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In eerste instantie was komeet Hol-
mes waarneembaar als een hel-
dere ‘nieuwe ster’ in het sterren-

beeld Perseus, die in de daaropvol-
gende dagen geleidelijk diffuser
werd. Met een (verre)kijker was een
heldere centrale condensatie zicht-
baar met een opvallend geelachtige
‘binnencoma’, omhuld door een
zwakkere blauwe ‘buitencoma’. Van
dag tot dag kon worden waargeno-
men hoe deze coma geleidelijk ver-
der uitdijde. 
Helaas zorgde een vrijwel gesloten
wolkendek ervoor dat we in Neder-
land en België nog enkele dagen
moesten wachten om komeet Hol-
mes met eigen ogen te kunnen zien.
Pas in de ochtenduren van 29 okto-
ber kon een enkele waarnemer in
het zuidwesten van het land de ko-
meet Holmes tijdens korte opklarin-
gen waarnemen.
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In de ochtenduren van 24 oktober meldden amateurs de on-
verwachte uitbarsting van de kort-periodieke komeet
17P/Holmes. Binnen enkele uren nam de helderheid toe van
ongeveer de 17de grootte tot ongeveer magnitude 2,5. Dankzij
internet verspreidde dit nieuws zich snel en volgden de waar-
nemingen en foto’s elkaar snel op. De Nederlandse Kometen
Vereniging en ‘Amateurs actief’ ontvingen een groot aantal in-
zendingen, waarvan we hier – jammer genoeg – slechts een
kleine selectie kunnen laten zien.

Komeet Holmes, op 29 oktober
2007 gefotografeerd door Jan 
Koeman uit Kloetinge. De opname
is gemaakt met een Nikon D70 
camera in combinatie met een 
Celestron C8-telescoop. Details als
de binnen- en buitencoma en de
‘valse’ kern zijn goed te zien. 

Deze opname van de komeet is op 31 oktober gemaakt door Emiel 
Veldhuis en Willy Buning uit Zwolle. Zij is gemaakt met een 125 mm F/8
Skywatcher-telescoop in combinatie met een Canon 20D camera. Er is 
een veertigtal opnamen gemaakt, elk 8 seconden belicht. Hiervan zijn er
19 ‘gestackt’.

Komeet Holmes verrast
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Eerste resultaten
Maandagavond 29 oktober klaarde
het vanuit het westen geleidelijk aan
op en ondanks de nabijheid van een
fel verlichte maan was de komeet
duidelijk zichtbaar als een ‘pluizig’
sterretje in Perseus. De centrale con-
densatie had op dat moment een
afmeting van ongeveer twee boog-
minuten, terwijl de binnen- en bui-
tencoma respectievelijk ongeveer
acht en twintig boogminuten groot
waren. 
Binnen- en buitencoma zijn goed te
zien op een van de eerste opnamen
die we toegestuurd kregen. Deze
opname is gemaakt door Jan Koe-
man uit Kloetinge, die de volgende
toelichting gaf: ‘De voorspelling is
nog vele nachten met bewolking,
dus ik stuur hierbij alvast mijn eerste
fotoresultaten van de bijzondere ko-
meet Holmes. We hopen natuurlijk
op nog meer spectaculaire ontwik-
kelingen, maar het kan natuurlijk
ook zijn dat deze oplichtende reu-
zenbal als een nachtkaars uitgaat.
Pas op 29 oktober was het na zons-
ondergang helder en konden we aan
de slag vanuit mijn achtertuin. Ko-
meet Holmes was door de sluierbe-
wolking heen duidelijk te zien! Zelfs
de ongeoefende waarnemers die ik
had opgetrommeld zagen de komeet
met het blote oog. 
De blik door mijn Celestron C8 Sch-
midt-Cassegraintelescoop was fan-
tastisch en uniek. Zo’n opgeblazen
bal waar je ook nog sterren achter
ziet, zie je niet zo vaak door de
ruimte zweven. De heldere maan
kon dit mooie beeld nauwelijks ver-
pesten, maar de wolken van later die

avond wél. Ook de volgende avond
was er weer gelegenheid voor
prachtige waarnemingen en foto’s,
maar ook toen was er vanaf 23 uur
bewolking. Waarnemers in [het na-
bijgelegen] Vlissingen hebben beide
nachten overigens niets gezien: de
open plekken in de bewolking
waren oneerlijk verdeeld.’ 

