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Deze kroniek beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen 
in de ruimtevaart die hebben plaatsgevonden tussen 2 
februari 2013 en 30 april 2013. Tevens zijn alle lancerin-
gen vermeld waarbij een of meerdere satellieten in een 
baan om de aarde of op weg naar verder in de ruimte ge-
legen bestemmingen zijn gebracht.

6 februari 2013 | 16:04 uur
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
• Globalstar-2 M078 • COSPAR: 2013-005A
•  Globalstar-2 M093 • COSPAR: 2013-005B 
•  Globalstar-2 M094 • COSPAR: 2013-005C 
•  Globalstar-2 M095 • COSPAR: 2013-005D 
•  Globalstar-2 M096 • COSPAR: 2013-005E 
•  Globalstar-2 M097 • COSPAR: 2013-005F 

Zes Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten met 
elk een massa van 700 kg en gebouwd door Thales Alenia 
Space. De satellieten worden uiteindelijk in een operationele 
1410 km x 1410 km x 52° baan geplaatst.

7 februari 2013 | 21:36 uur
Draagraket: Ariane-5ECA • Lanceerplaats: Kourou
• Amazonas-3 • COSPAR: 2013-006A

Spaans-Braziliaanse commerciële geostationaire communicatie-
satelliet. Massa is 6265 kg en de satelliet is gebouwd door Space 
Systems/Loral.

•  Azerspace-1 • COSPAR: 2013-006B 
Azerbeidzjans’ eerste satelliet. Civiele geostationaire communi-
catiesatelliet, geopereerd door het Ministerie van Communicatie 
van Azerbeidzjan. Gebouwd door Orbital Sciences en gebaseerd 
op het STAR-2 ontwerp. Deel van de transpondercapaciteit is 
verhuurd aan Maleisië.

9 februari 2013
Het onbemande vrachtschip Progress M-16M ontkoppelt van de 
Pirs module van het ISS. Later die dag verlaat het toestel haar om-
loopbaan en verbrandt in de atmosfeer boven de Grote Oceaan.

11 februari 2013 | 14:41 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Vandenberg
•  Landsat-8 • COSPAR: 2013-008A 

Amerikaanse civiele aardobservatiesatelliet, ook bekend als de 
Landsat Data Continuity Mission (LDCM). Gezamenlijk project 

van NASA en de United States Geological Survey. Gebouwd door 
Orbital Sciences met een massa van 2787 kg. In een zonsynchrone 
baan (660 km x 677 km x 98,3°).

15 februari 2013
Een kleine planetoïde dringt de atmosfeer van de aarde binnen en 
explodeert op een hoogte van ongeveer 23 km nabij de Russische 
stad Chelyabinsk. Door de schokgolf raken meer dan 1500 mensen 
gewond, en ontstaat veelal ruitschade aan ongeveer 7200 gebou-
wen. Wetenschappers schatten dat het object een doorsnede had 
van 17 tot 20 meter met een massa van  ongeveer 10.000 ton. De 
explosie had een kracht van 440 kiloton TNT, wat neerkomt op 
ongeveer 30 maal de Hiroshima atoombom. Deze gebeurtenis is 
totaal niet gerelateerd aan de passage van planetoïde 2012 DA14 
later die dag (zie hierna).

15 februari 2013
In een vooraf aangekondigde gebeurtenis, passeert de planetoïde 
2012 DA14 de aarde op een afstand van 27.700 km (binnen de geo-
stationaire baan). 2012 DA14 heeft een doorsnede van ongeveer 30 
meter en een massa van 40.000 ton. Dit is de kortste passage van 
een object met deze afmetingen tot op heden waargenomen.

25 februari 2013 | 12:31 uur
Draagraket: PSLV • Lanceerplaats: Sriharikota
• SARAL • COSPAR: 2013-009A 

Frans-Indiase oceanografische satelliet. In een zonsynchrone 
baan (770 km x 787 km x 98,6°).

• AAUSAT-3 • COSPAR: 2013-009B 

Een webcam op het dashboard van een auto legt de meteoor vast bo-
ven Chelyabinsk in Rusland. [AP]

Ruimtevaartkroniek Marco van der List

Ruimtevaarders Novistky, Tarelkin en Ford kort na de landing van de Soyuz    TMA-06M op de besneeuwde steppen van Kazachstan. [NASA]
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Cubesat van de Universiteit van Aalborg in Denemarken.
• Sapphire • COSPAR: 2013-009C 

Verkenningssatelliet voor de Canadese defensie, gebasseerd op 
het Surrey SSTL-150 ontwerp.

