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Deze kroniek beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen in 
de ruimtevaart die hebben plaatsgevonden tussen 1 oktober 
2015 en 31 december 2015. Tevens zijn alle lanceringen ver-
meld waarbij een of meerdere satellieten in een baan om de 
aarde of op weg naar verder in de ruimte gelegen bestemmin-
gen zijn gebracht.
Alle in deze kroniek vermelde tijden zijn in UTC (Coordinated 
Universal Time). 

1 oktober 2015 | 16:49 uur
Draagraket: Soyuz-U • Lanceerplaats: Baykonur
• Progress M-29M • COSPAR: 2015-055A 

Russisch onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS. Zes 
uur na de lancering koppelt de Progress aan de achterzijde van de 
Zvezda woonmodule.

2 oktober 2015 | 10:28 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Canaveral
• Morelos-3 • COSPAR: 2015-056A 

Mexicaanse commerciële geostationaire communicatiesatelliet. 
De door Boeing gebouwde kunstmaan heeft een massa van 5400 
kg en beschikt over een reflector-antenne met een diameter van 
22 meter. Dit is een van de relatief zeldzame Atlas-5 lanceringen 
met een commerciële nuttige lading.

5 oktober 2015
Vanuit de wetenschappelijke luchtsluis in de Japanse Kibo module 
wordt weer een begin gemaakt met het uitzetten van CubeSats, te 
beginnen met GOMX-3 en AAUSAT-5. De dagen erna worden nog 
eens acht Flock-2b CubeSats uitgezet.
GOMX-3 is de eerste CubeSat van ESA en heeft diverse technolo-
gie-experimenten op het gebied van communicatie en navigatie 
aan boord.
Twee dagen later mislukt het uitzetten van de Flock-2b-11 en -12 
als het ontplooimechanisme aan het einde van de Japanse robot-
arm vast komt te zitten. 

7 oktober 2015 | 04:13 uur
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
• Jilin-1 • COSPAR: 2015-057A 

Chinese commerciële aardobservatiesatelliet. De 420 kg zware 

satelliet heeft een grondoplossend vermogen van 0,7 meter en 
wordt in een zonsynchrone baan op 656 km hoogte geplaatst. 

• Lingqiao SCW-1, SCW-2 & CYW • COSPAR: 2015-057B/C/D 
Subsatellieten van Jilin-1 met massa’s van respectievelijk 92, 92 
en 50 kg. Aan boord o.a. videoapparatuur en technologie-experi-
menten.

8 oktober 2015 | 12:49 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Vandenberg
• USA-264 • COSPAR: 2015-058A 

Amerikaanse militaire elektronische afluistersatelliet. Hoewel 
geen officiële baanparameters worden bekend gemaakt, ont-
dekken hobbyisten de kunstmaan en een kleinere subsatelliet in 
een 1014 km x 1201 km x 63,4° baan.

• Aerocube-5c & -7, AMSAT-OSCAR-85, BisonSat, Alaska Re-
search Cubesat-1, SMDC-1 t/m -3, LMRST, PropCube-1 & -2, 
SINOD-D1 & -D2 • COSPAR: 2015-058 
Diverse CubeSats voor Amerikaanse instituten en bedrijven. De 
bovenste rakettrap van de Atlas, de Centaur, maakt na het ont-
plooien van USA-246 de nodige manoeuvres om de CubeSats in 
de beoogde baan (496 km x 800 km x 64,8°) te kunnen plaatsen.

16 oktober 2015 | 16:16 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Jiuquan
• Apstar-9 • COSPAR: 2015-059A 

Commerciële geostationaire communicatiesatelliet voor het in 
Hong Kong gevestigde APT. De kunstmaan, gebaseerd op het 
DFH-4 platform, is gebouwd door de China Great Wall Industry 
Corporation (CGWIC).

16 oktober 2015 | 20:40 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
• Turksat-4B • COSPAR: 2015-060A 

Turkse commerciële geostationaire communicatiesatelliet, ge-
bouwd door Mitsubishi Electric (MELCO) in Japan, gebaseerd op 
hun DS-2000 ontwerp. Bij de lancering heeft de kunstmaan een 
massa van 4924 kg.