Meer details
De nacht van 31 oktober was geluk-
kig fraai helder en leverde dan ook
een groot aantal fotografische resul-
taten op. Telescopisch was in de cen-

Opname van Eric J. Kaptein uit Oosterwolde. Hij maakte
deze op 5 november 2007 om 23.48 uur UT met een
Meade 10” Schmidt-Newtontelescoop (F/4) en een
Canon-EOS 300D camera. We zien het resultaat van twee
belichtingen van vijf seconden elk. De opname is verder
bewerkt met IRIS en nabewerkt in Photoshop (om de
lichtzwakke delen van de komeet helderder te maken).

Opname van Rob Kantelberg uit Sint-Oedenrode. We zien komeet Holmes
op 17 november vlakbij Mirphak, de helderste ster van het sterrenbeeld
Perseus. De comadiameter bedroeg op dat moment 32 boogminuten. De
opname is gemaakt met een 15 cm F/6 Newtonkijker en een Konica-Mi-
nolta digitale camera (in het primaire brandpunt). Er zijn vijf opnamen van
elk 300 seconden gestapeld. 

Holmes-compositie,
gemaakt door Peter
Bus uit Groningen.
Het is een samen-
stelling van negen
opnamen (resp. 30
oktober, 3, 5,7, 9, 
11, 14, 18 en 27 
november), geno-
men vanaf een foto-
statief. De (visueel
bepaalde) comadia-
meters zijn resp. 9,
15, 18, 21, 23, 26, 
30 en 34 boogminu-
ten. Goed zichtbaar
is de verplaatsing van
de komeet aan de
hemel. De opnamen
zijn gemaakt met een
Canon 10D camera
(50 mm f/3,5). De 
afzonderlijke beeldjes
zijn stacks van 5 se-
conden belichte 
opnamen (variërend
van zes tot negen 
belichtingen).



trale condensatie een heldere ‘valse
kern’ zichtbaar van ongeveer magni-
tude 8. De gele binnencoma was al-
weer iets uitgebreid tot ongeveer tien
boogminuten en vertoonde een op-
vallend scherpe begrenzing aan de
zonzijde en een meer diffusere be-
grenzing aan de tegenoverliggende
zijde. In de binnencoma waren en-
kele details zoals een waaierachtige
structuur en een donkere band te
zien. Het geheel was gehuld in een
grote, blauwige buitencoma. On-
danks het feit dat we inmiddels bijna
een week na de uitbarsting zaten,
was de helderheid nog steeds nage-
noeg onveranderd magnitude 2,5.
Een opname van Emiel Veldhuis en
Willy Buning uit Zwolle laat de hier
genoemde details goed zien. Emiel
schrijft: ‘Vandaag, 31 oktober, ko-
meet Holmes in het sterrenbeeld
Perseus gefotografeerd. De komeet
is met het blote oog niet te missen en
staat als een wazige ster iets linkson-
der de helderste sterren van het ster-
renbeeld. Hij heeft een vreemde aan-
blik voor een komeet: hij heeft geen
staart en lijkt wel wat op een plane-
taire nevel. Willy en ik zagen een
duidelijk violetachtige kleur.’

Staartvorming
Na weer een paar bewolkte nachten
kon van 3 tot en met 18 november
de komeet vrijwel iedere avond wor-
den waargenomen. Groot voordeel
hierbij was dat de positie in Perseus
circumpolair was en de komeet dus
de gehele nacht zichtbaar bleef.

