Hale-Bopp's Glorie
•

et spektakel rond de komeet
Hale-Bopp is al weer een
beetje geluwd. Het enige wat
de amateur nog heeft, zijn de
mooie foto's en een aantal pagina's op internet waar misschien
nog wat over de komeet te vinden
is.
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Ik heb zelf naast foto's nog een
andere ervaring met deze schitterende komeet.
Twee weken voor het verdwijnen van
deze komeet bladerde ik een beetje
op de Belgische teletekst heen en
weer, toen ik een pagina tegen
kwam waar mensen van de
Antwerpse sterrenwacht Urania
vluchten aanboden om Hale-Bopp te
zien vanuit de stratosfeer. Oat betekende dus vanuit een vliegtuig op
zo'n elf kilometer hoogte.
Bij mijn aankomst op vliegveld
Zavetem in Brussel ging ik naar een
hotel waar een lunch werd aangebo-

den en wat over de komeet verteld
werd .
Rond tien uur 's avonds stegen we
op met een boeing 737. Deze vloog
richting Parijs. Op de gewenste
hoogte werd het vliegtuig helemaal
verduisterd . Toen ging er een
wereld open. Ais je zo hoog boven
het aardoppervlak zweeft, merk je
pas wat al het stadslicht doet. Toen
we door de wolken heen waren
zagen we een hemel die te vergelijken is met wat je in Puimichel op de
beste nachten krijgt. Geheel donker
was de hemel nog niet, omdat de
zon nog maar net onder gegaan
was Dus in het westen was nog een
hele verlichte horizon te zien. Wat
ook wei tegen viel was de invloed
van de lichten van Brussel en omstreken. Dit was zelf op die hoogte,
met bewolking nog merkbaar.
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Maar genoeg over de negatieve kanten van de reis . Toen het vliegtuig
verduisterd was en mijn ogen redelijk
geadapteerd waren, begon voor mij
het spektakel. Ik had erg veel moeite
om in de wirwar van sterren de sterrenbeelden te vinden, maar nadat ik
Cassiopea had gevonden kwam de
rest ook. Na Cassiopea kreeg ik de
komeet in het oog. Dit was echt
schitterend. De staart strekte zich uit
over een lengte van ongeveer 15
graden. Ik dacht na een kwartier kijken de staart nog verder te zien,
maar hier ben ik niet zeker van .
Naast de komeet heb ik nog geprobeerd om wat Deepsky fenomenen
te zien , hetgeen me ook aardig goed
afging.
Na een uur gingen de lichten weer
aan en ging het vliegtuig richting landingsbaan. Toen we geland en uitgestapt waren was ik een hoop geld
armer, maar een onvergetelijke ervaring rijker.