16 oktober 2015
De Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE), een raketver-
eniging van studenten aan de TU Delft, lanceert hun Stratos II+ 
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ESA’s eerste CubeSat in aanbouw bij het Deense bedrijf GomSpace. [ESA]

GoPro videobeeld van de Stratos II+ raket nabij het apogeum van haar 
baan tijdens de succesvolle recordpoging voor Europese amateurra-
ketten. [DARE]



43Ruimtevaart 2016 | 1

raket. De lancering vindt plaats op de basis El Arenosillo in Andalusië, 
Spanje. De 7 meter lange raket gebruikt als stuwstoffen een mengsel 
van sorbitol (zoetstof) en paraffine (kaarsvet). DARE vestigt met een 
hoogte van 21,5 km een nieuw Europees record voor amateurraketten.

22 oktober 2015
De Amerikaanse sonde New Horizons, nu drie maanden na de suc-
cesvolle passage van de dwergplaneet Pluto, begint met de eerste 
uit een reeks van vier manoeuvres om haar volgende doel, het 
Kuiper-Belt Object 2014 MU69, te bereiken.

23 oktober 2015
De sonde Dawn, sinds maart 2015 in een baan rond de dwergplaneet 
Ceres, begint de gemiddelde hoogte van haar baan te verlagen van 
1470 km tot 380 km boven het oppervlak. Tijdens deze manoeuvre 
wordt de ionenaandrijving continu gebruikt om te sonde af te rem-
men zodat deze in een lagere baan zakt.

26 oktober 2015
ISS astronauten halen het geblokkeerde CubeSat ontplooimecha-
nisme via de wetenschappelijke luchtsluis van Kibo naar binnen. Het 
mechanisme zal met een toekomstige Dragon terug naar de Aarde 
worden gebracht ter reparatie.

26 oktober 2015 | 07:10 uur
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
• Tianhui 1-03 • COSPAR: 2015-061A 

Chinese cartografische satelliet met de mogelijkheid om stereo-
scopische opnamen met een resolutie van 10 meter te maken. In 
een zonsynchrone baan (490 km x 500 km x 97,4°).

28 oktober 2015
ISS bewoners Scott Kelly en Kjell Lindgren maken een 7,5 uur du-
rende ruimtewandeling. Ze installeren o.a. thermische dekens op 
het AMS-02 instrument, en kabels ten behoeve van de toekomstige 
IDA koppelingsadapters.

28 oktober 2015
De sonde Cassini passeert op slechts 49 km hoogte het oppervlak 
van de Saturnusmaan Enceladus. De sonde, die zich sinds 2004 in 
een baan om de geringe planeet bevindt, vliegt door enkele pluimen 
van ijsgeisers in een poging direct de samenstelling van het uitge-

stoten materiaal te bepalen.

31 oktober 2015 | 16:13 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Canaveral
• USA-265 • COSPAR: 2015-062A 

Amerikaanse militaire navigatiesatelliet, onderdeel van het 
Navstar-GPS netwerk. Komt in een 20.246 km x 20.485 km x 55° 
operationele baan.

2 november 2015
Het International Space Station is vijftien jaar continu bemand. Op 
2 november 2000 arriveerde de driekoppige Expeditie-1 bemanning 
aan boord van de Soyuz TM-31.

3 november 2015 | 16:25 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• Zhongxing-2C • COSPAR: 2015-063A 

Chinese militaire geostationaire communicatiesatelliet.

4 november 2015
New Horizons voltooit met succes de vierde en laatste manoeuvre en 
ligt nu op koers voor haar ontmoeting met 2014 MU69 op 1 januari 
2019. Tijdens de vier manoeuvres is de snelheid van de sonde met in 
totaal 57 meter per seconde veranderd. New Horizons is nu nog 1,5 
miljard kilometer van 2014 MU69 verwijderd. 