Rond middernacht stond komeet
Holmes zelfs nagenoeg in het zenit!
Enkele grotere opklaringen waren
dus al voldoende om een helder-
heidsschatting te verrichten of een
paar foto’s te maken. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat de Ne-
derlandse Kometen Vereniging tal-
rijke verslagen, foto’s en tekeningen
mocht ontvangen. 
De coma groeide snel verder uit, en
ook met het blote oog was de ko-
meet nu duidelijk als een klein ‘bol-
hoopje’ waarneembaar. De buiten-
coma werd wel steeds zwakker en is
na 6 november (toen de omvang
was toegenomen tot ongeveer één
graad!) feitelijk niet meer waargeno-
men. Ook de binnencoma werd
groter en daarmee ook egaler en dif-
fuser. Rond 8 november was deze
coma nog circa 20 boogminuten
groot, maar op 18 november was
dat al opgelopen tot ongeveer 35
boogminuten. 
De zonzijde van de binnencoma
bleef opvallend scherp begrensd,
terwijl de tegenoverliggende zijde
steeds diffuser werd en de aanzet
vormde tot een stofstaartje. Rob Kan-
telberg uit Sint-Oedenrode stuurde
een fraaie opname in van de komeet
nabij de ster Mirphak (α Persei). Op
deze opname is de staartvorming
van de komeet duidelijk te zien.
Aanvankelijk was er bij komeet Hol-
mes geen gasstaart waarneembaar,
omdat deze zich vanaf de aarde ge-
zien vrijwel achter de komeet be-
vond. Vanaf 6 november werd ech-

ter melding gemaakt van een zwak
gasstaartje, of beter gezegd een
structuur van meerdere diffuse
‘staartslierten’. Vooral fotografisch
waren deze structuren goed zicht-
baar. De visueel gerapporteerde
staartstructuren waren maximaal on-
geveer 0,5 tot 1 graad lang. Sommige
waarnemers omschreven het uiterlijk
van de komeet dan ook als dat van
een ‘kwal’. 
Een van de eerste opnamen waarop
de vorming van de gasstaart te zien
is, ontvingen we van Eric Kaptein uit
Oosterwolde. Hij maakte deze op-
name op 5 november, sterk gehin-
derd door bewolking en regen. 

Helderheidsschattingen
Het schatten van de helderheid van
komeet Holmes werd door de toe-
genomen comadiameter steeds lasti-
ger. De vergelijkingssterren α Persei
(magnitude 1,9) en δ Persei (magni-
tude 3,0) stonden wel gunstig nabij
de komeet, maar het ‘defocusseren’
van deze sterren werd een toene-
mend probleem. Met het blote oog
lukte dit soms nog door bijvoor-
beeld te focusseren op een op enige
afstand voor de ogen gehouden vin-
ger en/of extreem perifeer te kijken.
Brildragers defocusseerden de ster-
ren door hun bril af te zetten. Verre-
kijkers waren alleen bruikbaar als
deze een groot (on)scherpstelbereik
hadden. 
De toename van de coma van de ko-
meet is goed te zien op een opna-
meserie van Peter Bus uit Gronin-
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Fraaie opname van
Rembert Melman
uit Dieren, op 18 
november gemaakt
met een 400 mm
Nikon telelens 
(gediafragmeerd
tot f/5,6). Het is een
stack van negentien
opnamen van 30 se-
conden op ISO 800
en tien belichtingen
van 30 seconden 
op ISO 1600. De 
gebruikte camera 
was een Nikon D70.



gen. Het is een compositie van
negen opnamen (respectievelijk 30
oktober, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 18 en 27
november), genomen vanaf een fo-
tostatief. De visueel bepaalde coma-
diameters zijn respectievelijk 9, 15,
18, 21, 23, 26, 30 en 34 boogminu-
ten. Goed te zien is hoe de komeet
zich langs de hemel verplaatste en
langzaam in helderheid afnam. Op
het moment van dit schrijven (2 de-
cember 2007) bedraagt de helder-
heid ongeveer magnitude 3,5. 

