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Tussentijds Waarschuwings Systeem 
Voor wie naast het kaartmateriaal in de Kometen Nieuwsbrief ook bij de onverwachte verschijning 
van kometen (tot ongeveer magnitude 10, of op verzoek zwakker) direct op de hoogte wil worden 
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KN 100: Een mijlpaal 
 
Voor u ligt de honderdste uitgave van de Kometen Nieuwsbrief, waarmee de Nederlandse Kometen 
Vereniging een nieuwe mijlpaal in haar historie heeft bereikt. Natuurlijk zit er een groot verschil, met 
name qua opmaak en vermenigvuldiging, tussen de eerste KN uit 1979 en deze editie, maar de 
doelstelling is nog steeds hetzelfde: een tastbaar ‘bindmiddel’ tussen de Nederlandstalige amateurs die 
speciale interesse hebben in het fenomeen “Kometen”.  
Veel interessante artikelen hebben in de loop der jaren een plek gevonden in de Kometen Nieuwsbrief; 
niet alleen waarnemingsoproepen, waarnemingsresultaten en de analyse daarvan, maar ook uitgebreide 
artikelen over waarneemmethoden, vergelijkingssterren, analyse en prognose van staartontwikkelingen 
of beschrijvingen van historische komeetverschijningen. 
 
Soms wordt wel eens de vraag gesteld in hoeverre amateurs, naast de vele (soms onbeperkt lijkende) 
mogelijkheden van Internet, nog behoefte hebben aan een gedrukt periodiek als de Kometen 
Nieuwsbrief en zelfs nog de behoefte hebben om lid te zijn/blijven van een vereniging als de NKV. 
Natuurlijk is veel informatie via Internet beschikbaar en is dit ook voor de komeetliefhebber een 
krachtig medium om snel op de hoogte te zijn van nieuwe ontdekkingen, waarnemingsresultaten, 
kaartmateriaal etc. Internet is echter erg vluchtig; een Kometen Nieuwsbrief kan echter ook jaren later 
nog nageslagen worden. Zo heb ik zelf bij het maken van het historisch overzicht voor deze Kometen 
Nieuwsbrief met veel genoegen de oude edities geraadpleegd en nagelezen. 
Alleen al het feit dat ondanks de mogelijkheden van Internet het ledenbestand van de vereniging heel 
stabiel is (en er afgelopen jaar zelfs diverse nieuwe leden genoteerd konden worden) een aanwijzing 
dat er nog steeds behoefte is aan een stuk verbondenheid. En daarin speelt een periodieke uitgave als 
de Kometen Nieuwsbrief onmiskenbaar een belangrijke rol. 
 
KN100 is dus een mijlpaal, maar géén eindpunt. Ook de komende jaren zal de Kometen Nieuwsbrief 
met een frequentie van 3 à 4 maal per jaar blijven verschijnen. We hopen daarbij de aard en kwaliteit 
van de artikelen minimaal op het huidige niveau te kunnen houden. Natuurlijk met behulp van de 
bijdragen van de leden, want de Kometen Nieuwsbrief (en feitelijk de gehele Nederlandse Kometen 
Vereniging) is er niet alleen vóór de leden, maar ook dóór de leden…. 
 
Veel leesplezier met deze speciale editie. 
 
Alex Scholten, 
Voorzitter NKV 
januari 2005  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEDERLANDSE KOMETEN VERENIGING  – een kort historisch 
overzicht                 Alex Scholten 
 
De belangstelling voor het waarnemen van kometen was binnen de Nederlandse Vereniging van 
Weer- en Sterrenkunde aanvankelijk bescheiden. Slechts als er relatief heldere kometen zichtbaar 
waren kwam de Kometensectie van de Werkgroep Meteoren in actie. De meeste aandacht werd 
besteed aan ruwe positiebepalingen. Het bepalen van de helderheid van een komeet kreeg nauwelijks 
aandacht. Dit veranderde toen Henk Feijth en Georg Comello, twee actieve waarnemers van 
veranderlijke sterren, zich ook gingen bezighouden met het schatten van de helderheid van kometen. 
De eerste komeet die werd geschat was C/1968 N1 (Honda) in augustus 1968. De schattingen werden 
verricht volgens de Bobrovnikoff-methode. Later volgden kometen zoals C/1969 Y1 (Bennett), 
C/1973 E1 (Kohoutek) en C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon). In de 2e helft van 1975 werd op 
initiatief van onder andere Mat Drummen (bureaudirecteur van Stichting De Koepel) een oproep 
geplaatst in Zenit voor de oprichting van mogelijke nieuwe werkgroepen, waaronder een werkgroep 
“Kometen”. 
 
Als resultaat hiervan werd op 21 februari 1976 een bijeenkomst belegd om te komen tot de oprichting 
van deze nieuwe werkgroep. Een elftal belangstellenden woonden deze bijeenkomst bij en er werd (ik 
citeer uit het verslag van deze bijeenkomst) “lang en breed gediscussieerd over de doelstellingen van 
deze nieuwe werkgroep”. Hierbij werden genoemd: het verrichten van helderheidsschattingen aan 
kometen, het maken van waarnemingsinstructies, het fotograferen van kometen, het doen van 
positiemetingen, het verzorgen van publicaties, spectrografisch onderzoek, opsporen van nieuwe 
kometen, verkrijgen van meer eigen inzicht door genoemde activiteiten en het streven naar 
wetenschappelijk zinvolle resultaten. 
 
Toevalligerwijs viel deze bijeenkomst vrijwel samen met de komst van komeet C/1975 V1 (West), die 
in het voorjaar van 1976 een fraaie verschijning aan de ochtendhemel werd. Al spoedig werden veel 
waarnemingen, foto’s, tekeningen en dergelijke ontvangen van deze schitterende komeet, die door 
vele waarnemers nog steeds tot één van de indrukwekkendste kometen van de 2e helft van de 20e eeuw 
wordt beschouwd. 
 
De eerste jaren fungeerde deze werkgroep als zogenaamde ‘Koepel-werkgroep’ waarbij de aansturing 
vooral vanuit het bureau De Koepel geschiedde. Publicaties over waarneembare kometen stonden in 
Zenit, De Meteoor en in het Informatieblad. Henk Feijth schreef een eerste waarnemingsinstructie en 
fungeerde voorlopig als waarnemingsleider. De leden werden via het bureau De Koepel geïnformeerd 
over nieuwe waarneembare kometen. Dr. Tom de Groot werd als vakastronoom bereid gevonden om 
de nieuwe werkgroep te ondersteunen. 
 
Pas op 11 maart 1978 werd een definitief bestuur gekozen: Mat Drummen (voorzitter), Peter Bus 
(secretaris), Ellen Papenburg (penningmeester) en Henk Feijth (waarnemingsleider). Het bestuur werd 
per 23 september 1978 uitgebreid met Reinder Bouma (periodieke kometen, buitenlandse contacten). 
Tevens werd in 1978 (27 mei) de werkgroep een officiële werkgroep van de Nederlandse Vereniging 
voor Weer- en Sterrenkunde. 
Wegens drukke werkzaamheden verruilde Mat Drummen in het voorjaar van 1979 al zijn 
voorzitterschap met een rol als ‘gewoon’ bestuurslid en werd Reinder Bouma voorzitter. 
Er werden internationale contacten gelegd met onder andere Brian Marsden (IAU Central Telegram 
Bureau), Charles Morris (redacteur van de International Comet Quarterly (ICQ)), Joseph Marcus 
(redacteur van de Comet News Service) en Australische komeetwaarnemers (onder andere David 
Seargent).  
Alle (ook historische) waarnemingen die door leden verricht zijn worden sinds 1979 doorgezonden 
naar de ICQ voor opname in de internationale database. 
 
In november 1979 verscheen het eerste nummer van de “Kometen Nieuwsbrief” (KN), tot vandaag het 
periodiek van de werkgroep met (citaat) “de bedoeling om de leden regelmatig op de hoogte te 



brengen van wetenswaardigheden op het gebied van kometen”. Voor leden was deze periodiek gratis, 
niet-leden betaalden indertijd 6 gulden per jaar. De KN werd in die tijd nog getypt met een 
typemachine en via een kopieermachine vermenigvuldigd. 
In dit eerste nummer stond veel achtergrondinformatie over de in 1979 ontdekte kometen en een 
oproep voor een ‘nevelprogramma’ (het schatten van helderheden van nevelachtige objecten). 
In het tweede nummer van de KN direct veel aandacht voor een interessante nieuwe komeet: 
C/1978Y1 (Bradfield). Deze komeet bereikte in januari 1980 de 4e à 5e grootte, maar was toen vooral 
vanaf het zuidelijk halfrond waarneembaar. Pas vanaf eind januari (6e grootte) kon de komeet ook 
vanuit Nederland worden waargenomen. 
Waarnemingen werden indertijd veel verricht met verrekijkers (bijvoorbeeld 12x60 en veelvuldig 
7x50), refractoren (tot circa 15cm lensopening) of kleine reflectoren (tot circa 15cm spiegeldiameter). 
Foto’s van kometen werden nog vrijwel niet gemaakt. 
Verder werd in 1980 een succesvolle waarnemingscampagne opgezet rond de gunstige verschijning 
van de kort-periodieke komeet 2P/Encke. Tevens werd dat jaar al voor het eerst vooruitgeblikt naar de 
aanstaande zichtbaarheid van de beroemde komeet 1P/Halley door de start van de International Halley 
Watch (IHW) op initiatief van JPL/NASA. 
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Figuur 1: De ontwikkeling van het aantal leden van de NKV (Werkgroep Kometen) van 1976 tot en met 2004. 
Opvallend is dat de vereniging de toename in het ledental door de verschijning van komeet 1P/Halley (1985) 
sindsdien goed heeft weten vast te houden. 
 
 
In 1981 werd het eerste lustrum van de Werkgroep Kometen luister bijgezet door de uitgave van een 
Report, met een analyse van alle 15 tot dan toe binnen de werkgroep waargenomen kometen. Tevens 
leverde de werkgroep eind april een belangrijke bijdrage aan de 44e NVWS-Amateurbijeenkomst in de 
Kapteyn-sterrenwacht te Roden, met een hoofdlezing door prof. J.M. Greenberg (Leidse Sterrewacht) 
over de oorsprong van kometen. Greenberg werd tevens bereid gevonden om als adviseur van de 
werkgroep te gaan fungeren. Tevens werd onder de aanwezigen door Peter Bus een heuse 
‘schattingstest’ afgenomen. 
In deze periode deed de computer zijn intrede: dankzij de computer op de Analistenschool in 
Leeuwarden kon Henk Feijth nu de efemeriden veel sneller berekenen dan met de programmeerbare 
rekenmachine. Ook de waarnemingsresultaten werden nu ‘digitaal’ gepubliceerd en geanalyseerd. 



Tevens werd het zogenaamde ‘Telefonisch Waarschuwingssysteem’ (TWS) in 1981 geïntroduceerd, 
zodat leden snel geïnformeerd konden worden over nieuw ontdekte waarneembare kometen. 
Het aantal helderheidsschattingen (vooral aan wat zwakkere kometen) nam, mede door de introductie 
van de 25cm Jones-Bird-spiegeltelescoop, behoorlijk toe met vooral een fraaie serie waarnemingen 
aan 64P/Swift-Gehrels in de winter 1981/1982. 
 
Op 30 januari 1982 vond de eerste Kometendag plaats op de sterrenwacht in Roden. Deze dag werd 
door 17 leden bezocht en er werd aan de hand van een nieuw waarnemingsformulier vooral gesproken 
over de schattingsmethoden en de bijbehorende waarnemingsgegevens. Ook de plaatselijke brandweer 
‘bezocht’ de bijeenkomst nadat Henk Feijth al pijprokend onder een rookmelder ging zitten. 
In de zomer kon komeet C/1982 M1 (Austin) veelvuldig worden waargenomen dankzij een maximale 
helderheid van de 4e grootte en een gunstige koers langs de ochtendhemel. Mede door deze 
verschijning werden in 1982 ruim 300 helderheidsschattingen verricht. 
Qua publicaties werd in 1982 een nieuwe rubriek ‘Kometen’ in het maandblad Zenit gestart. 
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Figuur 2: Het aantal helderheidsschattingen per jaar is uiteraard sterk afhankelijk van de verschijning van een 
heldere komeet zoals 1P/Halley (1985) en C/1996 B2 (Hyakutake) en C/1995 O1 (Hale-Bopp) in 1996/1997. 
 
 
Ook in 1983 werd weer een Kometendag georganiseerd. Op de goed bezochte bijeenkomst van 26 
februari te Hoogeveen werd vooruitgeblikt op de aanstaande verschijning van komeet 1P/Halley (al in 
oktober 1982 teruggevonden met de 5m Mount Palomar-telescoop). 
Nieuw was het werk van Rob van de Weg die een studie maakte van de beweging van stofdeeltjes en 
zo de staartontwikkeling van kometen (bijv. van C/1982 M1 (Austin)) analyseerde. Qua 
waarnemingen zorgden in 1983 de verschijning van twee aardscheerders C/1983 H1 (IRAS-Araki-
Alcock) en C/1983 J1 (Saigusa-Sugano-Fujikawa) voor enige consternatie. Naar aanleiding van deze 
kometen werd de Nederlandse taal door Peter Bus verrijkt met de woorden ‘zonscheerder’ en 
‘aardscheerder’. 
 
In februari 1984 verscheen het eerste nummer van een speciale ‘Halley Nieuwsbrief’ (onder redactie 
van Reinder Bouma), waarin waarnemers op de hoogte werden gebracht van de speciale 
waarnemingscampagne rond de verschijning van komeet 1P/Halley in 1985/1986. Internationaal werd 
komeet 27P/Crommelin als oefenobject uitgeroepen.  



 
Op 17 maart 1984 werd de derde Kometendag gehouden te Enschede. In het najaar zorgde komeet 
C/1984 N1 (Austin) voor een fraaie verschijning met een, door Rob van de Weg voorspelde, antistaart. 
Vanaf het najaar van 1984 werden ook diverse helderheidsschattingen  verricht vanuit Zuid-Frankrijk 
waar enkele leden regelmatig een bezoek brachten aan de sterrenwacht van Puimichel. 
In 1984 verscheen deel II van het “Halley Handboek” door Peter Bus met gedetailleerd kaartmateriaal 
en vergelijkingssterren voor de gehele verschijning van komeet 1P/Halley.  
De Kometendag van 9 februari 1985 te Groningen stond geheel in het teken van de aanstaande 
verschijning van komeet 1P/Halley. Professor dr. J.M. Greenberg verzorgde de hoofdlezing over ‘Wat 
kunnen de beroepsastronomen verwachten van komeet Halley?’. 
In mei kwam deel I van het “Halley Handboek” (door Reinder Bouma, Peter Bus, Henk Feijth en Rob 
van de Weg) uit: een uitgebreide waarnemingshandleiding voor het waarnemen en fotograferen van 
kometen, in het bijzonder gericht op de verschijning van komeet 1P/Halley. 
 
In de periode juli-september 1985 werd een geslaagde oefencampagne gehouden rond de verschijning 
van 21P/Giacobinni-Zinner, als laatste voorbereiding op de waarnemingen aan 1P/Halley. Komeet 
1P/Halley werd op 13 augustus 1985 voor het eerst door Peter Bus en Reinder Bouma waargenomen 
vanuit Zuid-Frankrijk. Henk Munsterman uit Meppel kwam de eer toe om als eerste Nederlander 
vanaf Nederlands grondgebied de komeet te fotograferen. 
Vanaf half september volgden meer visuele waarnemingen vanuit Nederland en op 10 november 
waren Peter Bus en Rob van de Weg de eerste Europeanen die de komeet met het blote oog 
waarnamen. Helaas werkte het weer rond de jaarwisseling 1985/1986 niet echt mee om het voor 
Nederland gunstigste deel van de verschijning goed te kunnen volgen. 
Vanaf begin 1986 verdween de komeet naar zuidelijker breedten. Diverse amateurs reisden in het 
voorjaar naar zuidelijke locaties af om komeet 1P/Halley op zijn helderst te kunnen waarnemen. In 
mei 1986 was de komeet ook weer vanuit Nederland zichtbaar. 
Uiteraard werd gedurende 1985 en 1986 zeer veel gepubliceerd rond de verschijning van komeet 
1P/Halley en voor haar werk ontving de Werkgroep Kometen in november 1986 de Van der Bilt-prijs 
van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Ook was de werkgroep 
vertegenwoordigd op een International Halley Seminar in het Vlaamse Alden Biesen. 
 
In het najaar van 1986 ontstond er een crisis binnen het bestuur naar aanleiding van het 
coördinatorschap richting IHW, waardoor Reinder Bouma de werkgroep verliet. Het voorzitterschap 
werd overgenomen door Henk Feijth. Dankzij de medewerking van de talrijke waarnemers konden de 
waarnemingsgegevens aan de kometen 21P/Giacobini-Zinner en 1P/Halley gelukkig voor de 
werkgroep behouden blijven. 
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Figuur 3: Het aantal waargenomen kometen wisselt nogal sterk van jaar tot jaar. Maximaal zijn er 13 kometen 
in één jaar waargenomen. Het jaar 1979 was een absoluut dieptepunt waarin géén enkele komeet kon worden 
waargenomen. 
 
 
Het jaar 1987 kenmerkte zich door een groot aantal waarneembare kometen, zoals C/1986 P1 
(Wilson), C/1986 V1 (Sorrells) en C/1987 P1 (Bradfield). Er werden zelfs nog een paar laatste 
helderheidsschattingen verricht aan komeet 1P/Halley. Deze werd het laatst waargenomen op 28 april 
door Rob van de Weg en Alex Scholten. 
In juni 1987 waren leden van de werkgroep aanwezig op het 98e IAU Colloquium in Parijs dat in het 
teken stond van “De bijdragen van amateur astronomen aan de Sterrenkunde”. 
In het najaar werd onder redactie van Peter Bus een “Waarneeminstructie voor het schatten van de 
komeethelderheid” uitgebracht. 
 
De verschijning van komeet C/1988 A1 (Liller) in het voorjaar van 1988 leverde een fraaie serie 
waarnemingen op (maximaal 5e grootte) en de waargenomen staartstructuren waren aanleiding voor 
een uitgebreide staartanalyse door Rob van de Weg. 
Hoogtepunten van 1989 waren de verschijningen van de periodieke komeet 23P/Brorsen-Metcalf  
(maximale helderheid rond de 4e grootte) en C/1989 Q1 (Levy-Rudenko). 
Begin 1990 waren de verwachtingen hoog gespannen voor de verschijning van de eind 1989 ontdekte 
komeet C/1989 X1 (Austin), die mogelijk van de 1e grootte zou kunnen worden. Helaas vlakte het 
helderheidsverloop van deze ‘nieuwe’ komeet zodanig af dat slechts een maximale helderheid van de 
4e grootte bereikt werd, echter wel met een interessante staartontwikkeling. In het 3e kwartaal van 
1990 kon nog de mooie verschijning van komeet C/1990 K1 (Levy) worden waargenomen (eveneens 
maximaal 4e grootte). 
Binnen de Werkgroep Kometen werd in 1990 een Waarnemingscommissie opgericht, waardoor de 
bestuurlijke en astronomische taken beter verdeeld werden. De waarnemingscommissie stelde zich tot 
taak om de leden te informeren over de waarneembare kometen, de verrichtte waarnemingen te 
verzamelen, verwerken en archiveren, verder het doorgeven van deze waarnemingen naar 
internationale instanties en het verzorgen van een jaarlijkse bijdrage voor de Sterrengids van Stichting 
De Koepel. 



