
Op zoek naar stenen uit de ruimte.



Voorstelling:

✓> 45 jr. a.a.

✓Brede interesse,vooral

meteoren…



Fotograferen van meteoren

➢ Vuurbollen → ≠ meteorieten

➢ Zwermmeteoren versus vuurbollen







Wat gaat er aan een zoekactie vooraf ?

➢ Vuurbol moet minimaal simultaan 
gefotografeerd zijn.

➢ Aantal parameters moeten goed zitten:
- voldoende helder zijn
- eindsnelheid zo laag mogelijk <25km/s
- eindhoogte liefst lager dan 25 km
- de hoek waaronder de meteoroïde de        

dampkring binnendringt. Hoe rechter hij valt hoe 
kleiner het zoekgebied achteraf en hoe schuiner 
hoe groter het strooiveld zal zijn.





- grootte object(beginmassa) bepalend voor 
eindmassa.

- fragmentatie ?

- één of meerdere simultaanopnamen 
uitmeten en berekenen → software Pavel 
Spurny.

- programma berekent alle 
baanelementen,radiant, helderheid, 
atmosferisch traject…

- windprofielen→ darkfly traject→strooiveld





Zoeken naar meteorieten.

➢ strooiveld of coördinaten bekend→
stafkaarten bestellen en zoekgebied intekenen

➢Waar moeten we rekening mee houden ?

- De periode waarin zo’n meteoriet gevallen is

- zijn de velden pas ingezaaid/jonge plantjes…

- Zoeken naar de eigenaars van de 
velden/weiden…



Naar wat zoeken we ?

➢ Nodige kennis is vereist. 

➢ Uitzicht vers gevallen meteoriet: steeds een 
zwarte korst: fusion crust.

➢ Magnetisch, meeste meteorieten bevatten Ni.

➢Gewicht: meteorieten zijn zwaarder dan aards 
gesteente.

➢ Typische vorm: sommige hebben 
regmaglypten





• Aards gesteente is echter poreus en ze hebben 
gaten.



Drie hoofdgroepen meteorieten:

➢ Steenmeteorieten

➢ Ijzermeteorieten

➢ Steen-ijzer meteorieten.

➢ Deze hebben nog vele subgroepen zoals bvb de 
steenmeteorieten worden ingedeeld in 
chondrieten en achondrieten. Binnen die 
groepen zijn er nog veel andere subgroepen maar 
dat ga ik hier niet bespreken,

➢ Er werden vnl. steenmeteorieten gevonden(95%)



Hoe gaan we te werk ?

➢ We doen een oproep om te gaan zoeken en 
spreken een verzamelplaats af.

➢ Dag tevoren prospectie, wat is haalbaar ?

➢Getuigenissen:praten met mensen in de buurt

➢ Hindernissen in een weide ?

➢Stooiveld is meestal groot en een ellips maar 
hoeft dat niet te zijn.





➢ In het geval van de Eeklo case was de ellips 11 
km lang en 500 m breed, niet overdreven groot 
maar toch nog 550 ha !

➢ Wat nemen we mee op onze zoektocht ?

- Juiste kleding/schoeisel: weer gerelateerd.

- Proviand: geen tijd verliezen in het veld.

- stokken met sterke magneten aan bevestigd 

(neodymium magneten).

- vlaggetjes om het terrein af te bakenen waar   

we al gelopen hebben.  

- metaaldetector (niet altijd nodig).



Waar beginnen met zoeken ?

➢ Meestal strooiveld ellipsvormig, waarbij 
kleinste(lichtste) steentjes eerst vallen en 
naarmate we verder gaan grotere(zwaardere) 
stukken vallen.

➢ Grootteorde van enkele grammen tot >1 kg.

➢ Dikwijls zoeken we eerst in de buurt van de 
50 tot 100 grammen: meeste kans op 
meerdere stukken.



Organisatie !

➢ Groep wordt verdeeld op één lijn met 
onderlinge afstand van +/- 2 m.

➢ Lopen in stroken op en neer en vlaggetjes 
worden uitgezet en terug opgehaald.

➢ Zo’n veld is al gauw enkele honderden meters 
breed en lang dus reken zelf maar uit hoelang 
je er over doet om zo’n akker af te speuren.





➢ Als er mensen in de buurt wonen van die akkers 
of weilanden gaan we vragen om toestemming 
en leggen uit waarom we willen zoeken.

➢ Steen gevonden, wat dan ?

- We bepalen de gps coördinaten

- Maken een foto van de vindplaats

- steen wordt in een plastic zak met zipsluiting 

bewaard met vermelding van coördinaten.



➢ D.m.v. een tracking systeem op de 
smartphone of GPS kunnen we achteraf zien 
welke gebieden we allemaal doorlopen 
hebben, die worden ingekleurd op de 
stafkaart of in google maps.