• NEOSSat • COSPAR: 2013-009D 
Canadese astronomische satelliet bedoeld voor het opsporen van 
ruimtepuin en planetoïden.

• STRaND-1 • COSPAR: 2013-009E 
Cubesat van de Universiteit van Surrey in het Verenigd Koninkrijk. 
Een zogenaamde phonesat, met een Android smartphone als het 
primaire avionicaplatform.

• TUGSAT-1 • COSPAR: 2013-009F 
Nanosatelliet van de Universiteit van Wenen in Oostenrijk.

• UniBRITE • COSPAR: 2013-009G 
Nanosatelliet van de Universiteit van Graz in Oostenrijk.

1 maart 2013 | 15:20 uur
Draagraket: Falcon-9 • Lanceerplaats: Cape Canaveral
• Dragon CRS-2 • COSPAR: 2013-010A 

Amerikaans onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS. 
Twee dagen later (en een dag later dan gepland door kortston-
dige problemen bij het activeren van de stuurraketten kort na de 
lancering) arriveert de Dragon bij het ISS. Het toestel wordt door 
de robotarm van het station aan de nadir-poort van de Harmony 
module gekoppeld.

6 maart 2013
De ISS robotarm haalt twee adapters uit het drukloze vrachtruim 
van de Dragon en installeert deze op een platform met reserveon-

derdelen aan boord van het station. Het is de eerste maal dat een 
Dragon onderdelen in haar vrachtruim, ook wel de Trunk genoemd, 
vervoert.

16 maart 2013
De Soyuz TMA-06M landt in Kazachstan met aan boord de ruimte-
vaarders Oleg Novistky, Evgeny Tarelkin en Kevin Ford. De Soyuz 
is enkele uren eerder ontkoppeld van de Poisk module van het ISS.
Aan boord van het ISS begint officieel Expeditie-35, bestaande uit 
de Canadees Chris Hadfield, de Rus Roman Romanenko en de Ame-
rikaan Tom Marshburn.

19 maart 2013 | 21:21 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Cape Canaveral
• USA-241 • COSPAR: 2013-011A 

Amerikaanse militaire geostationaire verkenningssatelliet, ook 
bekend onder de naam SBIRS GEO-2. Gebouwd door Lockheed 
Martin met een massa van ongeveer 4500 kg. Satellieten van het 
Space-Based Infrared System (SBIRS) zijn in staat om de warmte 
van raketmotoren te detecteren en zodoende snel lanceringen 
vast te stellen welke een mogelijke bedreiging vormen.

26 maart 2013
Het Amerikaanse onbemande vrachtschip Dragon CRS-2 begint aan 
haar terugreis naar de aarde. De ISS robotarm maakt het toestel los 
van de Harmony module en plaatst het in een eigen omloopbaan. 
Later die dag verlaat de Dragon CRS-2 haar baan en maakt een suc-
cesvolle landing in de Grote Oceaan, 350 km ten zuidwesten van Los 
Angeles.

26 maart 2013 | 19:07 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
• Satmex-8 • COSPAR: 2013-012A 

Mexicaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet, 
gebaseerd op het SS/Loral 1300 platform.

28 maart 2013 | 20:43 uur
Draagraket: Soyuz-FG • Lanceerplaats: Baykonur
• Soyuz TMA-08M • COSPAR: 2013-013A 

Ruimtevaarders Novistky, Tarelkin en Ford kort na de landing van de Soyuz    TMA-06M op de besneeuwde steppen van Kazachstan. [NASA]
De Bion M-1 tijdens de assemblage. De bolvormige terugkeercapsule 
is van het Vostok ontwerp afgeleid. [TsSKB Progress]
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Russisch bemand ruimtevaartuig met drie ruimtevaarders aan 
boord: de Russen Pavel Vinogradov en Alexander Misurkin, en 
de Amerikaan Christopher Cassidy. In tegenstelling tot de twee 
dagen tijdens eerdere vluchten, koppelt de Soyuz al zes uur na de 
lancering aan de Poisk module van het ISS. Dit versnelde rendez-
vousprofiel is al eerder getest tijdens drie voorgaande Progress 
lanceringen.