Op 8 september 1990 werd weer een Kometendag georganiseerd. Op de Volkssterrenwacht Bussloo 
kwamen maar liefst 40 leden bijeen en werd uitgebreid ingegaan op het analyseren van 
helderheidsschattingen en de ontwikkeling van een staartvoorspellingsmodel. 
 
Het 15-jarig bestaan van de Werkgroep Kometen werd op 2 maart 1991 gevierd met een Kometendag, 
opnieuw op de Volkssterrenwacht Bussloo. Tevens werd de 50ste uitgave van de Kometen Nieuwsbrief 
luister bijgezet door een speciaal jubileumnummer. 
 
In 1992 werd een Kometendag georganiseerd op de Volkssterrenwacht Twente in Lattrop. Hoogtepunt 
van 1992 werd de herontdekking van komeet 109P/Swift-Tuttle in september. In het najaar kon een 
grootschalige waarnemingsactie worden opgezet en werd de komeet (maximaal 4e grootte) veelvuldig 
waargenomen. Ook in de pers kreeg deze komeetverschijning veel aandacht, bijvoorbeeld door zijn 
relatie met de bekende meteorenzwerm Perseïden en het (onterechte) bericht dat de komeet bij zijn 
volgende verschijning in 2126 met de aarde in botsing zou kunnen komen. 
 
1993 was een rustig jaar waarin komeet 24P/Schaumasse (maximaal 8e grootte) de meeste aandacht 
kreeg. Op 18/19 februari 1994 vond in het Italiaanse Selvino de eerste International Workshop on 
Cometary Astronomy (IWCA) plaats, waar komeetwaarnemers vanuit de gehele wereld elkaar 
ontmoetten. De Werkgroep Kometen werd hier vertegenwoordigd door Peter Bus en Alex Scholten. 
Tijdens de bijeenkomst waren er talrijke discussies over komeetwaarnemingen en de verwerking van 
de resultaten. Ook werd in 1994 weer een Kometendag georganiseerd, ditmaal in de Sterrewacht te 
Leiden. 
In de zomer van 1994 vond een unieke inslag van een komeet, P/1993 F2 (Shoemaker-Levy), op 
Jupiter plaats, waarvan de effecten in de Jupiteratmosfeer zelfs in amateur-instrumenten goed 
zichtbaar waren. 
In 1995 kon een fraaie serie waarnemingen verricht worden aan de periodieke kometen 19P/Borrelly 
en 6P/d’Arrest. In de zomermaanden werd komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) ontdekt die zich in de 
daaropvolgende jaren (met een periheliumdoorgang pas in april 1997) tot een schitterende komeet zou 
ontwikkelen. Voor de Kometendag van 16 september 1995 werd weer teruggekeerd naar de 
Volkssterrenwacht Bussloo. In het najaar van 1995 werd komeet 122P/de Vico (waargenomen in 
1846) herontdekt; met een maximale helderheid van de 5e grootte een korte, maar interessante 
verschijning. 
 
Het jaar 1996 startte met de ontdekking op 30 januari van komeet C/1996 B2 (Hyakutake). Al snel 
ontwikkelde deze zich tot een fraai object van maximaal magnitude -1, met een zeer lange staart (tot 
ruim 60 graden lengte). Onophoudelijk bewolkte nachten zorgden dat gedurende februari en maart de 
ontwikkeling van de komeet nauwelijks gevolgd kon worden. Gelukkig brak eind maart een periode 
met helder weer aan en kon de komeet in al haar pracht worden waargenomen, waarbij hij zich zeer 
gunstig langs de noordelijke hemel bewoog. Toen de komeet eind april in de avondschemering 
verdween kon de balans worden opgemaakt: 124 helderheidsschattingen en bijna 150 foto’s of CCD-
opnamen! 
Door een structuurwijziging binnen de Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkunde moest de 
Werkgroep Kometen omgezet worden in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Op 5 juni 
1996 werd hiertoe per notariële akte de Nederlandse Kometen Vereniging opgericht. De jaarlijkse 
Kometendag werd op 26 oktober in Bussloo gehouden en stond uiteraard in het teken van een 
terugblik op C/1996 B2 (Hyakutake) en een vooruitblik op C/1995 O1 (Hale-Bopp). 
 
Vanaf de zomermaanden van 1996 kon ook komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) na conjunctie met de zon 
weer worden waargenomen. Geleidelijk aan ontwikkelde deze komeet zich tot een zeer fraai object. In 
maart/april 1997 was de komeet op zijn helderst (magnitude -1) en vertoonde hij een opvallende 
staartstructuur met een gas- en stofstaart tot wel 20 graden lengte. Telescopisch waren zeldzame 
enveloppestructuren in de coma zichtbaar. Ook voor het grote publiek vormde deze komeet een 
opvallende verschijning, die zelfs vanuit meer verstedelijkte gebieden zichtbaar was. Deze 
verschijning leverde ruim 300 helderheidsschattingen en een ongekend aantal schitterende foto’s op. 
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Figuur 4: Het aantal actieve waarnemers schommelt al jaren tussen de 5 à 7; de verschijning van heldere 
kometen is soms aanleiding voor een toename van dit aantal. 
 
 
Tijdens de Amateurbijeenkomst van de N.V.W.S. in Roden op 25 april 1997 kon het “Halley Report” 
(onder redactie van Peter Bus en Alex Scholten) gepresenteerd worden. Deze uitgave bevatte een 
uitvoerige en systematische analyse van de waarnemingen aan komeet 1P/Halley, zoals die over de 
periode 1985-1987 door Nederlandse, Belgische en Australische amateurs waren verricht. Mede op 
grond van deze publicatie ontvingen de auteurs in het najaar de Van der Bilt-prijs van de N.V.W.S. 
Op 11 mei 1997 overleed Henk Feijth, dé nestor van de Nederlandse komeetwaarnemers. Sinds 1960 
was hij een zeer actief waarnemer geweest aan met name veranderlijke sterren (meer dan 90.000 
schattingen!) en kometen. Hij was één van de oprichters van de Werkgroep Kometen en was vele jaren 
waarnemingsleider en voorzitter. Op zijn initiatief werden reports gemaakt en hij was de eerste jaren 
hoofdredacteur van de Kometen Nieuwsbrief. Zijn bijdrage aan de Nederlandse Kometen Vereniging 
is onmiskenbaar van groot belang geweest. 
 
Inmiddels was de Nederlandse Kometen Vereniging ook op Internet te vinden dankzij een website 
ontwikkeld en beheerd door Guus Gilein. Op de Kometendag van 18 oktober werd naast een 
uitgebreide terugblik op de verschijning van C/1995 O1 (Hale-Bopp) aandacht besteed aan het 
onderzoek dat Alex Scholten verricht had naar de komeet van 1664 op oud-Hollandse pamfletten. 
 
Begin 1998 besteedden waarnemers aandacht aan komeet 55P/Tempel-Tuttle, de moederkomeet van 
de Leoniden-meteorenzwerm (met in de periode 1998 t/m 2001 zeer hoge activiteit). Echt heldere 
kometen waren aan het eind van het Millennium niet zichtbaar. In de tweede helft van 1999 vormde 
alleen komeet C/1999 H1 (Lee) nog een interessante verschijning. De verschijning van komeet C/1999 
S4 (LINEAR) in de zomer van 2000 viel tegen, maar was toch interessant omdat deze komeet bij 
nadering tot de zon uiteen bleek te vallen en hierdoor een plotselinge afname in het helderheidsverloop 
kende. 
 
In februari 2001 publiceerde de NKV haar “Swift-Tuttle Report” (onder redactie van Alex Scholten) 
met een uitgebreide analyse van de helderheidsschattingen die eind 1992 aan komeet 109P/Swift-
Tuttle waren verricht. Tevens werden de waarnemingen in historisch en toekomstig perspectief 
geplaatst door deze te vergelijken met waarnemingen bij eerdere verschijningen. 



Ook verscheen in februari 2001 een vernieuwde “Instructie voor het bepalen van de helderheid van 
een komeet”, geschreven door Peter Bus. 
Op 17 maart 2001 werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de NKV (voorheen Werkgroep 
Kometen) een speciale Kometendag georganiseerd op de Volkssterrenwacht Bussloo. Als gastspreker 
trad Guillermo Munoz Caro (Rijksuniversiteit Leiden) op met een voordracht over interplanetair stof. 
Tijdens het symposium ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de N.V.W.S. op 22 september te 
Ede verzorgde de NKV een stand. Ook Koningin Beatrix was te gast bij dit symposium. 
 
In het voorjaar van 2002 vormde komeet 153P/Ikeya-Zhang een interessante verschijning (maximaal 
3e grootte). Ook dat jaar werd weer een Kometendag op Bussloo georganiseerd (14 september), waar 
gastspreker G. Debernardi (ESA) een voordracht hield over het Europese Rosetta-project. Peter Bus 
presenteerde tijdens deze bijeenkomst het resultaat van een analyse van de helderheden van 
vergelijkingssterren uit verschillende catalogi. De resultaten hiervan dragen bij aan een verdere 
verbetering van de helderheidsschattingen. 
Begin 2003 waren er enkele kometen goed waarneembaar: C/2002 V1 (NEAT), C/2002 X5 (Kudo-
Fujikawa) en C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem); allen maximaal rond de 5e à 6e grootte. 
Een speciaal Report over de verschijning van de heldere kometen C/1996 B2 (Hyakutake) en C/1995 
O1 (Hale-Bopp) in de jaren 1995-1998 verscheen in april 2003 onder redactie van Alex Scholten. 
Naast een uitgebreide helderheidsanalyse van beide kometen werd hierin een analyse opgenomen van 
de hand van Peter Bus. Hierin werd uitgelegd waarom komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) met recht een  
‘Grote Komeet’ mag worden genoemd. 
De gunstige verschijning van komeet 2P/Encke in het najaar 2003 ging helaas vrijwel geheel verloren 
in de slechte weersomstandigheden in Nederland. Vanuit Portugal kon Peter Bus nog wel een fraaie 
serie schattingen verrichten. 
 
In 2004 was er veel aandacht voor de verschijning van twee vrij heldere kometen: C/2002 T7 
(LINEAR) en C/2001 Q4 (NEAT). Komeet C/2002 T7 (LINEAR) kon vanuit Nederland alleen in de 
wintermaanden worden waargenomen en stond tijdens zijn maximale helderheid (ongeveer 2e à 3e 
grootte) te zuidelijk. Komeet C/2001 Q4 (NEAT) werd in mei/juni vrij gunstig zichtbaar aan de 
avondhemel, maar bleef met een maximale helderheid van de 3e grootte toch een enigszins 
tegenvallende verschijning. 
Ook in 2004 werd weer een Kometendag georganiseerd: op 28 maart in de inmiddels ‘vaste’ locatie 
van de Volkssterrenwacht Bussloo. Gastspreker was Huub Zuidervaart met een voordracht over het 
werk en leven van de 18e eeuwse wiskundige Nicolaas Struyck, die indertijd ook een vrij uitvoerige 
catalogus van komeetverschijningen heeft opgesteld. 
Het jaar werd afgesloten met het begin van de gunstige verschijning van komeet C/2004 Q2 
(Machholz), die met name in januari 2005 een fraaie verschijning was (maximaal magnitude 3½). 
 
Met de uitgave van de 100ste editie van de Kometen Nieuwsbrief in februari 2005 bereikt de NKV een 
nieuwe mijlpaal in haar bestaan. 



 
Chronologisch overzicht bestuursleden 
Mat Drummen 1978 – 1982 voorzitter 1978-1979 
Peter Bus 1978 – 1990 secretaris 1978-1986 
Ellen Papenburg 1978 – 1983 penningmeester 1978-1983 
Henk Feijth 1978 – 1995 waarnemingsleider 1978-1989, voorzitter 1987-1995 
Reinder Bouma 1978 – 1986 voorzitter 1979-1986 
Rob van de Weg 1982 – 1990  
Wim Zanstra 1984 – 1994 penningmeester 1984-1994 
Atze Herder 1985 – 1991 secretaris 1986-1991 
Gauke Kuipers 1987 – 1991  
Albert Schuitema 1987 – 1992  
Alex Scholten 1990 – heden waarnemingsleider 1990-heden, voorzitter 1995-heden 
Erik Bakker 1992 – 1994 secretaris 1992-1994 
Robert Johanns 1992 – 2002  
Hans van Asperen 1994 – 2004 secretaris 1994-2004 
Marc van Gemert 1995 – 1997 penningmeester 1995-1997 
Jan Maarten Winkel 1998 – heden penningmeester 1998-heden 
Hermanus Rietveld 2002 – heden secretaris 2004-heden 
 
Waarnemingscommissie 
Alex Scholten 1990 – heden  
Peter Bus 1990 – heden  
Rob van de Weg 1990 – heden  
Gauke Kuipers 1990 – 1991  
Henk Feijth 1995 – 1997  
Guus Gilein 1998 – 2001  
Hermanus Rietveld 2004 – heden  
 
Redactie Kometen Nieuwsbrief 
Henk Feijth 1979 – 1981 nr’s 1 t/m 11 
Peter Bus 1982 – 1986 nr’s 12 t/m 29 
Atze Herder 1986 – 1991 nr’s 30 t/m 51 
Robert Johanns / Roelof Mink 1991 – 1992 nr’s 52 t/m 55 
Robert Johanns 1993 – 2001 nr’s 56 t/m 86 
vacant (a.i. Alex Scholten) 2001 – 2002 nr’s 87 t/m 92 
Hermanus Rietveld 2002 – heden nr’s 93 t/m heden 
 
Beheer Homepage 
Guus Gilein 1997 – 2001  
Marco Frissen 2001 – 2002  
Brechje & Bas van Beek 2002 - heden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Top 10 Waargenomen Kometen op basis van aantal helderheidsschattingen 
1P/Halley 437 1985-1987 
C/1995 O1 (Hale-Bopp) 433 1995-1998 
C/1982 M1 (Austin) 178 1982 
21P/Giacobini-Zinner 166 1985 + 1998 
109P/Swift-Tuttle 139 1992 
C/1996 B2 (Hyakutake) 124 1996 
67P/Churyumov-Gerasimenko 117 1982/1983 + 1996 
153P/Ikeya-Zhang 113 2003 
C/1987 P1 (Bradfield) 106 1987/1988 
19P/Borrelly 102 1981 + 1987/1988 + 1994/1995 + 2001 
 
Top 10 Waargenomen Kometen op basis van maximale waargenomen helderheid 
C/1995 O1 (Hale-Bopp) -0,8 1997 
C/1996 B2 (Hyakutake) -0,8 1996 
C/1975 V1 (West) 0,3 1976 
C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) 1,5 1983 
1P/Halley 2,4 1986 
153P/Ikeya-Zhang 2,7 2003 
C/2002 T7 (LINEAR) 2,8 2004 
C/2001 Q4 (NEAT) 2,8 2004 
C/1980 Y1 (Bradfield) 3,3 1981 
C/2001 A2 (LINEAR) 3,5 2001 
 
Top 10  Komeetwaarnemers NKV aantal helderheidsschattingen  (totaal 4.980 stuks) 

Georg Comello 
1.117  
(22%) 

141 kometen 1976 – heden 

Alex Scholten 737 88 kometen 1984 – heden 
Peter Bus 564 67 kometen 1976 – heden 
Frans van Loo 495 58 kometen 1985 – heden 
Reinder Bouma 462 45 kometen 1976 – 1985 
Henk Feijth 290 54 kometen 1976 – 1996 
Rob van de Weg 222 17 kometen 1980 – 1987 
Wim Zanstra 216 22 kometen 1981 – heden 
Gauke Kuipers 110 23 kometen 1980 – 1990 
Guus Gilein 83 23 kometen 1996 - heden 
 
 
De NKV-database bevat een totaal van 4.980 helderheidsschattingen (2 maart 1976 t/m 31 
december 2004) en betreffen 163 kometen. 
Hiervan is 75% vanuit Nederland verricht (3.717 stuks), gevolgd door België (592 stuks, met 
dank aan de Belgische leden) en Frankrijk (341 stuks, mede door de ‘vakantiesterrenwacht’ in 
Puimichel). Op ruime afstand daarvan 
volgen Australië (48 stuks) en 
Zwitserland (42 stuks). Mede doordat 
diverse leden schattingen verrichtten 
tijdens vakanties komen ook een groot 
aantal exotische landen in de database 
voor; o.a. Chili, Mexico, Nepal, 
Nieuw-Zeeland, Kenia, Tanzania, 
Venezuela, Zambia en Zimbabwe. 
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De meeste helderheidsschattingen werden verricht tussen 20 en 21 uur UT (circa 13%). Zoals we 
mochten verwachten werd het grootste deel (70%) van de waarnemingen in de avonduren 
verricht.  
Verreweg de meeste schattingen werden uitgevoerd met behulp van een binoculair (41%). Bijna 
6% van de schattingen kon met het blote oog worden gedaan. 
 
Publicaties 
1. “Rapport van de Werkgroep Kometen 1968 – 1981” H. Feijth april 1981 
2. “Halley Handboek (Deel II) – Sterrenkaarten” E.P. Bus september 1984 

3. “Halley Handboek (Deel I)” 

R.J. Bouma, 
E.P. Bus,  
H. Feijth, R.L.W. 
van de Weg 

mei 1985 

4. “Waarneeminstructie voor het Schatten van de 
     Komeethelderheden” 

E.P. Bus november 1987 

5. “Halley Report (Deel 1) 1985 – 1987” 
E.P. Bus /  
A.H. Scholten 

maart 1997 

6. “Swift-Tuttle Report 1992”  A.H. Scholten februari 2001 
7. “Instructie voor het bepalen van de helderheid van  
     een komeet” 

E.P. Bus februari 2001 

8. “Report C/1996 B2 (Hyakutake) and C/1995 O1 
     (Hale-Bopp)  1995 – 1998” 

A.H. Scholten april 2003 

 
 



Anekdotes 
 
Inleiding 
Zoals Alex Scholten in zijn voorwoord voor deze Kometen Nieuwsbrief al aangaf is de NKV een 
vereniging die niet alleen bestaat voor leden, maar uitdrukkelijk ook door leden. Naast het verschijnen 
van een heldere (of beroemde) komeet zijn het vaak de persoonlijke verhalen die mensen 
enthousiastmeren om het waarnemen/fotograferen etc. van kometen hun hobby te maken. In de (bijna 
dertig jaar dat de NKV nu bestaat zijn er natuurlijk genoeg bijzondere dingen gebeurd die de moeite 
waard zijn om in dit jubileumnummer de revue nog eens te laten passeren. In het kader van KN 100 
hebben wij leden gevraagd om enkele van hun anekdotes voor wat betreft kometen om een rijtje te 
zetten. Hieronder volgen de inzendingen. 
 