Zoektochten.

➢ 2013 eerste zoektocht in Nederland.

➢ Op 30 oktober 2013 verschijnt een heldere vuurbol die 
door verschillende posten in Nl werd gefotografeerd.

➢ https://www.youtube.com/watch?v=yfiyMkRj2As

➢ In november dat jaar heb ik mijn eerste zoektocht 
meegemaakt in Hoenderloo op de Veluwe in Nl.

➢ Eerste keer met 30 personen, volgende keren zwakte 
dit aantal gestaag af…

➢ https://www.youtube.com/watch?v=XbbDBeMXFs8







De Eeklo case

➢ Op 25 maart 2016 fotografeerde ik een vrij 
heldere vuurbol simultaan met Franky Dubois 
in Zillebeke en Koen Miskotte in Ermelo en 
Klaas Jobse in Oostkapelle beiden in Nl,







➢ Berekening door Pavel Spurny.
- eindpunt lag rond 22 km
- eindsnelheid < 14 km/s

➢ Pavel moest nog een strooiveld berekenen maar we wisten 
ongeveer waar het zou zijn.

➢ Mijn vrouw en ik op prospectie…
➢ Afspraken gemaakt en een oproep en ook hier bij de eerste 

keer véél volk…
➢ In totaal 8 keer naar Eeklo geweest en op het einde waren 

we nog met twee.
➢ Niet eens de helft van het gebied kunnen doorzoeken.
• Totale oppervlakte strooiveld = 254 ha
• Gebied doorzocht : +/- 55 ha
• In totaal is er 165 uren gezocht geweest !













Nieuwe case in Malle.

➢ In de nacht 2/3 jan.2017 verschijnt een vuurbol 
van magnitude -10 die simultaan wordt 
vastgelegd door verschillende posten en ook door 
de videosystemen van Cams,

➢Uit berekeningen volgt een strooiveld in de buurt 
van de brouwerij van Westmalle…

➢Kleine hoek van intrede (23°) waardoor er een 
groot strooiveld ontstaat,

➢Eindhoogte was vrij hoog, bijna 30 km.
➢Net zoals in Eeklo, flyer gemaakt en verdeeld.











➢ Stafkaarten besteld, gebied ingetekend en op 
pad samen met de Nederlanders.

➢ Hier zijn we slechts één keer in groep gaan 
zoeken en er waren ook leden van 
Volkssterrenwacht Urania bij.

➢Volgens Pavel weinig kans op grote stukken.

➢ Resultaat, niks gevonden.





2 maart 2020: superbolide !

➢ Op 2 maart 2020 om 23:37:45 UT werd er simultaan 
een bijzonder heldere vuurbol vastgelegd door 
verschillende posten.

➢ Uit berekeningen door Pavel Spurny werd een 
eindpunt nabij Dortmund (Duitsland)bekomen

➢ Volgens Pavel zouden er in het gebied tussen de 50 en 
500 gr wel 100 stukkenmoeten liggen

➢ Wat de kleinere stukken betreft tussen 10 en 50 gram 
kunnen dat er honderden zijn

➢ Wat het grootste stuk betreft kan indien er geen 
fragmentatie optrad wel > 10kg zijn !

➢ En ook tussen de 500 – 1300 gr kunnen er 10 st. zijn…



➢ Afspraken gemaakt, hotel geboekt in Dortmund…
➢ Weekend 6/7/8 maart in Dortmund
➢ Op vrijdag samen met Hans Betlem de buurt verkend en 

prospectie gedaan in het gebied.
➢ Gebied ingetekend op kaartjes.
➢ ‘s Zaterdags na het ontbijt komt er een groep samen uit 

Nederland en Duitsland,
➢ Ganse dag gezocht en ‘s avonds gaan dineren met de groep.
➢ ‘s Zondags met drie man verder gezocht op parkings rond 

de Universiteit en twee meteorite hunters uit Duitsland 
ontmoet.



















➢ Maart 2020 begon ook het Corona verhaal en 
hierdoor waren we genoodzaakt om  de aktie af 
te breken en terug te keren.

➢ De twee Duitsers Martin en Ralph zijn nog een 
week blijven zoeken…

➢ Niet meer kunnen terugkeren naar Duitsland
➢ Ik wil eindigen met dat bij alle zoekacties waar ik 

bij betrokken was geen meteorieten werden 
gevonden, niettegenstaande er volgens Pavel in 
Duitsland nabij Dortmund wel honderden 
stukken zouden moeten liggen…

➢ Dit zou uiteraard ook in Hoenderloo of Eeklo 
kunnen maar hier wellicht minder stukken.



• Bedankt allen om te luisteren en als er nog 
vragen zijn vuur ze maar af.




