ook zeer grote deeltjes en
brokstukken bevatten. Een r,vaar-
neemcan-ipagne op een 2 metet'-
telescoop had tot doel zulke
brokken voor intrede in de damp-
kring waar te nemen. Helaas nog
zonder resultaat.
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Een deel van het zodiakaal licht met daarin rechtsboven het oppositielicht (Gegenschein). (Foto: Matic Smre-

kar, Astronomsko druitvo Labod)

Ten siotte beschrijft de Finse on-
derzoeker Maria Gritsevich in
haar lezing een drietal parame-
ters waarmee te voorspellen is of
een meteoroide de tocht door cle

atmosfeer ovedeeft en wat dan de
gevolgen zrjn van een eventuele
inslag. 'Deze resultaten kunnen
gebruikt worden om fragmenten
op de grond sneller te vinden', a1-

dr-rs Gritsevich.

Sterrenkundig walhCIlla aP
2lrOO meter
Een verblijf op La Palma kan nar-

tuurlijk niet zonder een bezoek
aan het Observatorium Roque de
Los Muchachos. Even lijkt dit in
Elevaar te komen door de nacle-
rende tropische storm Nadine.
waardoor we misschien niet naar
boven kunnen komen. Gelukkig
blijkt Nadine erll traall te bet'e-
gen en bovendien in een meer
noordeiijke richting, waardoor cle

excursie toch kan doorgaan.

Drie bussen nemen ons de berg
op naar 2400 meter hoogte. Voor
mij betekent clat r-ee1 naar buiten
kijken om niet rlisselijk te wor-
den van de vele scllerpe bochten.
Eenmaal boven steken de witte
koepels mooi af tegen de heldere
blar,rwe lucht. \ile Lrezoeken de
Gran Telescopio Canlrias. mo-
menteel de grootste single-aper-
ture optische teiescooP met sPie-
gel (10,'1 meter). De ronclleider
weet ons te vertellen clat waarne-
men met het ge\-aarte ongeveer 2

euro per secontlc kosl...
Daarna nemen \\.e een kijkje bij
de 'William Herscl-rel Telescope
(4,2 meter). Met het instrllment is
kort geleden een nieur,v wereldre-
cord gevestigd, n:rmelijk kwan-
tumteleportatie over 143 kilome-
ter, de Elrootste af.stand tot ntl toe.
Het versturen r.an infbrmatie via
kwantumteleportzttie vormt de
basis voor een *ereldwijd ner
werk tussen toekornstige kwan-

tlrmcomputers die vele malen
sneller zullen zijn dan de huidige
computefs.
Ook bekijken we een wat kleine-
re behuizing tussen de grote koe-
pe1s. \Tanneer de kap hiervan
openschr-rift, zien we een camera
met beeldversterker. Dit sYsteem
vormt samen met een andere ca-
mera op het eiland Tenerife een
dubbelstation voor het waarne-
men van meteoren, CILBO ge-
naamd. Beide staan gericht op
het gebied dat zich tussen de ei-
landen op 80 tot 100 kilometer
hoogte bevindt. Elke meteoor die
hier verschijnt en helder genoeg
is, wordt door beide carnera's
vantrit ecn andcre hoek i astge-
legd. Hieruit kunnen onderzoe-
kers de bran hepalen.
Laat in de nacht, na ondergang
van de maan, bewonderen we de
sterrenpracht vanaf deze bergtop.
Door vocht in de atmosfeer is het
aan de horizon ietwat heiig, maar
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Het zodiakaal licht kruist de Melkweg in het gebied van de 'win-
tersterrenbeelden'. Het felle object linksonder is Venus. (Foto: Ma-
tic Smrekar. Astronomsko druitvo Labod)

De Melkweg. (Foto: Matic Smrekar, Astronomsko druStvo
Labod)

verder is de hemel adembene-
mend. Ve zien cluidelijk de groe-
ne zrirglou,'in het noorden en te-
gcn de ochtendschenrering het
zocliaktal licht dat steil omhoog
reikt en de Melkweg kruist. Uiter-
aarcl maken qre talloze foto's: het
is een onvergetelijke nacht.

Astranomisch toerisrne
\rercler rnaken sre nog een aantal

'chittelende wrrntlelingen op hct
eiland. onder anclere in cle gigan-
tische krater in het noorden van
het eiland (Caldera c1e Taburien-
te) en over de meest recente vul-

kaantoppen in het zuiden (Vul-
kaanroute). La l'alma onderscheiclt
zich duidelijk van de andere Ca-
narische eilanclen cloor het ont-
bleken van nrooie stranden en
massa-toerisnrc. en richt zich voor-
zr1 op u,-anclelrvrrs en natuurlief:
hebbers. I)e or-clheid rvil ook de
:lmateLlrsterl'enknnde op het ei-
lancl stin-l-rlercn door het aanieg-
gen van speciele astronomische
uitzichtpuntcn cn astronomische
w:rndelpaclen. ()ok bieden een
aantzrl reisbuleuus tochten aan met
astronomie els thema en waar\roor
w21t instrLuncntru'ia wordt geregeld.

Een publiek toegankelilk observa-
torium op La Palma ontbreekt nog,
maar de lokale over-heid zegt hier
aan te werken.
A1 met a1 kijken ure terug oP een
zcer geslregdc tonlercntie in ccn
zeer bilzoodere omgeving. OP
naar het IMC in Poznan in Polen!

Websites
1. facebook.comlNitseM(]te()rw:rtch,

fl aaie metcorenfi lmpjes
2. irno.r-ret/imc2012
J. !isitlapalma.es
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