4 november 2015 | 03:45 uur
Draagraket: Super Strypi • Lanceerplaats: Kauai
Eerste lancering van de nieuwe lichte draagraket Super Strypi. De 
lancering mislukt als de controle over de eerste trap ongeveer 70 
seconden na de lancering verloren gaat.
Super Strypi is ontwikkeld door Sandia National Laboraties, Univer-
sity of Hawaii en Aerojet onder een door de Amerikaanse luchtmacht 
gefinancierd programma en bestaat uit drie rakettrappen, allen op 
vaste brandstof. De raket kan 250 kg in een zonsynchrone baan bren-
gen en is in de toekomst ook bedoeld voor commerciële lanceringen.
• Hiakasat • COSPAR: Geen, mislukt 

Amerikaanse wetenschappelijke satelliet van de University of Ha-
waii met een massa van 80 kg.

• Argus, PrintSat, TechSat-1, STACEM, EDSN-1 t/m -8 • COSPAR: 
Geen, mislukt
Diverse Amerikaanse CubeSats.

In deze foto genomen door Cassini enkele weken voor de passage van 
de maan Encyladus, bedekt deze de maan Tethys. Op de achtergrond 
de ringen van Saturnus. [NASA/JPL]

Op 2 november 2015 vieren de zes astronauten aan boord van het ISS 
15 jaar permanente bewoning van het ruimtestation. [NASA]
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6 november 2015
ISS bewoners Scott en Lindgren maken een bijna 8 uur durende ruim-
tewandeling om het ammoniumkoelsysteem van het Amerikaanse 
segment weer te configureren naar de originele situatie. Dit was 
noodzakelijk nadat drie jaar geleden de koeling van een van de grote 
zonnepanelen over een secondaire radiator was geleid om de locatie 
van een lek in het systeem vast te stellen. Het lek werd uiteindelijk 
gevonden in een pompmodule die indertijd met succes vervangen is.
Wel slagen de ruimtewandelaars er door tijdgebrek niet meer in de 
nu niet-operationele secondaire radiator op te vouwen en moeten 
ze het paneel in ontplooide toestand achterlaten.

8 november 2015 | 07:06 uur
Draagraket: Chang Zheng-4B • Lanceerplaats: Taiyuan
• Yaogan-28 • COSPAR: 2015-064A 

Chinese militaire optische spionagesatelliet. In een zonsynchrone 
baan (459 km x 482 km x 97,2°).

10 november 2015 | 21:34 uur
Draagraket: Ariane-5 • Lanceerplaats: Kourou
• Badr-7 • COSPAR: 2015-065A 

Saoedi-Arabische commerciële geostationaire communicatiesa-
telliet, ook bekend onder de naam Arabsat-6B. De 5798 kg zware 
kunstmaan is gebouwd door Airbus en Thales, gebaseerd op het 
Eurostar-3000 platform.

• GSAT-15 • COSPAR: 2015-065B
Indische commerciële geostationaire communicatiesatelliet met 
een massa van 3164 kg. Gebouwd op het ISRO I-3000 platform.

13 november 2015
Een klein object, ongeveer een tot twee meter lang, en van kunst-
matige origine, keert terug in de Aardatmosfeer en verbrandt 
boven de Indische Oceaan. Het object, WF1190F, is waarschijnlijk 
afkomstig van een van de missies naar de Maan of planeten. Er zijn 
onvoldoende betrouwbare baangegevens om WF1190F aan een 
specifieke missie te koppelen.

17 november 2015 | 06:34 uur
Draagraket: Soyuz-2.1b • Lanceerplaats: Plesetsk
• Cosmos-2510 • COSPAR: 2015-066A 

Russische militaire satelliet, bedoeld voor het opsporen van ra-
ketlanceringen. De kunstmaan is van een nieuw type, gebouwd 
door Energiya en Kometa. In een Molniya-type omloopbaan 
(1625 km x 38.551 km x 63,8°).