29 maart 2013
Vluchtleiders verliezen contact met de in 1995 gelanceerde Cana-
dese aardobservatiesatelliet Radarsat-1. 

3 april 2013
Wetenschappers maken bekend dat er met behulp van de Alpha 
Magnetic Spectrometer (AMS-02) aan boord van het ISS aanwijzin-
gen zijn gevonden die wijzen op het bestaan van donkere materie. 
Het zou een van de mogelijke verklaringen zijn voor het onverwacht 
hoge aantal positronen dat is gemeten. AMS-02 werd in 2011 tijdens 
shuttlevlucht STS-134 naar het station gebracht.

15 april 2013
Het onbemande vrachtschip Progress M-17M, nu volgeladen met 
afval en overbodige zaken, ontkoppelt van de Zvezda module van 
het ISS. Het toestel voert nog enkele radarexperimenten uit alvo-
rens op 21 april terug te keren om te verbranden in de atmosfeer.

15 april 2013 | 18:36 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
• Anik G-1 • COSPAR: 2013-014A 

Commerciële geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd 
door Space Systems/Loral voor het in Canada gevestigde Telesat.

19 april 2013 | 10:00 uur
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
• Bion M-1 • COSPAR: 2013-015A 

Russische satelliet voor biologisch microzwaartekrachtsonder-
zoek. Aan boord zijn diverse organismen, zoals muizen, woestijn-
ratten, gekko’s, slakken, micro-organismen, vissen en algen. Alle 
organismen zijn gehuisvest in een van de Vostok afgeleide te-
rugkeercapsule. De kunstmaan komt in een initiële omloopbaan 
van 252 km x 554 km x 65,0°. Later wordt de baan cirkelvormig 
gemaakt op 575 km hoogte.

• OSSI-1 • COSPAR: 2013-015B 
Zuid-Koreaanse amateurradio cubesat ontwikkeld door de kun-
stenaar Hojun Song.

• Dove-2 • COSPAR: 2013-015C 
Amerikaanse cubesat van het in San Francisco gevestigde Cos-
mogia Inc.

• AIST-2 • COSPAR: 2013-015D 
Technologische minisatelliet (massa 39 kg) van de Universiteit 
van Samara in Rusland.

• BEESAT-3 • COSPAR: 2013-015E 
Cubesat van de Universiteit van Berlijn.

• SOMP • COSPAR: 2013-015F 
Cubesat van de Universiteit van Dresden.

• BEESAT-2 • COSPAR: 2013-015G 
Cubesat van de Universiteit van Berlijn.

19 april 2013
Ruimtevaarders Vinogradov en Romanenko maken een 6,5-uur 
durende ruimtewandeling vanuit de Pirs luchtsluis van het ISS. Tij-
dens het uitstapje wordt een experiment geïnstalleerd waarmee 
het gedrag van elektrische deeltjes rond het station geobserveerd 
kan worden. Vervolgens wordt een van de rendez-vousantennes 
aan de achterzijde van Zvezda vervangen die gebruikt worden 
in de aankoppeling van de ATV’s. Tevens worden experimenten 
waarin biologische en diverse materialen zijn blootgesteld aan 
de ruimte naar binnen gehaald. Helaas gaat een van de twee 
experimentpanelen verloren als deze losraakt en van het station 
wegdrijft.

De zes leden van de Expeditie-35 nemen een moment rust in de Unity 
module van het ISS. [NASA]

Aangedreven door twee Russische NK-33 maanraketmotoren vertrekt 
de eerste Antares vanaf de basis Wallops in New Virginia voor haar 
testvlucht. [Orbital Sciences Corp.]
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21 april 2013 | 21:00 uur
Draagraket: Antares • Lanceerplaats: Wallops
Eerste testlancering van de draagraket Antares (voorheen bekend 
als Taurus-2), ontwikkelt door Orbital Sciences in de VS. De eerste 
trap heeft twee Kuznetsov NK-33 motoren, oorspronkelijk gebouwd 
in de jaren zestig van de vorige eeuw voor de Russische N-1 maanra-
ket. De tweede trap bestaat uit een motor op vaste brandstof.
• Cygnus Mass Simulator • COSPAR: 2013-016A 

Massadummy van het Cygnus vrachtschip, waarmee Orbital 
vrachtvluchten naar het ISS zal gaan uitvoeren. Het toestel 
heeft een massa van 3800 kg, en komt in de geplande baan van 
241 km x 260 km x 51,6°. 

