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 Basis Meteoren 

 Activiteiten Werkgroep 

 Pauze 

 Actualiteit Meteoren 

 Cameloparalid storm 

 Perseïden 

 Geminiden 



 Wat is een meteoor? 

 

 Deeltje dat door de bewegingsenergie en wrijving de 
lucht ioniseerd 

 

 



 Hoe benoemen we de verschillende deeltjes? 

 

 Stofdeeltje in de ruimte: Meteoroïde 

 Stofdeeltje in de atmosfeer: Meteoor 

 Overblijfsel op de aarde: Meteoriet 



 Vanwaar komen meteoren? 

 

 SPORADISCHE meteoren: Stof uit de ruimte 
(botsingen, overblijfselen van de vorming van het 
zonnenstelsel, ijs,…) 

 

 ZWERM meteoren: Stof van een komeet 



 Vanwaar komen meteoren? 

 ZWERM meteoren: Stof van een komeet 



 Basistermen Meteoren 

 Radiant 

 



 Basistermen Meteoren 

 Gebiedje tellen 

 



 Basistermen Meteoren 

 vuurbol 

 



 Basistermen Meteoren 

 ZHR 

 



 Verdeling gebaseerd of verschillende 
waarnemingstechnieken 

 

 Visueel 

 Radio 

 Video 



 Visueel 

 

 Tijdens een nacht op een veldbed 

 Geven resultaten door naar het IMO die deze 
gegevens gebruiken voor onderzoeken 

 Per jaar enkele waarnemingsavonden 

 (Perseïden, Geminiden, Tauriden,…) 



Oberonkamp 2013 Houffalize 



 Video 

 Gebruiken een camera, geen verlies van gegevens 

 Elke heldere nacht 

 Gegevens worden gebruikt door IMO (international 
meteor organisation) 





 Video project 2014 

 Draagbare video opstelling 

 Zowel gewone camera als all sky 

 Samenwerking met werkgroep Oberon en Poollicht 

 



 



 Radio 

 maakt gebruik van zenders en ontvangers 

 sluit nauw aan bij werkgroep radioastronomie 



 IMC 

 Het IMC (International Meteor Congres) is een 
jaarlijks congres waarbij verschillende nationaliteiten 
drie dagen hun passie delen.  



 Meteorendag 

 Dit is de kleine broer van het IMC 

 Elk jaar komen meteorenliefhebbers uit Nederland 
en België samen om te spreken over hun ervaringen 
en onderzoeken. 



Waarnemingsavonden 

 
Zwerm ZHR Maan   Datum Weekdag 

Perseïden 100 volle maan  12/08 dinsdag 

Tauriden S 5 volle maan  10/10 vrijdag 

Orioniden 25 nieuwe maan  21/10 dinsdag 

Tauriden N 5 laatste kwartier  12/11 woensdag 

Leoniden 15 laatste  kwartier  17/11 maandag 

Geminiden 120 laatste kwartier  13/12 zaterdag 

Ursiden 10 nieuwe maan  22/12 maandag 

 



Internationale werkingen 

 

Naam     Datum 

IMC 2014 (Giron France)  18-21/09 

Meteorendag    22/04 

 



 



 ontdekking komeet 209P/LINEAR op 3 februari 2004 
 LINEAR (Lincoln near earth asteroid research project)  

 

 



 209P/LINEAR 

 Perihelium op 6 mei 2014 

 Kruising omloopbaan op 23–24 mei 2014! 

 

 



 Camelopardalid meteoren zwerm? 
 Voorspellingen 2012 

 So far,given the observations, we estimate a ZHR (zenithal hourly 
rate) of 100/hr to 400/hr, which is an excellent outburst! But this 
shower can become an exceptional one. Indeed, given the current 
orbit of the comet, all the trails ejected between 1803 and 1924 do fall 
in the Earth’s path in May 2014! As a consequence, this shower 
might as well be a storm. 

 Voorspellingen 2013 

 But Ye and Wiegert warn that, given the current relatively weak 
dust production of the comet, rates could be much lower. With the 
low dust production, as well as the team’s lower estimate of how 
many debris streams from the comet’s previous passes are hanging 
around in this region of space, it’s highly unlikely that we’re in for a 
meteor storm (1,000 per hour) — although the team couldn’t quite 
rule it out. 

 

 



 Camelopardalid meteoren zwerm? 

 Zwerm/storm piekt tussen 6 – 8 UTC (8h en 10h) 

 Vroeg kerst voor Noord-Amerika en Canada 

 Vlucht boeken kan via: goedkopevliegtuigtickets.be 

 

 

 



 

 

 



 Zwerm/storm piekt 13 december om 17 UTC (18h) 

 Theoretisch model Jeremie Vaubaillon voorspeld de 
hoogste densiteit op 15 december 

 Laatste kwartier maakt waarnemen mogelijk 

 

 

 