20 november 2015 | 16:07 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• LaoSat-1 • COSPAR: 2015-067A 

Laotiaanse geostationaire communicatiesatelliet, gebouwd door 
China gebaseerd op hun DFH-3B satellietplatform. 

De Amerikaanse militaire draagraket Super Strypi op de lanceerrails 
kort voor de mislukte vlucht. [US Air Force]

Om een idee te geven van de grootte van het ISS: in deze foto van 6 
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23 november 2015
De voor ruimtetoerisme bedoelde New Shepard raket van Blue 
Origin maakt een eerste testvlucht naar een hoogte van 100,5 km. 
De capsule, waarin tijdens bemande vluchten 6 passagiers een 
plaats kunnen vinden, wordt met succes losgekoppeld van de raket 
en maakt een geslaagde parachutelanding. De New Shepard zelf 
maakt met behulp van haar raketmotor een verticale landing. 

24 november 2015 | 06:50 uur
Draagraket: H-2A • Lanceerplaats: Tanegashima
• Telstar-12V • COSPAR: 2015-068A 

Canadese geostationaire commerciële communicatiesatelliet. 
De kunstmaan is van het type Eurostar-3000 gebouwd door Air-
bus en heeft een massa van 4900 kg.

26 november 2015 | 21:24 uur
Draagraket: Chang Zheng-4C • Lanceerplaats: Taiyuan
• Yaogan-29 • COSPAR: 2015-069A 

Chinese aardobservatiesatelliet voor waarschijnlijk zowel civiele 
als militaire toepassingen. In een zonsynchrone baan (615 km x 
619 km x 97,8°).

3 december 2015 | 04:04 uur
Draagraket: Vega • Lanceerplaats: Kourou
• LISA Pathfinder • COSPAR: 2015-070A 

Europese technologische satelliet, bedoeld voor het testen en 

Werknemers van Blue Origin vieren de eerste geslaagde vlucht en lan-
ding van de New Shepard (achtergrond); de raket bereikte een hoogte 
van 100 km. [Blue Origin]

demonstreren van een zwaartekrachtsgolfdetector. In de satel-
liet bevinden zich twee testmassa’s in een optische bank, afge-
schermd van alle invloeden van buitenaf zodat zij zich in een pure 
vrije-val-situatie bevinden. Een zwaartekrachtsgolf manifesteert 
zich als een onderlinge verplaatsing van de testmassa’s in de orde 
van picometers. De technologieën worden getest voor het toe-
komstige zwaartekrachtsgolfobservatorium eLISA die voor 2034 
gepland staat. 
LISA Pathfinder wordt in een 204 km x 1504 km x 5,96° parkeer-
baan geplaatst en zal later haar eigen voortstuwingssysteem 
gebruiken om naar de beoogde halobaan om het Lagrangepunt 
L1 tussen de Aarde en de Zon te vliegen.

LISA Pathfinder is de eerste satelliet die de nieuwe, “mini“-
drukopnemers van Moog Bradford aan boord heeft. APP 

en Airbus Leiden hebben respectievelijk de ontstekers en structuren 
voor de Vega draagraket geleverd.

5 december 2015 | 14:09 uur
Draagraket: Soyuz-2.1v • Lanceerplaats: Plesetsk
Dit is de 1850ste lancering van een raket uit de Soyuz familie. Bij deze 
variant, die haar tweede vlucht maakt, zijn de vier karakteristieke 
opduwraketten weggelaten.
• Cosmos-2511 • COSPAR: 2015-071A 

Russische militaire optische spionagesatelliet, ook bekend onder 
de naam Kanopus-ST. Hoewel de satelliet in de correcte baan ge-
plaatst wordt (685 km x 694 km x 98,2°) weigert het mechanisme 
om deze los te koppelen van de laatste rakettrap Volga. 
Een dag later voert de Volga een manoeuvre uit om de gemid-
delde baanhoogte van de combinatie te verlagen. Op 8 decem-
ber verbranden de Volga en Cosmos-2511 in de bovenste lagen 
van de atmosfeer.