Mirphak ‘stoort’
Mede door de grote afstand tot de
zon (ongeveer 2,5 AE) en de aarde
(ruim 1,6 AE) bewoog de komeet
maar langzaam tussen de sterren
door. Vanaf half november naderde
hij de ster Mirphak en de omlig-
gende sterrenhoop van relatief hel-
dere sterren. Hierdoor werd het
steeds moeilijker om visueel staart-
structuren en dergelijke waar te
nemen. Wel was fraai zichtbaar hoe
diverse sterren in de steeds egaler

wordende coma zichtbaar werden. 
Rond 18 november leek – vooral fo-
tografisch – de ‘kwal’ Holmes de ster
Mirphak te verzwelgen. De nabijheid
van deze heldere ster maakte het
schatten van de helderheid nage-
noeg onmogelijk en daarbij werd
ook het maanlicht in toenemende
mate storend. Een fraaie opname
van de samenstand van de komeet
en Mirphak ontvingen we van Rem-
bert Melman uit Dieren. Rembert:
‘Ondanks de driekwart volle maan
en veel nevel toch maar een poging
gedaan: 19x30 sec belicht op ISO
800 en 10x30 sec op ISO 1600. Ook
bedoeld als proef om te zien wat
mogelijk is bij volle maan en om te
proberen of fotograferen op ISO 800
nog wat voordelen oplevert. Conclu-
sie: weinig verschil bij deze sluitertij-
den – voortaan gaan
we op ISO 1600 ver-
der. Uiteindelijk heb
ik alle 29 opnamen
bij elkaar opgeteld;
dit gaf een beter re-

sultaat dan de stacks van beide series
apart. De nabewerking viel nog niet
mee: vooral het compenseren voor
de blauwzweem (de maan stond in
de buurt) was lastig.’ 

In een volgend nummer van Zenit
zal uitgebreider worden ingegaan op
de helderheidsontwikkeling, en de
waargenomen en gefotografeerde
structuren van komeet Holmes, en
de overeenkomsten en verschillen
tussen deze uitbarsting en de eer-
dere uitbarstingen van 1892/1893,
die aanleiding waren tot de ontdek-
king van de komeet.
Rest ons nog alle waarnemers te be-
danken voor hun vele inzendingen,
die in aantal alle eerdere komeetver-
schijningen ruimschoots overtreffen.
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Opname van komeet Holmes, op 17 november om
22.37 uur UT gemaakt door Jaap van ’t Leven. De

omstandigheden waren die nacht prima: Jaap
heeft de komeet, in gezelschap van Koen Miskotte,
goed kunnen waarnemen vanaf de Ermelose heide.

De gebruikte apparatuur was een William Optics
Megrez 110ED (F=525mm) refractor in combinatie

met een Canon 10D camera. Het is een stack van
15x20, 15x30, 15x40, 15x50 en 15x60 seconden.

Opname van Ron Baart
uit Alphen aan de Rijn
die goed weergeeft
hoe de verschijning
van de komeet aan de
hemel er uitzag. De
opname is gemaakt 
op de avond van 17
november. Het betreft
een belichting van alles
bij elkaar 4,5 minuut
(9x30 sec) met een
Canon EOS 350D met
EF-S 28-55 mm zoom-
lens (op 55 mm en
f/5,6). We zien de 
komeet in het sterrijke
gebied rond Mirphak,
wat door een verre-
kijker overigens een
schitterende aanblik
gaf.
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Opname van Roy Keeris uit Zeist, op 14 novem-
ber om 18.30 uur MET gemaakt met behulp van
een Canon 400D camera en een Meade ETX-70 
telescoop (primair brandpunt). De belichting 
bedroeg 29x10 sec (ISO 800, f/5). De opnamen
zijn gestackt met DeepSkyStacker.