 
Bijna 50 jaar komeetwaarnemingen - Georg Comello 
 
Mijn belangstelling voor de astronomie begon in de herfst van het jaar 1954, en vanaf dit begin werd de 
interesse voor kometen vooral gewekt door het lezen van de beschrijvingen van de grote kometen uit de 
18e en 19e eeuw in het boek “Populaere Astronomie” van Newcomb-Engelmann uit 1922, dat in de 
openbare bibliotheek in Assen aanwezig was. Kometen vond ik vooral intrigerend vanwege hun 
onverwachte verschijnen (behalve de periodieke natuurlijk) en hun ongewone uiterlijk, al was ik mij 
toen nog niet bewust van het feit, dat het grootste deel van deze objecten uit tamelijk onaanzienlijke en 
telescopische objecten bestaat en de “grote jongens” met forse staarten relatief zeldzaam zijn. Met enig 
ongeduld wachtte ik op de terugkeer van Halley, die nog ongeveer 30 jaar op zich zou laten wachten (en 
die nu alweer bijna twintig jaar op de terugreis is!). Wel had ik geluk met de eerste twee kometen die 
kort naar elkaar verschenen, want mijn eerste komeetwaarneming deed ik in het jaar 1957, toen ik nog 
als MULO-leerling bij mijn ouders in Assen woonde. Het huis staat op amper 500 meter van het 
stadscentrum en het was er toen nog donker genoeg om kometen, meteoren, poollicht en dergelijke waar 
te nemen. Komeet Arend-Roland, bekend van de mooie antistaart, verscheen in april 1957 en volgde een 
gunstige koers door de sterrenbeelden Triangulum, Andromeda en Perseus met een gunstige koers aan 
de avondhemel. De volgende komeet was Mrkos, die was in de herfst van 1957 aan de morgenhemel in 
Cancer zichtbaar en ik wilde haar beslist zien. Mijn ouders veroorloofden mij niet, om die tijd uit bed te 
gaan omdat ze vreesden, dat mijn schoolprestaties onder slaaptekort zouden lijden. Ik had zo’n 
ouderwetse belwekker, die werd ingesteld op het gewenste tijdstip van opstaan. Maar omdat het lawaai 
het hele huis zou wekken, wikkelde ik het uurwerk in een dikke trui en stopte dat onder de dekens. De 
bewuste morgen was het mooi helder, en ik ging via een trap naar het platte dak boven de schuur vanuit 
mijn slaapkamer om Mrkos te zien. Dat lukte, zij het dat alleen de staart zichtbaar was boven de 
fijnsparren van de buren. Mrkos is de enige komeet gebleven, waarvan ik alleen de staart maar nooit de 
kop heb gezien. Ik had toen nog geen kijker, die kwam eerst in 1960 van Piet Meesters en daarmee nam 
ik komeet Burnham waar, die dicht langs de pool ging. Dat was voor mij de eerste komeet waarvan de 
beweging in een kijker zichtbaar was. De volgende was Seki-Lines in Aries in 1962, ook een object 
waarvan we nu zouden watertanden, maar die ik slechts een keer heb gezien bij sterk maanlicht. Een 
probleem in die tijd was de berichtgeving over komeetontdekkingen, die toen nog alleen per (lucht)post 
ging in de vorm van IAUC’s. Die waren soms 14 dagen of meer onderweg, voor ik ze op het Kapteyn 
Laboratorium, waar ik sinds 1960 werkzaam was, kon inzien in de bibliotheek. In de volgende jaren 
verschenen weinig spectaculaire kometen, op Tago-Sato-Kosaka na, die ik in januari 1969 vanuit het 
centrum van Groningen tijdens een tentoonstelling van de Afdeling Groningen van de KNVWS met een 
prismakijker kon zien. Heel goed herinner ik mij de verschijning van Ikeya-Seki, die beroemde 
sungrazer, in oktober 1965. Ik ging heel vroeg des morgens op de fiets door het Amelterbos richting 
Anreep, om vrij uitzicht te hebben op de zuidoostelijke horizon. In Pretoria was de komeet ook overdag 
gezien, maar ik die morgen zag alleen heel veel cirrus. Thuisgekomen hoorde ik voor de radio een dame 
uit Amsterdam enthousiast verhalen van de mooie komeet die ze op dezelfde morgen had gezien. 
Achteraf is gebleken, dat men haar nergens in ons land heeft waargenomen en de genoemde waarneming 
op cirrus berustte. Spectaculair was komeet Bennett in 1970; het mooist zag ik haar op een koude, en 
mooi donkere avond vanuit de duinen op Schiermonnikoog met een staart van meer dan 20 graden. De 



volgende komeet was de roemruchte Kohoutek in januari 1974: de “komeet van de eeuw”. Ze stond laag 
in Aquarius en Capricornus en voor onze breedte ongunstig. Maar ik heb haar toch heel fraai kunnen 
zien vanuit een klein vliegtuig, dat opsteeg voor een speciale vlucht vanaf vliegveld Eelde. Voor 65 
gulden kon ik mee, met twee andere personen. De avond daarvoor was het bewolkt; wij hadden een rug 
van hoge druk tussen twee fronten en konden Kohoutek uitstekend zien vanaf onze vlieghoogte van 
~2500 meter. Henk Feijth ging de volgende avond met hetzelfde toestel, maar toen was een front met 
regen gearriveerd en hij heeft niets gezien.  
 
In 1975 werd door Peter Bus en mij de eerste komeet gefotografeerd: Kobayashi-Berger-Milon, die een 
heel gunstige koers had en langs Mizar en Alcor ging en toen een leuke staart vertoonde. We gebruikten 
een 400mm telelens en als volgkijker werd de toenmalige 147mm refractor in de kleine koepel van de 
voormalige Kapteyn Sterrenwacht in Roden gebruikt.Daarna uiteraard komeet West in 1976 met die 
fraaie 30-graden staart en synchrone banden. Ik herinner mij die morgen van de 5e maart, staande op een 
parkeerplaats bij het dorp Hoogkerk, toen het gruwelijk koud was. West stond heel laag naast de 
Martinitoren, die toen nog vanuit de waarnemingsplaats zichtbaar was; nu staat er een hele stad voor. Er 
waren geen heldere vergelijkingssterren beschikbaar en de extrafocaal gestelde verlichte wijzerplaat van 
de toren werd als zodanig gebruikt : kop en klok waren ongeveer even helder! Een zeer opmerkelijke 
komeet was IRAS-Araki-Alcock, die door zijn  dichte nadering tot de aarde heel helder was, maar door 
zijn grootte zeer diffuus. In een 110mm kometenzoeker zag ik haar voor de sterren langs bewegen. Een 
leuke herinnering was ook de waarneming van komeet Kopff in Jogjakarta, na de zonsverduistering van 
11 juni 1983. Deze komeet, die in Libra stond, werd door Reinder Bouma en mij geschat, terwijl diverse 
copulerende kikkers tussen de poten van het statief luid misbaar maakten. Kennelijk was onze 
astronomische activiteit hen niet aangenaam bij hun intiemste bezigheid. Vele kometen volgden, vooral 
zwakkere. Halley was in 1986 toch een mooie komeet vanaf de sterrenwacht van La Palma op 2300m 
hoogte, op een reis door Theo Jurriens georganiseerd. Ik zal nooit vergeten, hoe de staart eerst boven de 
caldeirarand opkwam, gevolgd door de kop. Het “uitzwaaien” van Halley gebeurde na Kerstmis 1986 in 
Puimichel : alleen op 3 januari 1987 heb ik haar niet kunnen schatten omdat ik op het vroege morgenuur 
teveel aan Bacchus had geofferd en van een helling  tegen het windscherm van de 45-cm Newton rolde, 
hetgeen mij bij een groep amateurs uit Hamburg de bijnaam ”der fliegende Hollaender” bezorgde. 
Verder herinner ik mij komeet Brorsen-Metcalf, die in de 1-meter telescoop van Puimichel bepaald 
indrukwekkend was. Er ging wel eens wat mis: een schatting van mij van Wilson, die ruim een 
magnitude afweek doordat ik de vergelijkingssterren van de sequence van R Cnc had genomen. 
Vermeldenswaard is uiteraard Swift-Tuttle bij zijn langverwachte terugkeer. We hoorden in Puimichel 
van de herontdekking; ze stond niet ver van Z UMa, die ik de avond tevoren nog had geschat. Deze 
komeet vertoonde later fraai de zogenaamde “enveloppen” rond de kern. Echt spectaculaire kometen 
waren natuurlijk Hyakutake en Hale-Bopp; Hyakutake met de kop in Cepheus (waar ze mij bijna een 
schatting van Y Cep onmogelijk maakte) en de staart in Coma Berenices. Van Hale-Bopp heb ik de 
langste waarnemingsreeks, die in Puimichel in 1995 met de komeet in Sagittarius al was begonnen. Een 
opmerkelijk feit betrof mijn ogenschijnlijke waarneming van komeet Mueller in het jaar 1997. Ik dacht 
deze gezien te hebben, maar merkte op dat de positie nogal afweek. Vanwege opkomende bewolking 
was er geen tijd voor nadere verificatie. Mijn mededeling, dat ik de positie van de komeet afwijkend 
vond bij het rapporteren van deze waarneming aan Reinder Bouma deed bij hem de vraag opkomen, wat 
ik dan wel gezien had, want de positie was niet echt afwijkend. Maar vlak bij Mueller was kort daarna 
komeet Meunier-Dupouy ontdekt, en het lijkt gezien de door mij opgegeven positie zeer waarschijnlijk, 
dat ik die had geschat, nog in dezelfde nacht van ontdekking ervan door twee Franse amateurs. Dat kan 
dus ook nog gebeuren! Verder wil ik nog de fraaie komeet C/2001 A2 (LINEAR) memoreren, die 
Reinder en ik vanuit Spreeufontein in de Zuidafrikaanse Karoo waarnamen, tijdens een 
helderheidsuitbarsting, op een reis door dat land voorafgaand aan de totale eclips in Zambia in 2001, en 
een bezoek van een week aan de helaas veel te vroeg overleden Albert Jansen. Ondanks sterk maanlicht 
was de komeet opvallend mooi met een fraaie staart; we hadden hierop in het geheel niet gerekend. 
Hoeveel kometen ik in totaal heb gezien, zou ik niet weten, het aantal moet ergens tussen de 100 en 200 
liggen. Het grootste aantal per nacht wat ik ooit heb geschat was 8 stuks, dat was in 1984 in Puimichel in 
een zeer koude periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De “haarsterren” zullen mij blijven boeien 
waarbij ik de gedachte, dat vele fraaie kometen in het verleden zijn gezien door mensen die ver voor mij 



hebben geleefd, en ik bij de terugkeer van door mij geziene kometen allang dood en vergeten zal zijn, 
niet kan onderdrukken. 
 
Komeet herinneringen - Gerda Gringhuis 
                                         
Op 25 augustus 1995 was ik in Puimichel ( Frankrijk) bezig met zoeken  naar komeet d' Arrest. Ik 
dacht iets gevonden te hebben, maar vond de komeet er nogal vreemd uitzien. De komeet Leek meer 
op een sterrenstelsel met voor en achter een staart. De waarneming werd uitgevoerd met de 520 mm 
Newton. 
Even later kwam de nachtassistent me halen om door de meter Newton te kijken. Hierbij bleek dat ik 
niet komeet d’Arrest had waargenomen, maar het sterrenstelsel NGC 253. 
                                             
In het voorjaar van 1996 verscheen komeet Hyakutake aan de hemel. Mijn eerste blik op de komeet 
was met een verrekijker, wat een bakbeest!  C/1996 B2 (Hyakutake) was de snelstlopende komeet die 
ik ooit heb waargenomen. Ook qua staartlengte staat deze komeet voor mij op de eerste plaats. 
  
Tijdens mijn vakantie in 1996 dacht ik komeet Hale Bopp te hebben waargenomen. Ik zag namelijk 
een ovaal neveltje, dat sprekend op een komeet leek in de verrekijker. Thuis ontdekte ik echter dat het 
de M11 in de Scotum was, dus geen Hale Bopp! 
  
In het voorjaar van 1997 keek ik tijdens een lezing achterom en zag daarbij Hale Bopp, zo vanaf mijn 
stoel door het raam. Dezelfde avond kon ik tijdens de pauze de komeet waarnemen door een gat in de 
wolken waar hij precies inpaste. Het was mooi om de komeet achter het dak te zien verdwijnen, eerst 
de coma en daarna de heldere staart.  
                                      
  
Komeet 1975 h - Frans van Loo 
 
Zomer 1975. 
  
Dit is een min of meer bekend verhaal. 
In die tijd kwam de 14x100 Wachter gigant opzetten bij de plaatselijke amateurs. Ik kocht er een bij de 
firma "Interoptic" in Hasselt. Hij was bedoeld om kometen waar te nemen maar ook om te jagen. 
Op een zomernacht in juli besloot ik, kort na de aankoop, om de verrekijker eens te testen op nevels. 
Daarvoor koos in een gebied dat niet te hoog boven de horizon lag in het zuiden. Het gebied  
steenbok/waterman/vissen/pegasus werd geselecteerd. Ik wilde noteren welke nevels ik kon zien 
terwijl ik "kometen joeg". Tegen de morgen aan, na een paar uurtjes zag ik bij M2 een "satelliet". Daar 
de schemering al in de lucht zat ( trouwens we zaten volop in de grijze nachten) tekende ik de positie 
ook op met de 235 mm Newton. Ik volgde de "suspected" zo lang mogelijk en kon een verplaatsing 
vaststellen. 
Daarna probeerde ik mijn vrienden, waaronder Leo Aerts, te bereiken, maar deze waren ook ergens 
aan het waarnemen. Ik besloot dan maar te wachten tot de volgende nacht, niet beseffende dat ik de 
komeet 1975h aan mijn neus zag voorbij gaan. De volgende nacht zag ik tot mijn grote opwinding 
dat mijn vermoeden waar was. Helaas, de bel was reeds meerdere malen getrokken. 
Ook een andere Belgische waarnemer zag deze komeet maar ook hij kwam te laat. 
Het was een onvergetelijke ervaring gespekt met zekere frustraties. Jammer dat dit niet meer te 
beleven valt. 
 



Komeetfotografie - Henk Munsterman 
 
Ik heb sinds ik lid werd van de werkgroep kometen, al aardig wat kometen waargenomen en 
gefotografeerd. De eerste redelijk goede komeetopname was die van komeet West, op 10 maart 1976. 
Ik had destijds nog niet de goede volgapparatuur (zoals nu), om mooie lang belichte opnames te 
maken, maar ondanks dat is het toch goed gelukt. 

 
 
Een van de hoogtepunten was natuurlijk ook komeet Halley, al viel zijn helderheid mij destijds toch 
wel wat tegen. Ik weet nog dat ik s' morgensvroeg, zo rond een uur of vier, mijn bed uit ging om 
komeet Halley te vinden. Deze stond toen laag aan de oostelijke hemel, en het viel beslist niet mee 
moet ik toegeven. Het vervelende was dat Halley visueel niet zichtbaar was, omdat hij nog te zwak 
was. Door lang te belichten hoopte ik maar dat hij op het filmpje zou staan. 
Jammer dat er toen destijds nog geen CCD camera's waren, althans niet voor de amateur, anders had ik 
hem veel makkelijker kunnen vinden via het monitor scherm. Nu moest ik maar gokken of de komeet 
in het beeldveld stond, of er net buiten. Helaas kon je dit pas zien als je het filmpje ontwikkeld had, in 
de vergroter had gestopt en daarna het beeld projecteerd had. Maar uiteindelijk is het mij toch gelukt. 
 
Een tijdje later ben ik nog op expeditie geweest naar de Sterrenwacht op La Palma, samen met nog een 
paar enthousiastelingen waaronder Peter Bus en Georg Comello, om komeet Halley te kunnen 
waarnemen en te fotograferen. Bijna had dit niet door kunnen gaan, en dan bedoel ik het fotograferen, 
want bij aankomst op La Palma bleek dat de declinatieklem, van de parallactische montering, in 
tweeën gebroken was .  
Dit moet zijn gebeurd tijdens het uitladen van de bagage (te hard mee gegooid?). 
Dus kon ik, tot overmaat van ramp, de declinatie-as niet meer klemmen, Grote paniek dus! 
Gelukkig konden wij met ijzerdraad dit weer redelijk goed krijgen en hebben we toch prachtige 
opnames kunnen maken. 
 



 

Komeet Hale-Bopp vond ik een mooie heldere komeet. Toen ik de kop fotografeerde zag ik, na 
beeldbewerking, iets eigenaardigs. 
Door kort te belichten, ik was toen al in het bezit van een CCD camera, nam ik voor het eerst een soort 
Schokgolven waar. Dit was ongelooflijk mooi! Ik had dit nog nooit eerder gezien, maar nu, dankzij de 
CCD camera en beeldbewerking, werd dit prachtig zichtbaar. 

 
Kometen, ik hoop er nog vele te mogen waarnemen. 



Van komeetontbijt tot 1 april-aktie - Alex Scholten 
  
De verschijning van een (mogelijke) heldere komeet is niet alleen interessant voor de amateur-
astronoom, maar ook voor het grote publiek. Uiteraard proberen publiekssterrenwachten dan ook om 
in te spelen op deze verschijningen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de vele publiciteit die de 
verschijning van komeet 1P/Halley kreeg in 1985/1986. Meestal is het echter zo dat kometen nogal 
onverwachte en vaak ook onvoorspelbare hemelverschijnselen zijn en derhalve enig 
improvisatievermogen vergen. Als programmaleider van de Volkssterrenwacht Bussloo heb ik 
uiteraard ook enige malen geprobeerd om mijn enthousiasme voor kometen te delen met het 'grote 
publiek'. Twee bijzondere gelegenheden staan mij hierbij nog helder voor de geest… 
  
In december 1989 werd komeet C/1989 X1 (Austin) ontdekt. Tot half april 1990 was de komeet 
uitsluitend vanaf het zuidelijk halfrond zichtbaar. Op grond van zijn helderheidsontwikkeling in de 
eerste maanden van dat jaar werd verwacht dat de komeet vanaf half april een fraaie 
ochtendverschijning zou worden. Mogelijk zou de komeet zelfs van de 1e of 2e grootte zijn en een 
duidelijke staart vertonen. Een vrij unieke gebeurtenis, want eigenlijk was er sinds komeet C/1975 V1 
(West) - in maart 1976 - géén komeet meer verschenen die duidelijk met het blote oog waargenomen 
kon worden. Ondanks het feit dat dit een ochtendverschijning zou worden probeerde de 
Volkssterrenwacht Bussloo toch een publieksactiviteit te organiseren. En dus werd het publiek via een 
persbericht opgeroepen om deel te nemen aan een komeetontbijt onder het motto "KOM-ETEN OP 
VSB".....  
In de vroege ochtenduren van zondagmorgen 22 april (de sterrenwacht was open vanaf 4.30 uur 
MEZT) verzamelden zich toch maar liefst 40 bezoekers op het waarnemingsterrein nabij de 
sterrenwacht. Uiteraard hoopten zij op een fraaie komeetverschijning boven de noordoostelijke 
horizon in het sterrenbeeld Andromeda, niet ver van de Andromeda-nevel. De 
waarnemingsomstandigheden waren helaas verre van optimaal: zeer nevelig met - vooral laag boven 
de horizon - nog wat storende bewolking. Daarbij viel uiteindelijk ook de helderheidsontwikkeling van 
komeet C/1989 X1 (Austin) tegen en werd slechts een maximale helderheid rond de 4e grootte 
bereikt. De komeet kon derhalve niet worden waargenomen en zo waren de matige 
weersomstandigheden eigenlijk nog een beetje 'geluk bij een ongeluk'. Wel konden nog wat andere 
objecten bekeken worden (o.a. de bolhoop M13 in Hercules), werd een korte diapresentatie over 
kometen verzorgd en genoten de bezoekers in de ochtendschemering van een door de sterrenwacht 
geserveerd ontbijt. 
  