• Cosmos-2512 • COSPAR: 2015-071B 
Russische militaire satelliet (16 kg) bedoeld als testobject voor 
het kalibreren van grondradarsystemen. De Cosmos-2512 wordt 
wel met succes losgekoppeld van de draagraket.

6 december 2015 | 21:44 uur
Draagraket: Atlas-5 • Lanceerplaats: Canaveral
• Cygnus AO-4 • COSPAR: 2015-072A 

Amerikaans onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS, 
“S.S. Deke Slayton II” gedoopt. Dit is de eerste vlucht van een 
Cygnus na de mislukte lancering van de Antares raket in oktober 
2014. Omdat de Antares pas in de eerste helft van 2016 weer 
beschikbaar zal komen voor lanceringen, wordt de Cygnus AO-4 

november, zoek de ruimtewandelaar! [NASA]
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op een Atlas-5 raket gelanceerd. Aan boord van de Cygnus zijn 
ook achttien CubeSats (SIMPL, MinXSS, CADRE, STMSat-1, 
Nodes-1 & -2, Flock-2e-1 t/m -12). Dit is tevens de eerste van een 
serie verbeterde Cygnus toestellen met een grotere drukcabine 
en cirkelvormige zonnepanelen die oorspronkelijk voor de Ameri-
kaanse versie van de Orion Service Module zijn ontwikkeld.

7 december 2015
LISA Pathfinder voert de eerste twee van in totaal zes geplande 
manoeuvres uit om de overgangsbaan naar Lagrangepunt L1 te 
bereiken. Na de manoeuvres ligt de overgangsbaan om de Aarde op 
respectievelijk 207 km x 1557 km x 6,0° en 293 km x 3394 km x 6,0°. 

8 december 2015
Manoeuvre #3 en #4 plaatsen LISA Pathfinder respectievelijk in over-
gangsbanen 443 km x 7108 km x 6,0° en 710 km x 44.473 km x 6,0°. 
Een dag later wordt de baan nog verder verhoogd naar 748 km x 
124.805 km x 6,0°.

9 december 2015 | 16:46 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• Zhingxing-1C • COSPAR: 2015-073A 

Chinese militaire geostationaire communicatiesatelliet.

11 december 2015 | 13:45 uur
Draagraket: Zenit-3F • Lanceerplaats: Baykonur
Dit is de laatst geplande vlucht van deze Russisch-Oekraïense 
draagraket. Zenit werd in de jaren tachtig ontwikkeld parallel aan 
het Energia-Buran shuttle programma. Zo is de eerste trap van de 
Zenit een afgeleide van de opduwraketten van de Energia raket.
• Elektro L-2 • COSPAR: 2015-074A 

Russische civiele geostationaire weersatelliet.

11 december 2015
De Soyuz TMA-17M, met aan boord de ruimtevaarders Kononen-
ko, Yui en Lindgren, ontkoppelt van de Rassvett module van het 
ISS en begint aan de terugkeer naar de Aarde. Na twee omlopen 
verlaat het toestel haar omloopbaan en maakt een behouden pa-
rachutelanding op de steppen van Kazachstan. Hoewel de landing 
kort na zonsondergang plaatsvindt in slechte winterse weerscon-
dities, verloopt de berging van de astronauten zonder problemen. 
Aan boord van het ISS beginnen Kelly, Kornienko en Volkov aan 
Expeditie-45.

12 december 2015
LISA Pathfinder voert de zesde en laatste geplande manoeuvre uit en 
komt in een overgangsbaan die tot op 1,5 miljoen km in de richting 
van L1 reikt.

13 december 2015 | 00:19 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
• Cosmos-2513 • COSPAR: 2015-075A 

Russische militaire geostationaire communicatiesatelliet.