Fraaie compositie van komeet Holmes, gemaakt
door Theo Scholten uit Middelaar. Omdat de 
komeet zich schijnbaar maar langzaam verplaatste,
overlappen de opnamen zelfs met het beperkte
beeldveld van de ccd/telescoopcombinatie (0,96
graden) en was het mogelijk de afzonderlijke op-
namen aan elkaar te ‘stitchen’. Op die manier zie 
je mooi hoe de coma razendsnel groeit: van 30 
oktober tot 15 november van circa 0,13 tot 0,47
graden, oftewel circa 0,02 graad per dag. Theo 
rekent ons voor dat dit bij de bekende afstand 
van de komeet (240 miljoen km) overeenkomt 
met 80.000 kilometer per dag! De afzonderlijke 
opnamen zijn overigens gemaakt met een 25 cm
F/5,7 Newtonkijker en een FTF2020M ccd-camera
(in binnenmodus) met RGB-filterwiel.

Komeet Holmes, vastgelegd door Gerard van den 
Braak uit Zuidlaren (Pollux sterrenwacht). De 

gebruikte apparatuur was een SkyWatcher 102 mm 
refractor (F/5) op zelfbouwmontering, in combinatie
met een ST2000xm camera met CFW10 filterwiel en

Optec TCF-s focusser. Het betreft een stack van 
vijf RGB-belichtingen van 31 seconden. 

De afzonderlijke opnamen zijn op 14 november 
2007 rond 23.00 uur MET gemaakt. 

Foto van komeet Holmes, ingezonden door Marc Fokker uit Ub-
bergen. Hij is op 30 oktober tussen 21.56 en 23.10 uur MET ge-
maakt met een 25 cm Newtontelescoop en een Canon Eos 350D op
ISO 800 (effectieve brandpuntsafstand 1300 mm). Er zijn geen fil-
ters, correctors of andere optische middelen gebruikt. De foto is het
resultaat van een stack van 107 subframes, elk 15 seconden belicht;
de bewerking is gedaan met Iris 5.51. Er is in feite op een ster ge-
volgd door middel van autoguiding op een zelfbouwmontering. Bij
het stacken van de subframes is echter op de komeet uitgelijnd,
zodat de sterren nu als streepjes zichtbaar zijn. 
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Amateurs actief
Deze rubriek staat open voor alle mogelijke ama-
teur-inzendingen op het gebied van weer- en
sterrenkunde. U kunt reageren op specifieke op-
roepen, maar uiteraard zijn ook andere inzen-
dingen welkom! Houd er echter rekening mee
dat het geruime tijd kan duren voordat een foto
of tekening wordt geplaatst.
Alle inzendingen dingen mee naar het predikaat
‘Foto van de maand’. De winnaar mag uit het
meest recente leveringsprogramma van Stichting
‘De Koepel’ voor 40 euro aan boeken of andere
artikelen uitzoeken.
Foto-afdrukken, dia’s, cd-roms e.d. kunt u, dui-
delijk voorzien van naam en adres, sturen naar:

Gilbert Peeters
Bosstraat 31 
6114 AV Susteren

Digitale inzendingen zijn welkom op:

amateursactief@dekoepel.nl

Foto van de maand

Deze originele opname, die we graag uitroepen tot ffoottoo  vvaann  ddee  mmaaaanndd, ontvingen
we van Paul Bakker. We zien de fotograaf de komeet aan de hemel aanwijzen. Deze
foto is op 30 oktober genomen, tussen de regenbuien door. Er is 60 seconden belicht
met een Tamron zoomlens op 17 mm en f/5,6. Terwijl Holmes op internet furore
maakte, moesten waarnemers in Nederland veel geduld hebben voor het hardnekkige
wolkendek zich opende om ons een blik op de komeet te gunnen.

Edwin van de Sijde uit Huissen maakte deze detailfoto van de kern 
van de komeet Holmes op de avond van 17 november 2007. De (LRGB-)
opname werd gemaakt met de Atik ccd-camera; de totale belichtingstijd 
bedraagt zo’n 25 minuten. In die tijd heeft de komeet zich duidelijk ver-
plaatst tussen de sterren. De gebruikte telescoop was een 100 mm F/9 
Skywatcher-refractor. 