Natuurlijk was ook de verschijning van komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) reden voor de sterrenwacht 
om speciale activiteiten te organiseren. Deze komeet was reeds bijna twee jaar voor zijn perihelium 
ontdekt en kon qua helderheidsontwikkeling goed gevolgd worden. Het was dan ook niet echt een 
verrassing dat de komeet zich in maart 1997 tot een schitterend object ontwikkelde. Aangezien de 
sterrenwacht wekelijks op vrijdagavond haar publieksavonden heeft, werd al ruim van te voren 
gepland dat op de vrijdagavonden rond eind maart aandacht besteed zou worden aan deze komeet met 
bijvoorbeeld diapresentaties. Helaas kan er veel geprogrammeerd worden, maar niet het weer. En 
gedurende de maand maart was het zelden helder en al helemaal niet op de publieksavonden. 
Toen het eind maart (op zaterdag, dus net nà de wekelijkse kijkavond) plots helder werd stond de 
telefoon roodgloeiend ('wat is dat vreemde licht aan de hemel?'). Ondanks dat de sterrenwacht 
eigenlijk niet geopend was en de medewerkers aanwezig waren om zelf waarnemingen te verrichten of 
foto's te maken kwamen onverwacht tientallen belangstellenden de sterrenwacht bezoeken. Dus werd 
besloten om zo snel mogelijk een extra kijkavond te organiseren. De enige geschikte avond in die 
week was echter dinsdagavond. Ik denk dat menige redactie toch even hun wenkbrauwen optrokken 
toen ze op maandagochtend een fax ontvingen met het verzoek om via radio en krant het publiek te 
wijzen op een extra kijkavond op dinsdagavond 1 april (!) op de Volkssterrenwacht Bussloo. 
Uitdrukkelijk werd vermeld dat het géén 1 april-grap was en maar liefst 120 bezoekers togen die 
avond naar de sterrenwacht om met ons te genieten van de onvergetelijke verschijning van komeet 
C/1995 O1 (Hale-Bopp). 
  
 



Een komeetwaarneming           Peter Bus 
 
Inleiding 
In de laatste week van augustus en de eerste week van september 1968 volgde komeet C/1968 N1 
Honda een zeer gunstige koers aan de hemel. Zij bewoog via Cepheus richting de kop van de Draak. 
Rond 27 augustus passeerde Honda de Poolster op ongeveer 5 graden. Gezien de gunstige 
weersomstandigheden kon de komeet vrijwel elke dag worden gevolgd. De komeet was in mijn 50mm 
refractor erg goed zichtbaar als een grote vlek van de 6e grootte. Deze refractor was voorzien van een 
zogenaamd zoomoculair waarmee traploos vergrotingen van 10 tot 50 keer konden worden bereikt. 
Wat ik bij deze waarnemingen toen niet begreep was dat bij sterkere vergrotingen de komeet minder 
goed zichtbaar werd, terwijl planeten en open sterrenhopen bij 50 keer vergroting op hun best te zien 
waren. De begrippen uittrede-pupil en visuele waarnemingshoek waren bij mij nog niet bekend! 
Dankzij het groepje waarnemers van de NVWS afdeling Groningen, waaronder Henk Feijth en Georg 
Comello, werden tijdens gezamenlijke waarneemsessies aan het einde van de zestiger- en in de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw waarneemervaringen uitgewisseld. Zo kwam ik er snel achter dat 
kometen het beste waargenomen kunnen worden bij een uittredepupil van 5 à 7mm. In de 36 jaren na 
de eerste waarnemingen, waarbij ruim 660 waarnemingen aan 75 kometen zijn verricht, werden 
steeds meer kennis en vaardigheden ontdekt die van nut zijn bij het waarnemen.  
In het kader van dit jubileumnummer is daarom aan mij gevraagd mijn huidige aanpak van een 
komeetwaarneming eens stap voor stap uit te leggen. Voor de meer ervaren komeetwaarnemer zullen 
er wellicht niet zoveel nieuwigheden in dit artikel staan. In de regel hebben deze waarnemers hun 
eigen aanpak ontwikkeld. De belangrijkste doelgroep is dan ook de beginnende komeetwaarnemer. Dit 
artikel biedt deze waarnemers dan ook volop aanknopingspunten om komeetwaarnemingen te gaan 
verrichten.  
 
Het voorbereiden van de waarneming en het maken van kaarten 
Elke waarneming wordt goed voorbereid waarbij de positie van de komeet wordt ingetekend op een 
overzichtskaart. Voor het bepalen van de blote oog grensmagnitude worden ter hoogte van de komeet 
van een aantal sterren de helderheden tot ongeveer magnitude +6½ op de kaart aangegeven. De 
overzichtskaart heeft een zodanige schaal, dat de herkenbare sterrenbeelden zichtbaar zijn en dat deze 
t.o.v. de horizon in de juiste oriëntatie staan (figuur 1).  



Figuur 1. Overzichtskaart voor komeet C/2001 Q4 NEAT ingetekend in een beeldveld cirkel van het instrument 
voor een positie op 18 mei 2004 rond 21 uur UT. De schaal en oriëntatie zijn zodanig dat de positie van de 
komeet gemakkelijk aan de hemel is te vinden. Voor de overzichtelijkheid zijn helderheden van de sterren 
weggelaten.  
 
Ook wordt een zoekkaart gemaakt (figuur 2). Deze kaart wordt gebruikt om met behulp van de zoeker 
van een groot instrument of met een prismakijker de positie van de komeet aan de hemel te kunnen 
vinden. Op elke zoekkaart wordt de velddiameter van de zoeker of prismakijker als een cirkel op de 
kaart gezet. De positie van de komeet staat in het centrum van de op de kaart ingetekende 
velddiameter van het waarneeminstrument. De grensmagnitude van de zoekkaart is in de regel 
zwakker dan +8. 



Figuur 2. Zoekkaart met de positie van de komeet in het centrum van de beeldveldcirkel van het 
opzoekinstrument. De betekenis van de vier genummerde overlappende denkbeeldige zoekvelden wordt verderop 
onder het hoofdstukje "Het opzoeken van de komeet en donkeradaptatie" in de tekst uitgelegd. Elke cirkel op 
deze kaart heeft dezelfde diameter als het beeldveld van het instrument waarmee de positie van de komeet wordt 
opgezocht. Voor de overzichtelijkheid zijn helderheden van de sterren weggelaten. 
 
Als laatste wordt een detailkaart gemaakt (figuur 3) met daarop vergelijkingssterren met hun 
helderheden. Het maken van deze kaart kost de meeste tijd. Ten eerste moet ongeveer de helderheid 
van de komeet bekend zijn. Aangezien kometen zich meestal niet aan helderheidsformules houden, 
wordt een marge van ca. 3 magnituden rondom de verwachte helderheid van de komeet aangehouden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. schijnbare- en ware dubbelsterren (zoals de sterren 60 en 65 
op figuur 3), veranderlijke sterren en sterren met een spectrum later dan K0 (B-V groter dan ca. 0,9). 
Deze sterren worden niet met hun aangegeven helderheden op de kaart gelabeld. 
 
In het verleden werd door mij de SAO catalogus gebruikt (sterren tot magnitude 6½ à 7: H- en T-
magnituden) en werden de positie van de komeet en de helderheden van de sterren ingetekend op een 
fotokopie van de desk editie van A. Bečvář "Skalnate Pleso Atlas of the Heavens" (1950.0). Later op 
W. Tirion, "Sky Atlas 2000.0". Zwakkere kometen werden opgezocht met A. Bečvář, "Atlas Borealis 
of Atlas Eclipticalis" (1950.0) of met Vehrenbergs fotografische steratlas. Voor het bepalen van de 
helderheden van zwakkere kometen werden AAVSO veranderlijke sterrenkaarten gebruikt (sterren tot 
magnitude 13 à 14). Tegenwoordig worden de sterrenkaarten gemaakt met Cartes du Ciel, een 
gemakkelijk en toegankelijk freeware programma (http://astrosurf.org/astropc/). Alle kaarten in dit 
artikel zijn ermee gemaakt (NB. De direct geprinte versie van de sterkaarten van Cartes du Ciel op 
formaat A4 is kwalitatief veel beter dan de getoonde verkleiningen in de fig. 1 t/m 3). Bovendien wordt 
de positie van de komeet voor een gegeven tijdstip met Cartes du Ciel op de kaart nauwkeurig 
aangegeven. De kaarten gaan tot de 11e grootte (Tycho 2 catalog) en door mij worden alleen 
vergelijkingssterren gebruikt gelabeld met een VT-magnitude en met een spectrum tot K0. Voor 
zwakkere kometen worden nog steeds de AAVSO veranderlijke sterrenkaarten gebruikt. 



Figuur 3. Detailkaart met daarop ingetekend de positie van de komeet (symbooltje linksboven de sterren 65 en 
60) en enkele sterren met hun helderheden. De cirkel geeft de grootte van het beeldveld van het instrument aan. 
De zwakste ster op deze kaart gaat tot de 11e grootte.  
 
Bij heldere hemel zijn de volgende attributen belangrijk:  

- de sterrenkaarten elk in een doorzichtig plastic multi-map hoesje (tegen vocht); 
- donkerrood gemaakte (zak)lamp en een (zak)lamp voor helder wit licht met reserve batterijen 

en lampjes;  
- prismakijker op statief (dit is belangrijk, zie onder hoofdstukje: "Het opzoeken van een komeet 

en donkeradaptatie") of een groter instrument op een ander type montering; 
- stoel met verstelbare rugleuning; 
- opschrijfboekje, potloden en een puntenslijper; 
- een grote donkere niet lichtdoorlatende badhanddoek en een theedoek; 
- goedwerkend uurwerk met de juiste tijdsaanduiding in UT;  
- handleiding en waarnemingsformulieren en eventueel een kompas. 

 
Het opzoeken van de komeet en donkeradaptatie 
Op de waarneemplaats aangekomen wordt eerst rond gekeken of er vrijuit in het hemelgebied kan 
worden waargenomen zonder hinderlijk licht en, zeer belangrijk, of er geen objecten op de 
waarneemplaats aanwezig zijn waarmee men onplezierig in aanraking kan komen. Wie is er niet eens 
op een onbekende waarneemplaats in het donker tegen prikkeldraad aangelopen, ergens over 
gestruikeld of in een diepe kuil beland?  
 
Dan wordt met behulp van een overzichtskaart (figuur 1) de positie van de komeet met het blote oog 
aan de hemel opgezocht. De instrumenten en andere attributen worden dan in de waarneemrichting 
onder handbereik opgesteld of uitgestald.  
Daarbij wordt elk instrument goed vastgezet op een stevig (foto)statief of op een azimutale- of een 
parallactische opstelling. Ook de 10 x 56 prismakijker, maar ook de nog kleinere instrumenten! Het is 
per definitie onmogelijk om een komeet goed te kunnen waarnemen met een klein instrument in de 
hand. Ten eerste zorgt de ademhaling ervoor dat het instrument wordt bewogen. Ten tweede gaan de 
armspieren na verloop van tijd trillen, zelfs tijdens een lichte inspanning. Deze onregelmatige 
beweginkjes in het beeldveld zorgen ervoor dat de iets zwakkere buitendelen van een komeet niet 
kunnen worden waargenomen. Staat echter de prismakijker trillingvrij opgesteld, dan worden deze 
zwakkere comadelen wel goed zichtbaar. Uit ervaring blijkt dat een verlies van 60% (!) van de 
comadiameter tussen een prismakijker in de hand en een prismakijker op een statief beslist geen 
uitzondering is. Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor de bepaling van de helderheid van een komeet. 



Nadat alles in gereedheid is gebracht wordt de tijd genoteerd voor het begin van de donkeradaptatie 
(DA). Hierna wordt alle handelingen alleen nog bij donkerrood licht verricht en wordt elke vorm van 
wit licht, hoe zwak dan ook, gemeden. Ondertussen zijn er al weer een paar minuten verstreken. De 
sterrenbeelden zijn nu goed herkenbaar en het waarneeminstrument is nu ook zichtbaar. Dan wordt er 
naar de hemel gekeken wat het vertrekpunt wordt om de komeet te kunnen vinden. De ervaring heeft 
geleerd dat elke waarnemer zijn eigen vertrekpunt bepaald naargelang de bekendheid met de hemel en 
de dichtstbijzijnde heldere ster bij een komeet. In dit voorbeeld nemen we β Gem (Pollux) als 
vertrekpunt (figuur 2) omdat deze ster vrijwel op dezelfde hoogte staat als de komeet1. Vanaf Pollux 
moet de prismakijker2 op statief ca. 13½ graden langs de hemel worden bewogen om bij ι Cnc te 
geraken, waar de komeet volgens figuur 1 en 2 in de buurt staat.  
 
De prismakijker (beeldveld 6 graden) wordt op Pollux gericht en de ster wordt in het centrum van het 
beeldveld gezet (zoekveld 1 op figuur 2). De oriëntatie van de veldsterren wordt nu vergeleken met 
deze op de zoekkaart. Duidelijk zichtbaar zijn twee sterren die in één lijn staan met nog een derde ster 
buiten het beeldveld. 
De linker ster in het beeldveld wordt nu in het midden van het beeldveld gezet. De eerste ster bevindt 
zich nu rechts in het beeldveld en de derde ster die eerst buiten het beeldveld stond komt dan nog net 
links in het beeldveld te staan. Deze laatste ster wordt nu in het midden van het beeldveld gezet 
(zoekveld 2 op figuur 2) en dan komt linksboven weer een andere ster tevoorschijn. Op de kaart wordt 
nu weer gekeken in welke richting de prismakijker nu moet worden bewogen. 
Volgens de kaart moet de kijker nog steeds langzaam in een rechte lijn vanaf Pollux in de richting van 
ι Cnc worden bewogen totdat volgens kaart 2 de ster die eerst linksboven in het beeldveld kwam te 
staan langzaam naar rechtsboven is verplaatst. Dan worden drie sterren zichtbaar (zoekveld 3 op figuur 
2) waarvan de bovenste twee helderder zijn dan de onderste ster. Volgens de kaart wijzen deze twee 
sterren ruwweg in de richting van ι Cnc. De prismakijker wordt nu langzaam evenwijdig met beide 
sterren in de richting van ι Cnc bewogen en na ongeveer ¾ beeldveldverplaatsing komt ι Cnc links in 
het beeldveld te voorschijn (zoekveld 4 op figuur 2). 
 
Soms lukt het na de eerste poging niet om het juiste veld te vinden. Dan wordt gewoon weer bij het 
vertrekpunt begonnen. Indien na een aantal pogingen het nog steeds niet is gelukt om bij het veld van 
de komeet te komen, wordt een ander vertrekpunt opgezocht. 
 
ι Cnc wordt midden in het beeldveld gezet en de detailkaart (figuur 3) wordt nu tevoorschijn gehaald. 
Is de komeet erg helder, dan is het gemakkelijk om de komeet in het beeldveld te vinden. Is de komeet 
niet direct zichtbaar, dan wordt met behulp van de detailkaart de ingetekende positie ten opzichte van 
de veldsterren opgezocht. Vaak staat de komeet niet op de juiste ingetekende positie. Eén van de 
oorzaken is dat de baan van de komeet nog niet nauwkeurig is bepaald, waardoor de positie t.o.v. de 
sterren kan afwijken. De donkeradaptatie is ten minste 10 minuten eerder begonnen. Vooral bij diffuse 
kometen met grote comadiameters is dit van groot belang om een dergelijk object te kunnen vinden en 
in het beeldveld te zien. 
 
Als de komeet is gevonden wordt deze in het midden van het beeldveld geplaatst. Direct wordt 
gecontroleerd of de komeet op of zeer nabij een te heldere ster staat3. Is dit niet het geval, dan wordt 
nu weer op het uurwerk gekeken (met behulp van donkerrood licht) hoeveel tijd er verstreken is sinds 
het begin van de donkeradaptatie. Heeft het korter geduurd dan 20 à 25 minuten, dan wordt de 
resterende tijd gebruikt voor het opzoeken van de vergelijkingssterren. Er is dan alle tijd om deze 
onderling te vergelijken op inconsequenties. Het komt regelmatig voor dat sterren toch afwijkingen 
vertonen in de gelabelde helderheid en kleur. Na ca. 30 minuten donkeradaptatie wordt overgegaan tot 
de waarnemingen van de komeet.  
__________________________________________________________________________________ 

1 Zie ook het  hoofdstuk Hints en Tips onder het kopje: "Het opzoeken van de komeet en donkeradaptatie". 
2 Lees i.p.v. prismakijker, zoeker, als een groot instrument wordt gebruikt. 
3 Wat te doen bij een ster op of nabij een komeet? Zie hoofdstuk Hints en tips, onder het kopje: "Opzoeken 
van de komeet en donkeradaptatie" en onder het kopje: "Comadiameter en de helderheidsbepaling volgens 
de Sidgwickmethode". 



Comadiameter en de helderheidsbepaling volgens de Sidgwickmethode 
Als eerste wordt de comadiameter van de komeet bepaald met behulp van de zogenaamde ijksterren in 
of nabij het beeldveld van het instrument (figuur 4).  
Eerst wordt de komeet in het midden van het beeldveld gezet. Met een prismakijker (binoculair) is de 
blikrichting van mijn beide ogen op ca. 20 graden recht onder de komeet gericht (figuur 4) waardoor 
de komeet tegelijk bovenin in de perifere gebieden van beide ogen komt te staan (het perifere gebied 
beneden in mijn ogen is veel minder gevoelig). In andere instrumenten wordt met mijn linker oog 
waargenomen waarbij de blikrichting van het linkeroog rechts op ongeveer 20 graden van de 
blikrichting van de komeet wordt gericht (voor rechtskijkende waarnemers geldt het 
tegenovergestelde) en wordt de komeet in het perifere gebied aan de oorkant in de gaten gehouden. Dit 
wordt perifeer waarnemen genoemd. 
 