15 december 2015 | 11:03 uur
Draagraket: Soyuz-FG • Lanceerplaats: Baykonur
• Soyuz TMA-19M • COSPAR: 2015-076A 

Russische bemand ruimteschip met aan boord de Rus Yuri Malen-
chenko, de Amerikaan Tim Kopra en de Brit Tim Peake. Zes uur na 
de lancering nadert de Soyuz de koppelpoort van de Rassvett mo-
dule, als op een afstand van 30 meter de automatische nadering 
afgebroken wordt en de Soyuz zich tot een veilige afstand van 120 
meter verwijdert. Malenchenko voert vervolgens een handmatige 
nadering en koppeling uit. 

16 december 2015 | 12:30 uur
Draagraket: PSLV • Lanceerplaats: Sriharikota
• TeLEOS-1 • COSPAR: 2015-077A 

Singaporese commerciële optische aardobservatiesatel-
liet met een massa van 400 kg. De kunstmaan komt in een 
520 km x 520 km x 14° baan.

• Velox-C1 • COSPAR: 2015-077B 
Technologische satelliet (123 kg) van de Nanyang Technological 
University met een GPS radiosignaal occultatie-experiment om 
meteorologische metingen te kunnen verrichten.

• Kent Ridge-1 • COSPAR: 2015-077C 
Technologische aardobservatiesatelliet (78 kg).

• Velox-II • COSPAR: 2015-077D 
Technologische satelliet (12 kg) om datacommunicatie van een 
CubeSat via een geostationaire communicatiesatelliet te demon-
steren.

• Galassia & Athenoxat-1 • COSPAR: 2015-077 
Singaporese CubeSats.

17 december 2015 | 00:12 uur
Draagraket: Chang Zheng-2D • Lanceerplaats: Jiuquan
• Wukong • COSPAR: 2015-078A 

LISA Pathfinder wordt in haar neuskap geplaatst in voorbereiding op 
haar lancering. [ESA]

Astronaut Scott Kelly maakte vanuit het ISS deze foto van de lance-
ring van de Cygnus CRS-4 met behulp van een Atlas-5 raket. [NASA]
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Chinese wetenschappelijke satelliet met een massa van 1900 kg. 
De kunstmaan heeft een deeltjesfysica-experiment aan boord en 
zal elektronen, gammastraling en kosmische straling in het GeV 
en TeV energiebereik bestuderen, wat mogelijk meer licht op het 
bestaan van donkere materie zal werpen. De naam Wukong, Chi-
nees voor “apenkoning” werd kort na de lancering gegeven aan de 
satelliet die ook bekend staat onder de naam DAMPE (Dark Matter 
Particle Explorer).

17 december 2015 | 11:51 uur
Draagraket: Soyuz ST-B • Lanceerplaats: Kourou
• Galileo FOC FM07 • COSPAR: 2015-079A 
• Galileo FOC FM08 • COSPAR: 2015-079B 

Europese civiele navigatiesatellieten. De kunstmanen worden in 
een cirkelvormige operationele baan op een hoogte van 23.616 km 
met een inclinatie van 56° gebracht. Er zijn nu een dozijn operatio-
nele Galileo navigatiesatellieten in de ruimte. 

17 december 2015
Eén van de remmen blokkeert van de Mobile Transporter, waarmee 
de robotarm Canadarm-2 verplaatst kan worden langs de hoofdbalk 
waaraan de Amerikaanse zonnepanelen bevestigd zijn. Hoewel een 
eenvoudig op te lossen probleem, is hier wel een ruimtewandeling 
voor nodig.

19 december 2015
De Progress M-28M, nu volgeladen met afval, koppelt los van de Pirs 
module van het ISS. Drie uur later verlaat het toestel haar omloop-
baan om te verbranden in de atmosfeer boven de Stille Oceaan.