• Dove-1 • COSPAR: 2013-016B 
Amerikaanse cubesat van het in San Francisco gevestigde Cos-
mogia Inc.

• Alexander • COSPAR: 2013-016C 
Phonesat van het NASA Ames Research Center, met een smart-
phone als het primaire avionicaplatform.

• Graham • COSPAR: 2013-016E 
Phonesat van het NASA Ames Research Center.

• Bell • COSPAR: 2013-016D 
Phonesat van het NASA Ames Research Center.

24 april 2013 | 10:12 uur
Draagraket: Soyuz-U • Lanceerplaats: Baykonur
• Progress M-19M • COSPAR: 2013-017A 

Russisch onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS. 
Ingegeven door de niet-optimale baangeometrie ten tijde van de 
lancering voert de Progress het conventionele tweedaagse ren-
dez-vousprofiel uit in plaats van het 6-uur durende profiel dat tij-
dens recente Progress- en Soyuzvluchten werd gebruikt. Hoewel 
direct na lancering een van de twee Kurs-rendez-vousantennes 
niet ontplooit, kan de Progress met succes aan de Zvezda module 
van het ISS gekoppeld worden.

26 april 2013 | 04:13 uur
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
• Gaofen-1 • COSPAR: 2013-018A 

Chinese civiele, optische aardobservatiesatelliet. In een zonsyn-
chrone baan. Eerste in een serie van zes geplande satellieten.

• NEE-01 Pegaso • COSPAR: 2013-018B 
Cubesat van het ruimtevaartagentschap van Equador.

• Turksat-3USAT • COSPAR: 2013-018C 
Cubesat van de Technische Universiteit van Istanbul.

• Cubebug-1 • COSPAR: 2013-018D  
Cubesat van het Argentijnse Ministerie van Wetenschap, Techno-
logie en Innovatie.

26 april 2013 | 05:23 uur
Draagraket: Soyuz-2.1b • Lanceerplaats: Plesetsk
• Cosmos-2485 • COSPAR: 2013-019A 

Russische militaire navigatiesatelliet, onderdeel van het Glonass 
netwerk. De kunstmaan wordt in een hoge baan van 19.330 km x 
19.640 km x 64,8° geplaatst.

29 april 2013
Tijdens een testvlucht ontsteekt de SpaceShipTwo voor het eerst 
haar raketmotor en breekt door de geluidsbarrière. Het “VSS Enter-
prise” gedoopte toestel bereikt een snelheid van Mach 1,2 en een 
maximale hoogte van 55.000 voet.
Vanaf 2014 zal Virgin Galactic met de SpaceShipTwo met aan boord 
twee piloten en zes betalende passagiers ruimtevluchten tot een 
hoogte van meer dan 100 km uitvoeren.

29 april 2013
Aan de wetenschappelijke missie van de Europese infraroodtele-
scoop Herschel komt een einde als de voorraad vloeibaar helium op 
is. De helium is nodig om de drie instrumenten van de telescoop tot 
een paar graden boven het absolute nulpunt te koelen. De in 2009 
gelanceerde Herschel was oorspronkelijk ontworpen voor een mis-
sie van drie jaar.
Een van de drie hoofdinstrumenten van Herschel, de Heterodyne 
Instrument for the Far Infrared (HIFI) is ontwikkeld en gebouwd 
door een consortium onder leiding van het SRON Netherlands Insti-
tute for Space Research.
De satelliet zal nu uit haar omloopbaan rond het Lagrangepunt 
Zon-Aarde-2 (vanuit de zon gezien 1,5 miljoen kilometer achter de 
aarde) gehaald worden en in een baan om de zon geplaatst worden.

Een camera op een van de twee staartvlakken van de SpaceShipTwo 
legt de werking van de raketmotor vast tijdens de eerste aangedreven 
testvlucht. [Virgin Galactic]

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-
Alexander heeft NVR-bedrijfslid ISISpace een tweetal her-

denkingsmunten gelanceerd. De lancering vond plaats op 26 april met 
een Chinese Chang Zheng-2D raket, welke naast een grote aardobser-
vatiesatelliet ook een drietal cubesats in de ruimte bracht. De herden-
kingsmunten zijn verwerkt in de lanceeradapters waarop de cubesats 
zijn geplaatst.  [ISISpace]