Voor de bepaling van een zo'n nauwkeurig mogelijke comadiameter wordt alle tijd genomen. Telkens 
wordt deze vergeleken met onderlinge afstanden tussen groepjes van twee sterren. Als uiteindelijk 
twee sterren zijn gevonden die op ongeveer dezelfde onderlinge afstand staan als de waargenomen 
comadiameter, worden deze tijdens de helderheidsbepaling gebruikt om het instrument op onscherp te 
stellen. 

 
Figuur 4. Beeldveld van een instrument waar in het 
centrum de komeet is gezet. IJksterren zijn sterren 
waarbij de onderlinge afstand vrijwel gelijk is aan 
de waarneembare comadiameter. BrLo is de positie 
van de blikrichting van het linkeroog bij het 
perifeer waarnemen. Br in Bin is de blikrichting 
van beide ogen in een prismakijker (binoculair) bij 
het perifeer waarnemen. (BrRo = blikrichting voor 
het rechteroog). De posities van de blikrichting zijn 
aangegeven met een symbool (kruis in cirkel). Voor 
een oculair met een eigen beeldveld van 60 graden 

staan deze symbolen voor alle posities op een 
hoekafstand van 20 graden tot de komeet. 
Figuur 5. Om de gemiddelde oppervlakte 
helderheid van de vergelijkingssterren te kunnen 
vergelijken met een in focus staande komeet wordt 
het instrument bij het gebruik van de 
Sidgwickmethode net zover uit focus gedraaid dat 
beide ijksterren elkaar net raken. Merk op dat de 
sterren scherp begrenst zijn en een helder randje 
laten zien, terwijl de komeet niet scherp begrenst is. 
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Maar eerst wordt aan de hand van de schaal op de detailkaart nog gecontroleerd of de komeet een 
zodanige schijnbare comadiameter heeft dat de visuele waarnemingshoek (= schijnbare comadiameter 
maal vergroting) kleiner is dan 120 boogminuten. Is de visuele waarnemingshoek groter dan 2 graden, 
dan wordt overgegaan op een kleiner instrument of een kleinere vergroting.  
Dan wordt de ogen enige tijd rust gegeven. De ogen raken vermoeid na enige minuten intensief kijken. 
Daarom wordt regelmatig een waarneemsessie gedurende ongeveer 1 minuut onderbroken om de ogen 
te ontspannen door bijvoorbeeld op te kijken naar de sterrenhemel, of eventjes op te staan of rond te 
lopen. Hierna wordt gecontroleerd of de afstand tussen de twee ijksterren inderdaad gelijk is aan de 
comadiameter.  
De komeet wordt weer in het centrum van het beeldveld geplaatst en de "gemiddelde" helderheid van de 
in focus staande gehele coma wordt in het geheugen geprent. Dan worden bij gebruik van de 
Sidgwickmethode1 de ijksterren zover uit focus gedraaid totdat ze elkaar net raken (figuur 5). Eén van 
de vergelijkingssterren wordt nu in het centrum van het kijkerveld gezet. De oppervlaktehelderheid van 
de 1e uit focus staande vergelijkingsster (bijvoorbeeld iets zwakker dan de komeet) wordt perifeer 
vergeleken met de in het geheugen geprente gemiddelde oppervlakte helderheid van de gehele coma. 
Meteen hierna wordt de 2e uit focus staande vergelijkingsster (nu iets helderder dan de komeet) in het 
midden in het centrum van het kijkerveld gezet. Dan wordt ook deze ster perifeer vergeleken met de in 
het geheugen geprente gemiddelde oppervlakte helderheid van de gehele coma. De verschillen in 
helderheden wordt in het geheugen geprent. Hierna wordt de komeet weer in het centrum van het 
kijkerveld gezet en het kijkerbeeld weer scherp gesteld op de sterren. Opnieuw wordt op dezelfde 
manier en met hetzelfde deel van het netvlies naar de komeet gekeken. Daarna wordt opnieuw de 
helderheid van de in focus staande coma van de komeet in het geheugen geprent. Hierna wordt weer op 
de ijksterren onscherp gesteld en wordt nu naar dezelfde vergelijkingssterren terug gegaan.  
 
Bij voorkeur wordt de volgorde aangehouden van: komeet (in focus) – onscherp stellen op de ijksterren 
– ene (zwakkere) vergelijkingsster (uit focus) – andere (helderdere) vergelijkingsster (uit focus) – 
komeet (in focus) – onscherp stellen op de ijksterren – dezelfde zwakkere vergelijkingsster (uit focus) – 
dezelfde helderdere vergelijkingsster (uit focus) – komeet (in focus) – enz.  
 
Deze volgorde wordt een aantal keren herhaald en bij voorkeur met meerdere vergelijkingssterren, 
totdat de helderheid van de komeet met zekerheid is vastgesteld. Hierbij wordt altijd de 
interpolatiemethode2 gebruikt. De helderheid van de komeet wordt uiteindelijk bepaald door van de 
verschillende uitkomsten de mediaan3 te bepalen en de uitkomst af te ronden naar de dichtstbijzijnde 0,1 
magnitude. De tijdsduur voor een goede helderheidsbepaling kan wel 5 tot 10 minuten bedragen. 
Tijdens de helderheidsbepaling wordt er regelmatig eventjes opgekeken om de vermoeid wordende 
ogen enige rust te geven.  



 

Direct nadat de helderheid van de komeet is vastgesteld wordt de tijd afgelezen op het uurwerk (in 
donkerrood licht) en het wordt naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde 5 hele minuten. Het tijdstip 
wordt genoteerd in het notitieboekje, met de helderheid van de komeet, de gebruikte 
vergelijkingssterren, de ijksterren en het gebruikte instrument. (Op de detailkaart (figuur 3) worden de 
gebruikte sterren en ijksterren voor de zekerheid omcirkeld). Ook wordt meteen aangegeven of de 
helderheidsbepaling goed, matig of slecht is. Direct hierna wordt de stellaire grensmagnitude met het 
blote oog ter hoogte van de komeet bepaald aan de hand van de overzichtskaart of opzoekkaart, waarop 
helderheden van sterren tot magnitude +6½ à 7 staan aangegeven. Zijn er bijvoorbeeld ter hoogte van de 
komeet sterren van magnitude +6,1 of +6,2 nog goed zichtbaar, maar een ster van magnitude +6,5 is 
niet meer zichtbaar, dan wordt bij de grensmagnitude blote oog 6,2 – 6,5 genoteerd. De grensmagnitude 
bepaling kan enige minuten in beslag nemen. Met behulp van de detailkaart (figuur 3) of met de 
AAVSO kaarten wordt de grensmagnitude in het instrument ter hoogte van de komeet op een ½ 
magnitude nauwkeurig bepaald. 
__________________________________________________________________________________ 

1Ik gebruik alleen de Sidgwick-methode. Omdat we met de staafjes niet in staat zijn scherp te zien, wordt bij deze 
waarneemmethode de oppervlaktehelderheid van de in focus staande coma bij het perifeer kijken door het oog uitgesmeerd. Bij 
het correct toepassen van het perifeer kijken, zorgt het oog er dan voor dat we van het uitgesmeerde comabeeldje de 
gemiddelde oppervlaktehelderheid van een in focus staande comabeeldje goed kunnen bepalen en kunnen vergelijken met de 
uit focus gezette vergelijkingssterren. De Morris- en de  Bobrovnikoff-methode raad ik niet aan. Deze methoden leveren 
zwakkere schattingen op. 

2Met de interpolatie methode kan de helderheid van de coma van een komeet worden bepaald als deze tussen die van de 
vergelijkingssterren ligt. Stel dat 2 vergelijkingssterren een helderheid hebben van resp. magnitude 6,5 en 7,1. Het verschil in 
helderheid is 7,1 - 6,5 = 0,6. Wanneer de helderheid van de coma wordt geschat op 4/10 deel zwakker dan de helderste ster (en 
6/10 deel helderder dan de zwakste ster) dan is de geschatte helderheid 0,4 x 0,6 + 6,5 = 6,74. De waarnemer noteert 6,7. Het 
verschil in helderheid tussen de helderste en zwakste vergelijkingsster is altijd in de orde van ongeveer 1 magnitude. Met meer 
dan 1 à 1½ magnitudenverschil wordt de onnauwkeurigheid van de schatting te groot. 

3De mediaan is na rangschikking van de uitkomsten naar grootte bij een oneven aantal uitkomsten de middelste waarde en 
bij even aantal uitkomsten het gemiddelde van de twee middelste waarden. 
Bijvoorbeeld: als een waarnemer vier waarden heeft gevonden: 8,42  8,26  8,11 en 8,77 dan is de mediaan het gemiddelde van 
de twee middelste getallen. 8,26 en 8,42 = 8,34. De waarnemer noteert 8,3. Bij een oneven aantal (bijvoorbeeld vijf) waarden 
9,43  8,85  9,0  8,81 en 8,91 is de mediaan 8,91. De waarnemer noteert 8,9. 
 
Mate van condensatie (DC) en staart(en) 

Figuur 6. Op deze opname is de verhouding van het helderste gebiedje in de coma (de condensatie, op deze 
negatief het donkerst) t.o.v. de gehele zichtbare comadiameter volgens de handleiding DC 5. (Uitvergroting van 
figuur 7. NB:. Bij het drukken kan er een afwijking in het uiterlijk en DC zijn ontstaan.) 
 
Bij de bepaling van de mate van condensatie (DC) van de coma, wordt altijd gekeken wat de 
verhouding is van de condensatie (helderste gebiedje in de coma) t.o.v. van de gehele zichtbare coma. 
Hierbij wordt het DC-schema uit de waarneeminstructie bij de hand gehouden. Het uiterlijk van de 
coma wordt in het veld (met donkerrood licht) vergeleken met één van de tien plaatjes in het DC-
schema. Van het plaatje dat het beste overeenkomt met het uiterlijk wordt het nummer genoteerd. 
Bestaat de indruk dat het uiterlijk ligt tussen twee plaatjes in het DC-schema, dan wordt het laagste 



 

nummer voorzien van een schuin streepje (bijvoorbeeld 4/). De DC-bepaling vindt altijd plaats met 
hetzelfde instrument als waarmee de helderheid van de coma is geschat. 
Veel heldere kometen vertonen een zogenaamde "valse" kern, meestal in de vorm van een "wollig" 
uitziend sterretje. Deze "valse" kern wordt voor de bepaling van de DC altijd buiten beschouwing 
gelaten. De bepaling van de DC kan enige minuten duren, omdat eerst een goede impressie van het 
uiterlijk van de gehele coma nodig is en deze moet worden vergeleken met het DC-schema uit de 
waarneeminstructie. Uit het geheugen de DC bepalen, zonder DC-schema in het veld, vind ik een 
hachelijke zaak.  
 
Voor de bepaling van de lengtes en positiehoeken (PA) van komeetstaarten wordt niet altijd gebruik 
gemaakt van dezelfde vergroting of zelfs hetzelfde instrument. Als de staarten zichtbaar zijn, wordt 
altijd (perifeer) gekeken naar welk sterretje één van de staarten wijst voor de bepaling van de PA. Ook 
wordt (perifeer) gekeken hoever de staart doorloopt en waar deze ter hoogte van een ster niet langer 
zichtbaar is (zie figuur 7). Dit wordt op de detailkaart (figuur 3) duidelijk aangegeven. Om het uiteinde 
van een staart goed te kunnen bepalen wordt vaak de komeet of een heldere ster buiten het beeldveld 
geplaatst. Door dan ritmisch 1 à 2 keer per seconde tegen het instrument aan te tikken (zodanig dat het 
instrument maar zeer weinig beweegt) kan perifeer worden gekeken waar de komeetstaart eindigt. Het 
tikken tegen het instrument gebeurt altijd haaks op de staartrichting. Dit ritmisch tikken zorgt ervoor dat 
de zwakkere delen net boven de hemelachtergrond uitkomen.  
Het tijdstip van alle bepalingen die betrekking hebben op de staart wordt met een nauwkeurigheid van 
5-minuten samen met het gebruikte instrument en vergroting genoteerd. Bij het later uitwerken van de 
staartgegevens worden met behulp van Cartes du Ciel vrij nauwkeurig de lengtes en positiehoeken 
bepaald aan de hand van de intekeningen op de detailkaart. Dit is veel nauwkeuriger dan met bepalingen 
met een geo-driehoek vanaf sterrenkaarten en gaat sneller dan het berekenen met de formules uit de 
handleiding.  
Als alle waarnemingen zijn verricht wordt in het waarneemveld eerst nog nagegaan of alle gegevens 
volgens het waarnemingsformulier zijn genoteerd. Voor het verlaten van het waarneemveld wordt met 
wit licht rondgekeken of er iets is blijven liggen.   

 
Figuur 7. C/2001 Q4 (NEAT) op 18 mei 2004 rond 21h UT. 30 sec belichte opname met EOS 10D F200mm f/2,8 
800asa. Vergelijk de positie van de komeet met die in figuur 3. Met een lijntje is de richting van de staart 
aangegeven. De gasstaart wijst ruwweg naar de gelabelde ster 61 op figuur 3. De bovenste rand van bredere 
stofstaart wijst ruwweg naar het 1e sterretje pal onder de gelabelde ster 78 op figuur 3. En de onderkant van de 
stofwaaier wijst naar beneden naar het sterretje op ca. 1½ comadiameter. (Opname: deze auteur te Groningen). 
 
De totale waarneemtijd vanaf het begin van de donkeradaptatie tot de laatste waarneming kan wel ruim 
3 kwartier bedragen. Hierbij is niet eens meegerekend de voorbereiding en de eventuele reistijd. De 
meeste tijd voor een waarneming gaat in het donkeradapteren zitten. Deze periode van donkeradaptatie 
wordt dan ook altijd nuttig besteed met o.a. het opzoeken van de komeet en de vergelijkingssterren. Zijn 



 

er meerdere kometen zichtbaar, dan kan na de 1e volledige komeetwaarneming de volgende waarneming 
binnen 10 à 15 minuten zijn verricht. Bij het bepalen van het tijdstip van waarnemen wordt daarom 
altijd gekeken of meerdere kometen tegelijk zichtbaar zouden kunnen zijn. 
Het uitwerken van alle gegevens wordt thuis zo snel mogelijk na de waarnemingen gedaan en volgens 
de waarneeminstructie genoteerd op het waarnemingsformulier. Het waarnemingsformulier wordt via e-
mail naar de waarnemingsleider gestuurd.  
 
Hints en tips… 
 
…bij het voorbereiden van de waarneming en het maken van kaarten 

- Maak voor het vertrek naar de waarneemplaats alle optiek stof- en vetvrij. Dit voorkomt dat 
deze handelingen in het donker moeten gebeuren waardoor de kans groot is dat er krassen op de 
optiek ontstaan. 

- Bij het maken van de kaarten wordt rekening gehouden of er wordt waargenomen met een 
rechtopstaand beeld (prismakijker) of met een omkerend beeld of in een andere oriëntatie. 
Tijdens het waarnemen is het zeer lastig om sterhelderheden van de kaart te lezen als de 
kaartoriëntatie anders is dan in het beeldveld van het instrument.  
Vooral bij gebruik van verschillende schalen van de sterrenkaarten is het handig om het 
beeldveld van het zoekinstrument of waarneeminstrument op elk van deze kaarten aan te geven 
(zie figuren 1 t/m 3). Met Cartes du Ciel is het beeldveld zeer precies in de juiste diameter als 
een cirkel en in de juiste oriëntatie op elke kaart weer te geven. (Overigens zijn er ook andere 
handige planetariumprogramma's. Zie o.a. het artikel van Guus Gilein (www.kometen.nl). 

- Als een komeet hoog aan de hemel staat en bij gebruik van een prismakijker op een in hoogte 
verstelbaar (foto)statief, is het comfortabel en minder inspannend om de waarneming zittend op 
een stoel met verstelbare rugleuning te verrichten. Kometen tot ca. 70˚ hoogte zijn dan zonder 
moeite waarneembaar. Staat de komeet nog hoger, dan gebruik ik het “hoge” fotostatief (max. 
hoogte 180 cm). Hiermee kunnen kometen tot een hoogte van ca. 80˚ worden waargenomen. 
Waarnemingen pal in het zenit worden ook met dit statief verricht, maar dan zittend in een stoel 
met verstelbare rugleuning. Dan worden 2 poten van het "hoge" statief zover in elkaar 
geschoven totdat de prismakijker precies op de juiste waarneemhoogte komt te staan. Houdt er 
wel rekening mee dat het zwaartepunt nu sterk is verschoven. N.b. Er zijn speciale monteringen 
voor prismakijkers in de handel waarmee zonder veel moeite in de meeste standen (lage of 
hoge) kan worden waargenomen. (zie o.a. http://home.hccnet.nl/h.j.bril/instrumentarium.html 
bij de 22 x 100 binoculair van Henk Bril). 

- Om direct of indirect omgevingslicht tijdens het waarnemen niet in de ogen te krijgen is een 
grote donkere, niet licht doorlatende, badhanddoek een handig hulpmiddel. Deze wordt zodanig 
over het instrument en hoofd gelegd, dat geen enkel hinderlijk licht de ogen kan bereiken, 
terwijl het waarnemen zelf niet wordt gehinderd. Bij het gebruik van een refractor of een 
Newton wordt door mij meestal een aan de binnenkant zwart gemaakte doos gebruikt. Door een 
gat in de doos wordt de focusseerinrichting gestoken. De doos is zodanig groot, dat het hoofd er 
comfortabel in kan. 

- Warm aankleden tijdens de waarneemsessies is zeer belangrijk, maar ook het dragen van 
waterdichte, niet koud geleidend, schoeisel. Bij koude weersomstandigheden draag ik tijdens 
het waarnemen nog altijd klompen, handschoenen en een lange winddichte warme jas met wijde 
capuchon.  

- Potloden schrijven altijd bij vochtig en koud weer maar ook op vochtig geworden papier. 
- Het kompas is handig om bij daglicht alvast de richting van de positie van de komeet vast te 

kunnen leggen voor het moment van waarneming. Vooral bij een lage stand boven de horizon 
kan de richting cruciaal zijn, zodat geen obstructies de waarneming bij lage stand hinderen. 

  
…bij het opzoeken van de komeet en donkeradaptatie 

- Bij het opzoeken van een komeet is het handig om het zoekinstrument vanaf het startpunt 
zoveel mogelijk in een horizontale of verticale richting te laten bewegen. Ik probeer dan ook 
altijd een startpunt op vrijwel gelijke hoogte van de komeet te vinden of er vrijwel recht boven 
of onder.  

- Als de komeet op een heldere ster staat, kan alleen globaal een waarneming worden gedaan of 
moet men wachten totdat de komeet zich ver genoeg heeft vrijgemaakt van de ster. Als één 



 

sterretje in de coma staat en die is meer dan 2½ magnitude zwakker dan de komeet, dan is het 
mogelijk dat er toch nog een goede waarneming kan worden verricht. Staan er meerdere 
sterretjes in de coma, dan is een betrouwbare schatting van de helderheid uitgesloten. 