21 december 2015 | 08:44 uur
Draagraket: Soyuz-2.1a • Lanceerplaats: Baykonur
• Progress MS-1 • COSPAR: 2015-080A 

Russisch onbemand vrachtschip met voorraden voor het ISS. In 
verband met de extra ruimtewandeling vandaag, vliegt de Pro-
gress MS-1 het oudere 2-daagse rendez-vousprofiel in plaats van 
het hedendaags gebruikelijke 6-uurprofiel.
Dit is een verbeterde versie van de Progress met o.a. een nieuw 
rendez-voussysteem (Kurs-NA), en een controlesysteem dat po-
sitiedata van het Russische Glonass-navigatienetwerk kan inlezen. 
Nieuwe antennes stellen de Progress in staat om verbindingen te 
leggen via het Luch-5 satellietnetwerk zodat men niet meer zo 

sterk afhankelijk is van de grondstations in Rusland. Deze verbete-
ringen worden vanaf 2016 ook toegepast in de nieuwe Soyuz-MS 
variant voor bemande vluchten. 

21 december 2015
ISS bewoners Kelly en Kopra maken een extra ongeplande ruimte-
wandeling om de Mobile Transporter van de rem te halen. Dit klusje is 
binnen 40 minuten geklaard waarna de Transporter met de robotarm 
weer vrij langs de rails kan bewegen. Kelly en Kopra leggen tijdens de 
rest van de 3,5 uur durende ruimtewandeling nog enkele kabels aan 
ter voorbereiding van de installatie van de toekomstige International 
Docking Adapters op twee van de koppelpoorten van het Ameri-
kaanse segment.

22 december 2015 | 01:29 uur
Draagraket: Falcon-9 v1.2 • Lanceerplaats: Canaveral
Eerste verbeterde versie van de Falcon-9 raket, nu met grotere stuw-
stoftanks in de tweede trap, 15% meer stuwkracht in de motoren en 
de mogelijkheid om stuwstoffen met een hogere dichtheid te laden 
doordat deze tot een lagere temperatuur gekoeld zijn en slechts 35 
minuten voor de lancering in de tanks geladen worden.
Dit is tevens de eerste maal dat de eerste trap, na bij een snelheid van 
5700 km/u op een hoogte van ongeveer 85 km afgeworpen te zijn, 
terugkeert naar een landingsterrein op Cape Canaveral en succesvol 
een verticale landing maakt. De geborgen eerste trap zal nu gebruikt 
worden bij het uittesten van de nieuwe Falcon lanceerinstallatie op 
platform 39A van het Kennedy Space Center (het oude Saturnus/
Space Shuttle lanceerplatform). 
• Orbcomm OG2-2, -5, -8, -10, -12, -13, -14, -15, -16, -17 & -18  • 

COSPAR: 2015-081A t/m K 
Amerikaanse commerciële communicatiesatellieten, elk met een 
massa van 172 kg, die gebruikt worden voor het verzorgen van 
datalinks tussen diverse apparaten en terminals. De satellieten 
worden in een 750 km x 750 km x 52° baan geplaatst.

24 december 2015 | 21:31 uur
Draagraket: Proton-M • Lanceerplaats: Baykonur
• Ekspress AMU-1 • COSPAR: 2015-082A 

Russische civiele geostationaire satelliet, gebouwd door Airbus 
(Eurostar-3000 platform). Een deel van de transponders wordt ge-
leased door Eutelsat, die deze capaciteit in de markt plaatst onder 
de naam Eutelsat-36C.

27 december 2015
NASA maakt bekend dat de geplande lancering van de InSight lander 
naar Mars moet worden uitgesteld van maart 2016 tot op zijn vroegst 
mei 2018. De reden is dat een technisch defect (vacuümlek) in een 
Frans seismometerexperiment niet op tijd verholpen kan worden.

28 december 2015 | 16:05 uur
Draagraket: Chang Zheng-3B • Lanceerplaats: Xichang
• Gaofen-4 • COSPAR: 2015-083A 

Chinese civiele geostationaire aardobservatiesatelliet. De kunst-
maan met een massa van 4600 kg heeft een optische grondre-
solutie van 50 meter en 400 meter in het infrarode deel van het 
spectrum.

Voor het eerst keert een Falcon rakettrap terug naar de lanceerbasis: 
de eerste trap van de Falcon-9 landt onder het vermogen van haar 
eigen motoren op Cape Canaveral. [SpaceX]