- Staat een heldere ster precies tegen de coma of er vlak tegen aan, dan zal een goede schatting 
van de helderheid moeilijk zijn. Wacht tot de komeet zich van deze ster heeft verwijderd. 

- Mocht onverhoopt tijdens het waarnemen wit licht nodig zijn, dek dan altijd het waarneemoog 
af. Bij gebruik van een prismakijker: kijk door de wimpers van de ogen en zorg ervoor dat het 
licht alleen indirect in de ogen komt. Dek met de hand het witte licht van een felle lamp zoveel 
mogelijk af, zodat met zo weinig mogelijk wit licht wordt bijgeschenen. 

 
…bij comadiameter en de helderheidsbepaling volgens de Sidgwick-methode 

- Op de detailkaart wordt vooraf met de lengte van een lijntje of met de opgemeten afstand tussen 
2 sterren aangegeven wat de maximale comadiameter in boogminuten mag zijn om bij een 
bepaalde vergroting de visuele waarnemingshoek1 kleiner dan 120 boogminuten te houden. 
Indien de visuele waarneemhoek groter is dan 2 graden moet worden waargenomen met een 
kleinere vergroting . Bij de keuze van een nieuwe vergroting blijft de uittrede-pupil2 tussen 5 à 
7 mm gelegen. 

- Voor een goed resultaat is een ontspannen kijkhouding erg belangrijk. Zet het instrument 
zodanig hoog dat wordt voorkomen dat in een gebukte houding of in een andere onnatuurlijke 
houding de waarneming wordt verricht. 

- Het perifeer waarnemen is een niet natuurlijke manier van kijken en moet daarom worden 
aangeleerd. Als men tijdens het waarnemen iets vaags in de ooghoeken te zien krijgt ontstaat bij 
een ongeoefende waarnemer een reflex die het oog meteen naar die plaats trekt. Hierdoor wordt 
het lichtzwakke object meteen onzichtbaar. Deze reflex moet bewust worden onderdrukt. Als 
een lichtzwak object alleen perifeer zichtbaar is, moet men zich bewust gaan concentreren op 
het object in het perifere gebied terwijl de blikrichting van het oog op ongeveer 20 graden van 
het object gericht moet blijven. Objecten in de blikrichting van het oog moeten dan bewust 
worden genegeerd. Dit is in het begin niet eenvoudig, maar naar enige oefening kan deze 
techniek snel door iedereen worden toegepast.  

- Staat een heldere ster in het beeldveld tussen de blikrichting en het perifere gebied van het oog, 
dan wordt de waarneming moeilijk, zeker als de ster dicht bij de komeet staat. Probeer dan de 
oriëntatie van het beeldveld te kantelen of het hoofd zodanig te draaien, dat de ster niet meer 
tussen de blikrichting en de komeet in het perifere gebied staat.  

- Het komt nogal eens voor dat men volgens de ingetekende positie vrijwel zeker weet dat de 
komeet in het veld van de kijker moet staan, maar dat deze niet zichtbaar is. Sterker vergroten 
levert niets op. Zet dan de positie waar de komeet zou moeten staan in het centrum van het 
beeldveld.  

_______________________________________________________________________________________ 
1. Visuele waarnemingshoek = comadiameter in boogminuten maal vergroting.  
2. Uittrede pupil = lensdiameter in mm gedeeld door vergroting. 

De komeet kan dan zichtbaar worden gemaakt door het oog te 'fixeren' op ca. 20 graden van het centrum 
van het beeldveld en dan zacht ritmisch 1 à 2 keer per seconde tegen het instrument te tikken evenwijdig 
met de kijkrichting. Het beeldveld mag dan niet meer dan een paar boogminuten bewegen. Dit bewegen 
kan ervoor zorgen dat de lichtzwakke komeet misschien net boven de hemelachtergrond in het perifere 
gebied zichtbaar wordt. De staafjes reageren alleen op licht als dit licht over deze receptoren beweegt. 
Normaal beweegt het oog met zeer kleine schokjes heen en weer om licht te kunnen waarnemen, maar 
deze 'natuurlijke' schokjes zijn te bruusk voor lichtzwakke objecten nabij de helderheid van de 
hemelachtergrond.  

- Eén van de redenen waarom zowel de komeet als ook elke individuele vergelijkingsster in het centrum 
van het beeldveld moet worden gezet is het standhoekeffect. Dit effect treedt voornamelijk op als de 
komeet en/of de vergelijkingssterren in hetzelfde veld staan en waarbij twee van deze objecten boven 
elkaar staan. De waarnemer heeft dan de neiging i.p.v. het bovenste object in het centrum van het 
beeldveld te plaatsen, zijn blik naar de bovenste of de onderste te richten waardoor het bovenste object 
helderder lijkt te zijn. Dit effect wordt veroorzaakt omdat in de regel het bovenste gedeelte van het oog 
gevoeliger is dan de andere gebieden van het oog. Bovendien bekijkt de waarnemer elk object dan ook 
niet meer met hetzelfde gebiedje van zijn oog. 

 



 

…mate van condensatie (DC) en staart(en) 
- Voor de bepaling van de mate van condensatie (DC) is het niet verstandig om dit uit het 

geheugen te doen. Betere resultaten worden verkregen door het uiterlijk van de komeet in het 
veld te vergelijken met het DC schema (kopie) uit de handleiding. Een schetsje maken en deze 
later met het schema vergelijken geeft ook goede resultaten. (Zie pagina 17 van het PDF-
document "Instructies tbv helderheids bepaling kometen", onder: http://www.Kometen.nl. of op 
pagina 9 van de Waarneem-instructie, DCS Publ. No.7). 

- N.B. De zwakkere buitendelen van de coma maar ook de volle lengte van de staarten worden 
pas goed zichtbaar bij een grensmagnitude beter dan +6 à +6½ ter hoogte van de komeet! 

 
Andere hints en tips 

- Het beslaan van een oculair kan worden voorkomen door deze stofvrij, bijvoorbeeld in een 
schoon plastic zakje of doosje, in de broekzak te stoppen waardoor deze zo lang mogelijk warm 
blijft. Een prismakijker wordt vlak voor gebruik uit een warme ruimte gehaald om het beslaan 
van de optiek in een vroeg stadium te voorkomen. In het veld draag ik hem zo lang mogelijk 
onder mijn jas. Ook heb ik wel eens gebruik gemaakt van een doosje van polystyreen. Hierin 
werd een lampje onder een rooster met aan/uit knopje en batterij gemonteerd. Als het lampje 
brandt, geeft deze voldoende warmte om de oculairen warm te houden. In zijn sterrenwacht 
gebruikte Henk Feijth een opwarmplaatje dat net warm genoeg werd om het beslaan van een 
oculair te voorkomen.  

- Om het beslaan van de grotere objectieven zo lang mogelijk tegen te gaan gebruik ik een 
dauwkap gemaakt van grijs viltkarton. Als de waarneemsessie door een wolkenveld o.i.d. moet 
worden onderbroken kan een schone droge theedoek het beslaan van een prismakijker of de 
andere objectieven voorkomen. De theedoek wordt dan voorzichtig over het instrument gelegd. 
Deze theedoek is enige tientallen keren gewassen zodat deze niet meer pluist. In het vrije veld 
neem ik de theedoek mee in een stofvrije plastic zak en wordt tot het gebruik in de binnenzak 
van mijn waarneemjas opgeborgen.  

 
Tenslotte 
De hierboven beschreven aanpak en de hints en tips geven waarnemers met belangstelling voor 
kometen voldoende aanknopingspunten om ook eens waarnemingen aan kometen te gaan 
verrichten. Een goede komeetwaarnemer is een geduldige persoon die in het begin niet meteen voor 
de grote aantallen wil gaan. Deze auteur heeft in de 36 jaren een gemiddelde van 2 kometen per jaar  
gehaald met gemiddeld 8 waarnemingen per komeet. Dit is geen opmerkelijke prestatie te noemen 
gezien de hoeveelheid kometen die er per jaar te zien zijn. Dat er niet veel meer waarnemingen zijn 
verricht heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste blijkt uit al mijn waarnemingen dat ik geen 
ochtendwaarnemer ben. Tweederde van het aantal is verricht vóór 22 uur UT en eenderde in de 
periode daarna. Vanwege mijn dagelijkse werkzaamheden zijn de nacht- en ochtendwaarnemingen 
dan ook meestal in weekenden of tijdens vakanties verricht. Ten tweede is de hoeveelheid heldere 
maanloze perioden met een grensmagnitude van +5 of beter in Nederland niet bepaald groot te 
noemen. Bovendien is het aantal heldere perioden voor middernacht kleiner dan in de perioden 
daarna. Komeetwaarnemers moeten dan ook het waarnemen van kometen een leuke nuttige hobby 
vinden waarbij kwaliteit boven kwantiteit hoog in hun vaandel moet staan.  

 



 

WAARNEEMBARE KOMETEN                       -  Alex Scholten 
 
 
C/2004 Q2 (Machholz) 
 
Komeet C/2004 Q2 (Machholz) is sinds december 2004 vanuit Nederland waarneembaar en bereikte 
begin januari zijn grootste helderheid van ongeveer magnitude 3½. Vooral rond 7 januari (met de fraaie 
samenstand met de Pleiaden M45) werden talrijke waarnemingen verricht. 
Nu zowel de afstand tot de zon als tot de aarde toeneemt, neemt de helderheid langzaam maar zeker af. 
Door zijn gunstige koers langs de noordelijke hemel blijft de komeet echter nog geruime tijd binnen het 
bereik van amateurs. 
Begin maart bevindt de komeet zich op minder dan 5 graden van de Poolster. Vermoedelijk kan de 
komeet nog tot half mei (in de Grote Beer) goed gevolgd worden. 
 
Baanelementen:  
T = 2005 Jan 24.9127 TT  Argument perihelium  =     19.5064 °   (2000.0) 
q = 1.205035 AU   Lengte Klim.knoop =     93.6239 ° 
e = 0.999473    Inclinatie  =     38.5894 ° 
MPC 53304    m = 5.0 + 5 log ∆ + 11 log r 
 

Datum 
(UT) 
2005 

R.A. 
h  m 

Decl. 
°   ' 

Elong. 
° 

R 
(AE) 

Delta 
(AE) 

Magn. Avond 
h        az 

0h UT 
h        az 

Ochtend 
h        az 

13-feb 02 55 73 05 99 1.24 0.61 5.1 65 343 45 337 36 1 
18-feb 03 04 76 29 98 1.26 0.66 5.2 62 346 46 342 39 1 
23-feb 03 23 79 26 97 1.29 0.71 5.5 60 349 48 346 42 0 
28-feb 03 59 81 58 96 1.32 0.76 5.7 58 353 49 349 44 359 
5-mrt 05 04 83 53 96 1.35 0.81 6.1 57 357 51 351 47 357 
10-mrt 06 49 84 46 96 1.38 0.86 6.2 57 0 53 352 49 355 
15-mrt 08 39 84 14 96 1.42 0.92 6.5 57 4 56 353 50 352 
20-mrt 09 54 82 38 97 1.46 0.97 6.7 58 8 58 353 52 348 
25-mrt 10 39 80 30 97 1.51 1.02 7.0 60 11 60 351 53 344 
30-mrt 11 06 78 07 97 1.55 1.07 7.2 62 14 62 349 54 340 
4-apr 11 24  75 36 98 1.60 1.12 7.5 64 17 64 345 54 336 
9-apr 11 37 72 59 98 1.65 1.17 7.7 67 18 66 340 55 332 
14-apr 11 47 70 20 99 1.70 1.23 8.0 70 19 67 334 55 327 
19-apr 11 55 67 40 99 1.75 1.29 8.2 74 16 67 327 55 322 
24-apr 12 02 64 59 99 1.80 1.35 8.5 77 9 67 319 55 318 
29-apr 12 08 62 18 99 1.85 1.41 8.7 80 352 66 311 54 313 
4-mei 12 14 59 38 99 1.91 1.47 8.9 81 324 65 305 54 308 
9-mei 12 20 57 00 98 1.96 1.54 9.2 78 299 63 299 54 304 
14-mei 12 25 54 24 98 2.01 1.61 9.4 72 288 60 295 55 299 
19-mei 12 30 +51 52 97 2.07 1.68 9.6 64 286 57 292 57 292 

 
Rechte klimming en declinatie in 2000.0 coördinaten; hoogte en azimut aan de avond- en ochtendhemel bij zonshoogte -18° (voor 52° NB / 6° OL). 

 
 
 



 

 

Komeet C/2004 Q2 (Machholz) 
 
15 feb – 11 mrt 2005     (0h UT)                 DCS kaart 5     
 
(de sterhelderheid staat links van de betreffende ster, grensgrootte kaart ca. magnitude 8) 
(code TK)   
 

1° 

CAM 

CEP 

  α UMi 



 

C/2003 T4 (LINEAR) 
 
Deze komeet werd op 13 oktober 2003 ontdekt op opnamen van de automatische LINEAR-camera (18e 
grootte) en gaat pas op 3 april 2005 door zijn perihelium (op 0,85 AE van de zon). Voor Nederlandse 
waarnemers is de komeet alleen in het eerste kwartaal van 2005 waarneembaar. Gedurende 
februari/maart doorkruist hij de Melkweg in de sterrenbeelden Vosje en Pijl, daarna beweegt hij door 
het sterrenbeeld Dolfijn.  
Terwijl de helderheid langzaam toeneemt, verdwijnt hij in de loop van maart in de ochtendschemering.  
Vermoedelijk zal C/2003 T4 rond perihelium een maximale helderheid van de 7e grootte bereiken, maar 
de komeet bevindt zich dan op een te zuidelijke declinatie om vanuit Nederland waargenomen te 
kunnen worden. Als hij half maart onder onze horizon verdwijnt zal de helderheid mogelijk rond de 8e 
grootte liggen. 
 
Baanelementen:   
T = 2005 04 03.6437 TT  Argument perihelium  =   181.6769 °   (2000.0) 
q = 0.849698 AU   Lengte Klim.knoop =     93.9034 ° 
e = 1.000568    Inclinatie  =     86.7612 ° 
MPC 53304    m = 7.5 + 5 log ∆ + 7.5 log r 
 

Datum 
(UT) 
2005 

R.A. 
h  m 

Decl. 
°   ' 

Elong. 
° 

R  
(AE) 

Delta 
(AE) 

Magn. Avond 
h        az 

0h UT 
h        az 

Ochtend 
h        az 

10-feb 19 47  21 36 45 1.208 1.763 9.5     27 89 
15-feb 19 57  19 17 43 1.148 1.723 9.3     25 91 
20-feb 20 08  16 52 42 1.092 1.680 9.1     23 92 
25-feb 20 19  14 20 41 1.039 1.632 8.9     21 94 
2-mrt 20 30  11 38 40 0.990 1.581 8.6     19 95 
7-mrt 20 41  08 43 40 0.947 1.526 8.4     16 96 
12-mrt 20 54  05 33 40 0.911 1.468 8.2     13 98 
17-mrt 21 07 +02 07 40 0.882 1.407 7.9     9 98 
22-mrt 21 22 - 01 40 41 0.862 1.344 7.7     5 99 
27-mrt 21 38 - 05 48 42 0.851 1.283 7.6     0 100 
1-apr 21 57 - 10 16 44 0.851 1.225 7.4       

 
Rechte klimming en declinatie in 2000.0 coördinaten; hoogte en azimut aan de avond- en ochtendhemel bij zonshoogte -18° (voor 52° NB / 6° OL). 

 
 



 

Waargenomen Kometen                    stand per 26 januari  2005 

 
 
De afgelopen periode was een zeer succesvolle. Er werden talrijke waarnemingen ontvangen. Met 221 
helderheidsschattingen is 2004 een ‘meer dan gemiddeld’ jaar geworden. 
In eerste instantie was er nog de nasleep van komeet C/2001 Q4 (NEAT). Daarna de vrij onverwacht 
goede helderheidsontwikkeling van C/2004 Q1 (Tucker) en 78P/Gehrels. En tot slot voldeed in 
december/januari komeet C/2004 Q2 (Machholz) aan de helderheidsverwachting; alhoewel de 
weeromstandigheden niet altijd mee werkten. 
Eén van de waarnemingen die op 8 januari 2005 werd verricht zal de geschiedenis in gaan als de 5000ste 
helderheidsschatting van NKV-leden sinds de oprichting van de Werkgroep in februari 1976 en de 
eerste schatting aan komeet C/1975 V1 (West) op 2 maart 1976. 
 
 
De waarnemingen van Peter Bus [BUS01] tussen 9 en 23 oktober 2004 zijn verricht vanuit 
Moncarapacho in Portugal. De waarnemingen van Frans van Loo [LOO] tussen 13 en 20 november 
2004 zijn verricht vanuit Le Castelard in de Provence (Frankrijk). 
 
 

Datum Tijd  Magn. * Instrument  Coma DC h Grenshelderh. LU Obs 
 (UT)         '  ° C Z T   

         

C/2001 Q4 (NEAT)         

(2004)                  
7-sep 20,8 S 9,8  TT 42 x 200 L &4 3 40 6,0 6,3 12,5 1 SCH04 
7-sep 21,4 S 9,5 : TK 12 x 78 R &3 3 35 4,5  10 1/ BUS01 
7-sep 21,4 S 9,4  TK 56 x 305 T &4 2 35 6,0  13,0 2 COM 
8-sep 20,2 S 9,4  TK 12 x 78 R &4 3 40 5,5  >10,

5 
1 BUS01 

11-sep 20,6 S 10,4  TK 56 x 305 T  1/ 40 6,0  13,0 1 COM 
15-sep 20,7 S 10,0  TT 42 x 200 L 3 3 40 5,8 6,5 12,5 1 SCH04 
19-sep 19,8 S 10,0 : TK 12 x 78 R   45 5  10,5 2 BUS01 
6-okt 19,5 S 11,0 : TK 80 x 200 L &3 2 45 5,3 6,0 12,5 1/ SCH04 
9-okt 19,8 S 10,7  TK 10 x 56 B >3 1/ 35 >6,

3 
 11,5 1 BUS01 

10-okt 19,7 S 10,7 : TK 10 x 56 B >2 1/ 35 6,0  11,0 2 BUS01 
12-okt 19,8 S 11,2  TK 125 x 305 T &2 1 45 5,0 5,5 12,8 2 COM 
15-nov 4,0 S 11,9  TK 152 x 300 T 1 2 25 6,0 7,0  1 LOO 
16-nov 2,6 S 12,6  TK 152 x 300 T 1 2 25 6,0 7,0  1 LOO 
17-nov 21,7 S 12,9  TK 152 x 300 T 0,5 2 35 6,6 7,0  1 LOO 

         

C/2003 K4 (LINEAR)         

(2004)                  
15-nov 5,1 S 6,8  TK 20 x 120 B 6 6 <10 6,0 6,9  1 LOO 
16-nov 4,5 S 6,8  TK 20 x 120 B 5 6 <5 6,0 7,0  1 LOO 
20-nov 5,0 S 7,2  TK 20 x 120 B 10 6 5 6,0 6,6  1 LOO 

         

C/2003 T4 (LINEAR)         

(2004)                  
15-nov 18,7 S 13,0  TK 152 x 300 T 0,5 2 30 6,2 6,9  1 LOO 
17-nov 18,7 S 12,9  TK 152 x 300 T 0,5 2 30 6,2 6,9  1 LOO 

         



 

 
29P/Schwassmann-Wachmann         

(2004)                  
13-nov 19,3 S 12,4  TK 152 x 300 T 1 3 55 6,6 7,0  1 LOO 
15-nov 19,3 S 12,7  TK 152 x 300 T 0,7 3 55 6,6 7,0  1 LOO 
16-nov 20,5 S 11,6  TK 152 x 300 T 1,2 3 55 6,6 6,8  1 LOO 
17-nov 21,6 S 11,9  TK 152 x 300 T 1,2 4 45 6,8 7,0  1 LOO 

         

Datum Tijd  Magn. * Instrument  Coma DC h Grenshelderh. LU Obs 
 (UT)         '  ° C Z T   

         

32P/Comas Sola         

(2004)                  
14-nov 20,3 S 13,2  TK 152 x 300 T 0,5 6 45 6,6 7,0  1 LOO 
15-nov 20,2 S 12,5  TK 152 x 300 T 0,6 5 45 6,6 7,0 14,5 1 LOO 
16-nov 21,7 S 12,8  TK 152 x 300 T 2 2/ 55 6,8 7,0 14,6 1 LOO 
17-nov 22,6 S 12,4  TK 20 x 120 B 1,2 2 55 6,5 7,0  1 LOO 

62P/Tsuchinshan         

(2004)                  
16-nov 4,5 S 12,4  TK 74 x 300 T 1,4 3 55 5,8 6,8 14,0 1 LOO 
17-nov 0,5 S 12,6  TK 74 x 300 T 1,5 3 20 5,0 6,8  1 LOO 

         

78P/Gehrels         

(2004/5)                  
9-okt 22,4 S 11,0 : TK 10 x 56 B &2,5 1/ 30 6,3  11,5 1 BUS01 

12-okt 22,9 S 11,0 : TK 10 x 56 B &2,5 2 40 6,5  11,5 1 BUS01 
14-okt 3,4 S 11,0  TK 10 x 56 B &3 2/ 65 6,7  11,5 1 BUS01 
16-okt 3,3 S 10,9  TK 10 x 56 B &3 2/ 65 6,7  11,5 1 BUS01 
23-okt 3,3 S 10,8  TK 10 x 56 B &3 3 60 6,7  11,5 1 BUS01 
5-nov 21,1 S 11,0 : TK 60 x 300 L &2 6 40 6,0 6,2 13 1/ SCH04 

 (staartje? 0.1° in PA = 278°) 
8-nov 23,3 S 10,0  TK 42 x 200 L 3 7 50 6,0 6,1 12,5 1 SCH04 

11-nov 23,5 S 10,0  TK 42 x 200 L &2 6 50 5,8 6,0 12,0 1/ SCH04 
13-nov 19,1 S 8,8  TK 20 x 120 B 3 6 30 6,0 6,6  1 LOO 
14-nov 22,3 S 9,0  TK 20 x 120 B 3 6 60 6,4 6,6  1 LOO 
14-nov 23,0 S 9,8  TK 15 x 80 B &5 5 50 5,9 6,2 10,5 1 SCH04 
15-nov 19,5 S 9,1  TK 20 x 120 B 3 6 35 6,0 6,6  1 LOO 
16-nov 22,0 S 9,3  TK 20 x 120 B 2,5 6 60 6,6 6,9  1 LOO 
17-nov 23,7 S 9,6  TK 20 x 120 B 3 7 60 6,6 6,9  1 LOO 
14-dec 22,6 S 11,0  TK 80 x 200 L &3 2 45 5,5 6,0 13,0 1/ SCH04 
15-jan 21,6 S 11,8  TK 60 x 300 L &2 1 40 5,9 6,1 13 1 SCH04 

         

C/2004 Q1 (Tucker)         

(2004)                  
23-okt 20,8 S 9,9  TK 10 x 56 B &3 1/ 55 6,0  11,0 1 BUS01 
4-nov 19,5 S 9,8  TT 15 x 80 B &4 4 60 5,7 5,8 11,0 1/ RIE 
5-nov 20,3 S 10,2  TK 39 x 300 L &3 6 65 6,2 6,2 12,5 1/ SCH04 
5-nov 21,1 S 10,2  TK 53 x 250 L 1,5 4 70 4,5 4,5 12,5 2 LOO 
8-nov 23,1 S 10,1  TK 42 x 200 L &3 5/ 60 6,0 6,1 12,5 1 SCH04 

12-nov 21,8 S 10,0  TK 56 x 305 T &3 3 70 5,5 6,0 13,0 2 COM 
13-nov 21,5 S 10,3  TK 56 x 305 T >2 3/ 70 5,5 5,9 13,0 2 COM 
13-nov 22,1 S 10,0  TK 20 x 120 B 3 6 65 6,6 6,6  1 LOO 
14-nov 22,1 S 10,0  TK 20 x 120 B 3 5 65 6,4 6,6  1 LOO 
14-nov 22,8 S 10,4  TK 42 x 200 L 3 6 60 6,0 6,2 12,5 1 SCH04 
15-nov 18,8 S 10,2  TK 20 x 120 B 3 6 75 7,0 7,0  1 LOO 



 

16-nov 23,3 S 10,3  TK 20 x 120 B 2,3 4 50 6,8 6,9  1 LOO 
17-nov 19,0 S 10,2  TK 20 x 120 B 2 3/ 80 6,8 7,0  1 LOO 

8-dec 20,7 S 11,0  TK 56 x 305 T &2 2 60 5,0  12,0 3 COM 
         

         

C/2004 Q2 (Machholz)         

(2004/5)                  
11-okt 4,1 S 8,7 : TK 10 x 56 B &4 5 25 6,0  11,0 1/ BUS01 
12-okt 3,8 S 8,6  TK 10 x 56 B &4 5 25 5,8  11,0 1/ BUS01 
13-okt 3,9 S 8,2  TK 10 x 56 B &11 4 25 6,3  11,0 1 BUS01 
14-okt 3,8 S 8,1  TK 10 x 56 B >11 3/ 25 6,5  11,5 1 BUS01 

 (staartje 0.17° in PA = ~290° ; tevens smal staartje >2’ in PA=270°) 
16-okt 3,8 S 8,1  TK 10 x 56 B >11 3/ 25 6,3  11,0 1 BUS01 

 (staartje 0.1° in PA = ~290°) 
17-okt 3,8 S 8,0  TK 10 x 56 B >11 3/ 25 6,3  11,0 1 BUS01 
17-okt 4,0 S 7,9  TK 7 x 42 B &13 3 25 6,3  10,5 1 BUS01 
23-okt 3,8 S 7,7  TK 10 x 56 B >11 3/ 25 6,3  11,0 1 BUS01 

 (staartje 0.13° in PA = ~300°) 
23-okt 3,9 S 7,6  TK 7 x 42 B &13 3 25 6,3  10,5 1 BUS01 
13-nov 23,2 S 7,1  TK 10 x 50 B 7 5 10 5,8 6,6  1 LOO 
16-nov 4,7 S 6,6  TK 10 x 50 B 7 6 <5 5,8 7,0  1 LOO 

 (ook zichtbaar met blote oog) 
17-nov 1,0 S 5,8  TK 10 x 50 B 20 5 15 6,2 7,0  1 LOO 

 (staartje van 0.5°) 
18-nov 2,0 S 5,8  TK 20 x 120 B 12 6 15 5,8 6,7  1 LOO 
20-nov 4,7 S 5,8  TK 10 x 50 B 20 5 <5 6,3 7,0  1 LOO 
14-dec 21,6 S 4,7  TK 10 x 50 B 11 5 20 4,4 5,2  2/ LOO 
14-dec 22,3 S 4,9  TK 8 x 40 B &22 6 20 5,3 6,0 8,5 1/ SCH04 

 (in 10x50B staartje &1° in PA = 17°) 
16-dec 22,3 I 4,4  TK    NE >25 6 20 5,5 6,2  1/ RIE 

 (in8x40B staartje 1.5° in PA = 10° en stofstaart 0.5° in PA = 280°) 
16-dec 22,6 S 4,5 : TK 10 x 56 B >20 6/ 20 3,5  8,5 2/ BUS01 

 (staartje >1° in PA ~ 25° en stofstaart >1° in PA ~ 270-25?°) 
16-dec 22,9 S 4,8  TK 10 x 50 B &18 6 25 4,0 5,5 8,0 1 COM 
17-dec 23,9 S 4,5  TK 10 x 50 B &20 6 25 4,0   3 COM 
18-dec 22,0 S 5,2  TK 10 x 50 B 19 3 25 4,5 6,0  1/ ZAN0

1 
18-dec 22,3 S 4,4  TK 10 x 50 B &20 6 25 4,0   1 COM 
18-dec 22,7 S 4,6  TK 8 x 40 B &25 6/ 25 5,6 6,0 8,5 1/ SCH04 

 (ook zichtbaar met blote oog (m=4.6), ondanks maan (EK)) 
18-dec 23,7 S 4,1  TK 6 x 30 R &25 6/ 20 5,8  >8,5 1/ BUS01 

 (staartje >1° in PA ~ 30° en stofstaart ~0.7° in PA ~ 245°) 
18-dec 23,7 S 4,1  TK    NE &30 6 20 5,8   1/ BUS01 
19-dec 22,5 S 5,2  TK 10 x 50 B 19 3 25 5,0 6,0  1/ ZAN0

1 
19-dec 22,8 I 4,1  TK    NE 25 6 25 5,5 6  1 RIE 

 (in8x40B staart 2.5° in PA = 25° en stofstaart 1.0° in PA = 250°) 
20-dec 1,0 S 4,6  TK 8 x 40 B &25 6 15 5,6 6,1 8,5 1/ SCH04 

 (in 15x80B zwak staartje >1.5° in PA ~ 30° en stofstaartje ~0.4° in PA ~ 245°) 
20-dec 23,0 S 4,6  TK 10 x 50 B 14 6 25 4,3 5,0   LOO 
24-dec 21,3 S 4,0  TK 10 x 50 B &20 6 35 4,5 6,0 7,5 1 COM 
25-dec 22,1 S 4,0  TK 8 x 40 B &20 7 35 5  8 1/ SCH04 

 (waarneming met veel maanlicht) 
26-dec 0,2 S 4,7  TK 10 x 50 B 25 5 35 3,0   3 ZAN0

1 
26-dec 21,2 S 3,8  TK 10 x 56 B &23 6 35 3,5  >8,5 2 BUS01 



 

 (uitstulping van coma in PA 200-220; aanzet anomale staart?) 
26-dec 21,8 S 4,7  TK 10 x 50 B 25 5 35 3,5   3 ZAN0

1 
28-dec 19,8 S 4,1  TK 10 x 50 B 25 6 50 4,0   2/ ZAN0

1 
28-dec 21,5 S 3,9  TK 8 x 40 B &25 6 40 5,5  8 1/ SCH04 

 (waarneming met veel maanlicht; komeet ook (perifeer) zichtbaar met blote oog) 
31-dec 21,8 S 3,6  TK 5 x 34 R &32 7 45 5  8,0 1/ BUS01 
31-dec 21,9 S 3,7  TK 10 x 56 B &32 7 45 5  >9,0 1/ BUS01 

 (gasstaart  >1° in PA~65° en stofstaart  >1° in PA~200°) 
02-jan 19,5 I 3,4  TK    NE >30 7 50 5,7 ~6  1 RIE 

 (in 8x40B gasstaart  2.0° in PA=65° en brede stofwaaier 1.0° in PA=180-220°) 
02-jan 21,6 M 3,9  TK 10 x 50 B >20 7 25 4,5 6,0 8,0 1 COM 
02-jan 21,7 S 3,6  TK 10 x 56 B &30 7 50 5  >9,0 2 BUS01 

 (gasstaart  >0.5° in PA~65° en stofstaart  >0.5° in PA~200°) 
02-jan 21,8 S 3,5  TK 5 x 34 R &30 7 45 5  >8,0 2 BUS01 
02-jan 21,8 S 3,5  TK    NE >30  45 5   2 BUS01 
02-jan 22,5 S 4,1  TK    NE 20 6 45 5,0 5,5 5,0  LOO 
03-jan 0,2 S 4,1  TK 10 x 50 B 30 6 45 4,5   2 ZAN0

1 
 (gasstaart  1,25° in PA=75°) 

05-jan 0,9 M 3,8  TK 10 x 50 B >25 7 25 4,5 6,0 8,0 1 COM 
05-jan 1,0 S 4,1  TK 10 x 50 B 18 6 40 4,0   2/ ZAN0

1 
06-jan 17,3 S 4,1  TK 10 x 50 B 18 6 60 4,0   2/ ZAN0

1 
06-jan 18,8 I 3,5  TK    NE &25 7 55 4,5 ~5  1/ RIE 

 (in 8x40B gasstaart  1.0° in PA=70° en stofwaaier 0.5° in PA=180-220°) 
06-jan 20,2 M 3,8  TK 10 x 50 B &25 7 60 4,5  7,5 2 COM 
06-jan 21,4 I 3,6  TK    NE &20 7 55 5,7   1/ SCH04 
06-jan 21,4 S 3,7  TK 8 x 40 B &20 6/ 55 5,7   1/ SCH04 

 (in 15x80B gasstaart  ~3° in PA=80° en stofstaart ~0.5° in PA~145°) 
07-jan 19,3 M 3,8  TK 10 x 50 B &25 7 60 4,5   3 COM 
08-jan 18,0 I 3,3  TK    NE &35 7 55 5,8 ~6  1 RIE 

 (in 8x40B zwakke gasstaart  1.6° in PA=80° en stofstaart 1.0° in PA=175-190°) 
08-jan 18,4 M 3,9  TK 10 x 50 B 28 7 60 5,0  8,0 2 COM 
08-jan 18,5 S 4,2  TK 10 x 50 B 40 5 70 4,0   2/ ZAN0

1 
08-jan 20,2 I 3,9  TK    NE   60 5,0 5,4  2/ JOH01 
08-jan 21,0 I 3,7  TK    NE &25 7 60 6,0 6,0  1 SCH04 

 (in 15x80B gasstaart  ~2° in PA=85° en stofstaart ~1° in PA~180°; in 39x300L duidelijke ‘valse kern’) 
08-jan 21,2 S 3,5  TK    NE &30  60 5   1/ BUS01 
08-jan 21,3 S 3,4  TK 5 x 34 R &30 7 60 5  >8,5 1/ BUS01 
08-jan 21,3 S 3,5  TK 10 x 56 B &27 7 60 5  >9,5 1/ BUS01 

 (gasstaart  ~1° in PA~90° en stofstaart  >1.0° in PA~180°) 
10-jan 17,2 I 3,9  TK    NE   50 5,2 5,6  2 JOH01 
12-jan 19,0 I 3,4  TK    NE &30 7 70 6,2 6,2  1 RIE 

 (in 8x40B gasstaart  2.0° in PA=80° en stofstaart 1.0° in PA=170°) 
12-jan 19,3 S 4,2  TK 10 x 50 B 20 5 90 5,5 5,5  2 ZAN0

1 
12-jan 20,7 S 3,5  TK    NE &30  65 5,3   1/ BUS01 
12-jan 20,8 S 3,4  TK 5 x 34 R >30 6/ 65 5,3  ~9,0 1/ BUS01 
12-jan 21,0 S 3,6  TK 10 x 56 B &30 7 65 5,3  >10,

0 
1/ BUS01 

 (gasstaart  >1° in PA~85° en stofstaart /waaier >1.0° in PA~170-85°) 
12-jan 21,2 M 4,2  TK 10 x 50 B &20 6 60 5,0  8,0 1 COM 

 (in 56x305T brede korte stofstaart 1°) 



 

12-jan 22,3 S 3,8  TK 8 x 40 B &20 7 55 5,8  8,5 1/ SCH04 
 (in 15x80B gasstaart  <1° in PA=85° en stofwaaier ~0.3° in PA~85-180°; in 42x200L heldere ‘valse 

kern’ (m~9) 
12-jan 22,5 I 3,8  TK    NE &20 7 55 5,8   1/ SCH04 
13-jan 19,7 M 4,1  TK 10 x 50 B &20 6/ 70 6,0 6,3 ~8,5 1 COM 

 (stofstaart zichtbaar van ~1°) 
13-jan 21,2 I 3,6  TK    NE &25 7 65 6,0 6,0  1 SCH04 
13-jan 21,3 S 3,7  TK 8 x 40 B &25 7 65 6,0 6,0 9,0 1 SCH04 

 (in 15x80B gasstaart  ~1.5° in PA=90° en stofstaart ~1.2° in PA=165°, met daartussen kleine brede 
stofwaaier) 

14-jan 20,6 S 3,6  TK    NE &30  70 5,3   1/ BUS01 
14-jan 20,8 S 4,3  TK 10 x 50 B 17 6 90 5,5 5,5  2/ ZAN0

1 
14-jan 20,8 S 3,4  TK 5 x 34 R &30 6/ 70 5,3  ~9,0 1/ BUS01 
14-jan 20,9 S 3,7  TK 10 x 56 B &30 7 70 5,3  >10,

0 
1/ BUS01 

 (gasstaart  >1° in PA~90° en stofstaart /waaier >1.0° in PA~170-90°) 
14-jan 22,6 I 3,7  TK    NE &22 7 50 5,9 5,9  1/ SCH04 
14-jan 22,6 S 3,8  TK 8 x 40 B &22 7 50 5,9 5,9 9,0 1/ SCH04 
15-jan 21,4 S 3,7  TK    NE   60 5,3   1/ BUS01 
15-jan 21,6 S 3,5  TK 5 x 34 R &27 6/ 60 5,3  ~9,0 1/ BUS01 
15-jan 21,7 S 3,7  TK 10 x 56 B &25 7 70 5,3  >10,

0 
1/ BUS01 

 (gasstaart  >1° in PA~90° en stofstaart /waaier >1.0° in PA~170-90°) 
15-jan 22,4 I 3,7  TK    NE &25 7 55 6,0 6,1  1 SCH04 
15-jan 22,5 S 4,3  TK 10 x 50 B 17 6 80 5,5 5,5  2 ZAN0

1 
15-jan 22,6 S 3,8  TK 3 x 27 R &25 7 55 6,0 6,1  1 SCH04 

 (in 15x80B gasstaart  ~1.5° in PA=70° en stofstaart ~0.3° in PA=170°, met daartussen kleine brede 
stofwaaier) 

16-jan 17,7 S 4,3  TK 10 x 50 B 17 6 90 5,0 5,0  2/ ZAN0
1 

18-jan 17,9 M 4,1  TK 10 x 50 B  6 75 4,0 4,5  2 COM 
 (stofstaart zichtbaar >0.5°, veel maanlicht) 

18-jan 19,0 S 4,4  TK 10 x 50 B 15 6 90 4,0 4,0  2/ ZAN0
1 

19-jan 18,2 M 4,3  TK 10 x 50 B &15 6 80 4,0 4,5  2 COM 
 (stofstaart zichtbaar ~0.5°, opvallende stellaire kern in 56x305T, veel maanlicht) 

19-jan 18,6 S 4,0  TK 8 x 40 B &25 6/ 85 ~5  ~8 2 SCH04 
 (veel maanlicht) 

22-jan 22,2 M 4,5  TK 10 x 50 B &15 5/ 65 3,5 3,5  2 COM 
(veel maanlicht) 

24-jan 20,0 S 3,8  TK 8 x 40 B &20 6/ 75 5,3  7,5 2 SCH04 
 (veel maanlicht) 

 
  



 

 
Waarneembare kometen tot magnitude 13.5   Guus Gilein 

       
Komeet  Magn. R.K. Decl. Const. Elong.  Mo/Ev 

1 februari 2005       
P/Arend-Rigaux (49P) 13.3 02h14m40.08s -03 02' 50.2" Cet 78.6 Ev 

P/Comas Sola (32P) 13.2 02h51m14.91s +21 15' 42.5" Ari 94.5 Ev 
P/Gehrels (78P) 11.5 03h38m47.11s +13 06' 56.0" Tau 103.3 Ev 

LINEAR (C/2002 T7) 13.0 10h45m18.43s -16 01' 18.5" Hya 137.7 Mo 
LINEAR (C/2003 K4) 7.8 03h46m35.32s -33 42' 34.8" For 90.1 Ev 
LINEAR (C/2003 T4) 9.9 19h26m54.42s +25 36' 11.8" Vul 48.2 Mo 
LINEAR (C/2005 A1) 13.0 14h15m59.87s -33 59' 50.9" Cen 88.9 Mo 

P/Machholz (141P) 12.0 21h47m59.48s -06 36' 22.7" Aqr 16.0 Ev 
Machholz (C/2004 Q2) 4.4 02h53m45.70s +62 40' 21.6" Cas 104.7 Ev 

NEAT (C/2001 Q4) 12.2 22h51m18.37s +56 28' 07.7" Lac 77.3 Ev 
Tabur (C/2003 T3) 13.1 11h03m31.74s +42 56' 01.7" UMa 143.0 Mo 

P/Tempel (10P) 10.9 20h37m49.36s -19 12' 52.1" Cap 5.3 Mo 
P/Tsuchinshan (62P) 12.7 12h45m29.16s +14 34' 04.5" Com 125.5 Mo 
P/Harrington-Wilson 10.7 08h15m23.34s +21 53' 34.4" Cnc 168.8 Ev 

       
1 maart 2005       

P/Arend-Rigaux (49P) 13.4 03h30m20.94s +10 22' 14.6" Tau 72.6 Ev 
P/Comas Sola (32P) 13.2 03h39m39.59s +26 29' 16.2" Tau 78.4 Ev 

P/Gehrels (78P) 12.2 04h19m02.69s +15 27' 30.7" Tau 85.2 Ev 
LINEAR (C/2002 T7) 13.4 10h07m43.74s -12 28' 14.1" Hya 157.5 Ev 
LINEAR (C/2003 K4) 9.2 03h31m11.34s -19 30' 40.9" Eri 69.5 Ev 
LINEAR (C/2003 T4) 8.6 20h27m38.99s +12 11' 38.0" Del 40.1 Mo 
LINEAR (C/2003 T4) 8.6 20h27m38.99s +12 11' 38.0" Del 40.1 Mo 
LINEAR (C/2005 A1) 11.2 18h03m33.16s -79 45' 38.5" Aps 79.1 Mo 

P/Machholz (141P) 9.3 00h04m41.38s +04 13' 02.6" Psc 22.6 Ev 
Machholz (C/2004 Q2) 5.7 04h06m57.02s +82 29' 47.3" Cep 96.3 Ev 

NEAT (C/2001 Q4) 12.9 23h45m06.50s +54 31' 23.8" Cas 63.3 Ev 
P/Tempel (10P) 10.9 22h13m02.11s -14 19' 59.6" Aqr 10.8 Mo 
P/Tempel (9P) 12.8 13h28m48.80s +10 20' 54.8" Vir 140.2 Mo 

P/Harrington-Wilson 11.2 08h11m50.86s +28 42' 05.3" Cnc 137.7 Ev 
       
1 april 2005       

P/Comas Sola (32P) 13.3 04h54m15.85s +30 58' 47.5" Aur 64.8 Ev 
P/Hartley-IRAS (161P) 13.2 00h36m57.20s -06 01' 19.8" Cet 10.6 Mo 

LINEAR (C/2003 K4) 10.5 03h39m56.43s -11 09' 08.8" Eri 47.0 Ev 
LINEAR (C/2003 T4) 7.4 21h56m54.45s -10 16' 07.2" Cap 43.6 Mo 
LINEAR (C/2005 A1) 11.0 01h32m32.02s -44 19' 14.4" Phe 50.1 Ev 

P/Machholz (141P) 11.6 03h00m07.43s +14 11' 24.3" Ari 35.5 Ev 
Machholz (C/2004 Q2) 7.2 11h15m28.45s +77 08' 56.6" Dra 97.5 Ev 

P/Tempel (10P) 11.4 23h49m42.30s -06 58' 46.9" Aqr 17.3 Mo 
P/Tempel (9P) 11.3 13h21m22.53s +12 55' 08.0" Vir 160.0 Mo 

P/Harrington-Wilson 12.0 08h36m31.48s +31 01' 34.6" Cnc 111.8 Ev 
       
1 mei 2005       

P/Forbes (37P) 13.4 16h02m52.96s -39 40' 39.7" Lup 148.5 Mo 
P/Giacobini-Zinner (21P) 11.7 22h43m00.48s +18 01' 35.2" Peg 55.0 Mo 

P/Hartley-IRAS (161P) 11.0 00h59m16.05s +09 00' 24.8" Psc 23.7 Mo 
LINEAR (C/2003 K4) 11.3 03h55m37.93s -06 42' 25.6" Eri 29.9 Ev 
LINEAR (C/2003 T4) 7.7 01h05m58.43s -36 33' 42.5" Scl 55.5 Mo 
LINEAR (C/2005 A1) 11.9 01h51m46.37s -21 00' 30.1" Cet 37.4 Mo 

Machholz (C/2004 Q2) 8.8 12h11m19.00s +61 13' 42.0" UMa 98.7 Ev 
P/Tempel (10P) 12.3 01h12m55.75s +00 05' 01.5" Cet 24.8 Mo 
P/Tempel (9P) 10.2 12h57m24.90s +11 30' 28.2" Vir 144.5 Ev 

P/Harrington-Wilson 12.7 09h19m55.98s +29 33' 40.3" Cnc 92.5 Ev 
       
Let op: de werkelijke helderheden kunnen afwijken van bovenstaande verwachtingen ! 

 
 
 
 
 



 

Baangegevens kometen  (bron: Minor Planet Center) stand per 20-01-2005 

Komeet Datum perihelium q e incl. arg.per. knoop H n bron 

            
P/Tempel (9P) 5.3214 7 2005 1.506065 0.517580 10.5294 178.8407 68.9434 5.5 10.0 MPC 45657 

P/Tempel (10P) 15.0384 2 2005 1.426861 0.535387 12.0177 195.5585 117.8488 5.0 10.0 MPC 45656 
P/Giacobini-Zinner (21P) 2.7793 7 2005 1.037926 0.705662 31.8108 172.5453 195.4302 9.0 6.0 MPC 45657 

P/Schwassmann-Wachmann (29P) 7.3544 7 2004 5.723424 0.044075 9.3911 48.7097 312.7067 4.0 4.0 MPC 42666 
P/Comas Sola (32P) 1.3335 4 2005 1.833019 0.569268 12.9273 45.8238 60.7949 6.5 8.0 MPC 52907 

P/Forbes (37P) 1.7130 8 2005 1.572446 0.541514 8.9586 329.2320 315.1109 10.5 4.8 MPC 45657 
P/Neujmin (42P) 15.9446 7 2004 2.014800 0.585176 3.9856 147.1575 150.3850 13.0 6.0 MPC 52321 
P/Johnson (48P) 11.9473 10 2004 2.309951 0.366560 13.6578 207.6892 117.3277 10.0 6.0 MPC 42667 

P/Arend-Rigaux (49P) 24.5569 2 2005 1.368551 0.611599 18.3020 330.7011 121.6484 11.3 4.4 MPC 45656 
P/Slaughter-Burnham (56P) 15.0207 1 2005 2.535226 0.503867 8.1555 44.0969 346.2714 8.5 6.0 MPC 45656 

P/Tsuchinshan (62P) 7.9192 12 2004 1.489250 0.577829 10.5021 22.8493 96.7678 8.0 10.0 MPC 52766 
P/Taylor (69P) 30.6146 11 2004 1.941836 0.466954 20.5640 355.5296 108.7992 9.5 12.0 MPC 53173 

P/Gehrels (78P) 27.0619 10 2004 2.008178 0.462468 6.2528 192.9599 210.5477 5.5 8.0 MPC 52321 
P/Russell (91P) 26.8073 6 2005 2.601885 0.331214 14.0883 354.6903 247.9061 7.5 6.0 MPC 45657 

P/Chernykh (101P) 25.0644 12 2005 2.350234 0.593738 5.0805 263.1920 130.2725 10.0 4.8 MPC 45658 
P/Singer Brewster (105P) 11.4374 9 2005 2.040863 0.411142 9.1792 46.6909 192.4726 11.5 6.0 MPC 45658 

P/Helin-Roman-Crockett (111P) 27.1782 12 2004 3.473363 0.140237 4.2329 10.5712 91.9366 5.0 8.0 MPC 42667 
P/Helin-Roman-Alu (117P) 19.2543 12 2005 3.037623 0.256171 8.7058 222.5406 58.9415 2.5 8.0 MPC 45658 

P/Parker-Hartley (119P) 24.3535 5 2005 3.044480 0.290832 5.1875 181.4137 244.0945 3.5 8.0 MPC 52907 
P/Mueller (120P) 30.1138 9 2004 2.746777 0.336645 8.7866 30.1681 4.4590 12.0 4.0 MPC 42667 

P/Shoemaker-Holt (121P) 1.7944 9 2004 2.648196 0.338578 17.7165 6.2524 99.6678 6.5 8.0 MPC 42667 
P/Shoemaker-Levy (129P) 4.6464 6 2005 2.806973 0.249395 5.0119 181.6613 303.6322 11.0 4.0 MPC 50140 

P/McNaught-Hughes (130P) 23.2810 10 2004 2.104236 0.405943 7.3069 224.1193 89.8850 10.0 6.0 MPC 42667 
P/Mueller (131P) 17.5708 12 2004 2.424085 0.342191 7.3493 179.8461 214.2291 11.0 4.0 MPC 52907 

P/Helin-Roman-Alu (132P) 15.0565 2 2006 1.923786 0.529921 5.7660 221.1298 178.3875 11.0 6.0 MPC 48382 
P/Machholz (141P) 2.5526 3 2005 0.752951 0.750199 12.7959 149.2666 246.1596 12.0 12.0 MPC 45656 

P/LINEAR (160P) 13.0027 10 2004 2.082772 0.476887 17.2565 17.9866 337.0609 15.5 2.0 MPC 52766 
P/Hartley-IRAS (161P) 20.8461 6 2005 1.275105 0.835117 95.6973 47.0784 1.3994 8.5 6.0 MPC 53173 
P/Siding Spring (162P) 10.2817 11 2004 1.227631 0.597279 27.8448 356.3613 31.2526 15.0 4.0 MPC 53173 

P/NEAT (163P) 31.3102 1 2005 1.919857 0.475888 12.4646 347.1816 103.7469 14.5 4.0 MPC 53307 
Spahr (P/1998 W1) 3.3941 9 2005 1.729650 0.509591 21.9539 346.8411 101.9239 13.5 4.0 MPC 45657 
ODAS (P/1998 X1) 2.5299 5 2005 1.981021 0.447073 1.3495 69.0297 358.7499 12.5 4.0 MPC 45656 
NEAT (C/2001 Q4) 15.9605 5 2004 0.962064 1.000658 99.6438 1.2060 210.2768 3.5 4.0 MPC 52163 
NEAT (C/2002 L9) 5.9038 4 2004 7.032907 0.998301 68.4400 231.4253 110.4452 8.5 2.0 MPC 52905 

LINEAR (C/2002 T7) 23.0889 4 2004 0.614188 1.000644 160.5756 157.8072 94.9480 4.0 4.0 MPC 52164 
LINEAR (C/2002 VQ94) 6.2480 2 2006 6.797090 0.967790 70.5149 100.0089 35.0130 9.5 2.0 MPC 49591 

LINEAR (C/2003 K4) 13.7148 10 2004 1.023637 1.000324 134.2528 198.4404 18.6754 3.5 4.0 MPC 52315 
LINEAR (C/2003 S4) 26.5560 5 2004 3.858751 0.901715 40.6090 154.4404 224.5517 9.0 4.0 MPC 52905 
LINEAR (C/2003 T4) 3.6437 4 2005 0.849698 1.000568 86.7612 181.6769 93.9034 6.0 4.0 MPC 53304 

LONEOS (P/2004 A1) 27.0481 8 2004 5.462923 0.309383 10.5706 20.6071 125.2269 6.5 4.0 MPC 51184 
NEAT (C/2004 D1) 10.6227 2 2006 4.974825 1.002066 45.5390 75.5222 62.2520 11.5 2.0 MPC 52513 

Spacewatch-LINEAR (P/2004 DO29) 9.9910 10 2004 4.098610 0.449356 14.5464 41.5705 147.8722 13.5 2.0 MPC 51821 
Catalina-LINEAR (C/2004 DZ61) 26.8747 5 2004 2.013504 0.955890 66.8102 44.4700 172.7923 15.5 2.0 MPC 51368 

NEAT (P/2004 F3) 4.3346 1 2005 2.864156 0.286554 15.9884 176.1314 78.8298 9.0 4.0 MPC 51821 
Catalina (C/2004 K1) 5.1419 7 2005 3.398964 0.997711 153.7455 97.7530 326.9190 7.0 4.0 MPC 52513 

McNaught (P/2004 K2) 16.7989 6 2004 1.554358 0.501312 8.1230 180.7634 150.1233 15.0 4.0 MPC 52905 
LINEAR (C/2004 L1) 30.1145 3 2005 2.046820 0.997566 159.3597 243.5992 66.1763 10.0 4.0 MPC 52514 
LINEAR (C/2004 L2) 14.9825 11 2005 3.781241 1.000000 62.7104 257.2590 99.2113 7.0 4.0 MPC 52514 

NEAT (C/2004 P1) 8.8259 8 2003 6.013198 0.999506 28.8123 16.5948 284.1725 7.0 4.0 MPC 52905 
Tucker (C/2004 Q1) 6.8651 12 2004 2.046698 0.988931 56.0869 32.9686 22.1301 9.5 4.0 MPC 52905 

Machholz (C/2004 Q2) 24.9127 1 2005 1.205035 0.999473 38.5894 19.5064 93.6239 5.5 4.0 MPC 53304 
ASAS (C/2004 R2) 7.897 10 2004 0.11283 1.00000 63.174 5.354 182.464 11.5 4.0 MPC 52906 

LINEAR-NEAT (P/2004 R3) 24.4671 5 2004 2.141384 0.441830 7.9723 5.2880 318.8043 14.5 4.0 MPC 53304 
LINEAR (C/2004 RG113) 3.7223 3 2005 1.942282 0.997190 21.6180 125.3097 8.7721 13.0 4.0 MPC 53305 

Van Ness (C/2004 S1) 8.9212 12 2004 0.681783 1.000000 114.6676 92.8155 19.2198 16.5 4.0 MPC 52906 
LINEAR-NEAT (P/2004 T1) 7.7650 11 2004 1.709534 0.507578 11.0378 336.5211 51.4606 12.5 4.0 MPC 53172 

Siding Spring (C/2004 T3) 14.1594 4 2003 8.862511 1.000000 71.9692 259.6201 50.3386 2.5 4.0 MPEC 2005-A48 
LINEAR (C/2004 U1) 8.7467 12 2004 2.659325 0.998965 130.6229 20.1241 112.5458 11.0 4.0 MPC 53305 

Skiff (P/2004 V1) 8.8666 12 2004 1.418349 0.693666 11.4663 144.7632 242.2423 16.0 4.0 MPC 53306 
Siding Spring (P/2004 V3) 12.0357 11 2004 3.938524 0.446997 50.4506 322.4688 356.0942 8.5 4.0 MPC 53306 

LINEAR-Hill (P/2004 V5) 28.7229 2 2005 4.410807 0.445185 19.3582 87.6862 47.8604 8.0 4.0 MPC 53306 
LONEOS (P/2004 VR8) 2.4522 9 2005 2.375789 0.510072 20.1161 63.0845 71.2157 10.0 4.0 MPEC 2005-A49 

SWAN (C/2004 V13) 21.152 12 2004 0.18088 1.00000 34.814 92.698 207.669 15.0 4.0 MPEC 2005-A17 
LINEAR (P/2004 WR9) 11.5070 1 2005 1.917187 0.683726 5.0483 70.6417 25.4485 14.5 4.0 MPEC 2005-A50 

LINEAR (P/2004 X1) 1.9426 11 2004 0.782512 0.727177 5.1427 345.4786 7.1221 17.5 4.0 MPEC 2005-A51 
LINEAR (C/2004 X2) 24.2161 8 2004 3.792315 0.996868 72.1082 162.1910 307.3391 10.0 4.0 MPEC 2005-A52 
LINEAR (C/2004 X3) 14.3181 6 2005 4.408716 1.000000 81.0186 201.6459 343.0449 8.5 4.0 MPEC 2005-A53 

Christensen (P/2004 Y1) 21.8937 6 2004 1.645748 0.546425 16.2421 325.4521 88.6897 11.0 4.0 MPEC 2005-A54 
LINEAR (C/2005 A1) 10.2414 4 2005 0.906662 1.000000 74.8859 271.8882 355.8552 11.0 4.0 MPEC 2005-B03 

Christensen (C/2005 B1) 23.4751 2 2006 3.204423 1.000709 92.5535 103.1841 195.5570 6.5 4.0 MPEC 2005-B25 
Vermeld zijn de baanelementen van periodieke kometen met perihelium in 2e helft 2004, 2005 of 2006, de sinds de 
vorige KN nieuw ontdekte kometen en de reeds ontdekte kometen waarvan nieuwe gegevens gepubliceerd zijn (vanaf MPC 
55321). 

 


	KN100-voorplaat.pdf
	KN100-inhoud.pdf

