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Van Uw voorzitter p.i. 
 

 
Mijn reis van bijna 7 weken naar het zonnige Indonesië is alweer voorbij 
en ik ben weer terug. Verschillende leden weten dat ik diabetes patiënt 
ben en daar ben ik zelf helaas ook achter gekomen want ik ben in een 
coma geraakt. 
Ik had het geluk dat mijn vrienden dit snel in de gaten hadden en een 
ambulance belden om mij naar het ziekenhuis te brengen waar ik hen erg 
dankbaar voor ben. Na 1 week ziekenhuis met allerlei onderzoeken en 10 
kg lichter kon ik weer naar mijn hotel om te revalideren. 
Wel heeft dat mij echt doen besluiten om nu het voorzitterschap neer te 
leggen bij de algemene vergadering. Met mijn 85 jaar en oprichter van onze Ruimtevaart 
Filatelie Club en bijna al die jaren bestuurslid te zijn geweest moet nu een jonger iemand dat 
van mij overnemen. 

 

De uitgifte van de enveloppen van André Kuipers 
met afstempeling Noordwijk door onze R.F.C. 
Nederland is een groot succes. Temeer daar 
gebleken is dat bijna alle enveloppen die in 
Baikonoer  zijn afgegeven zijn verdwenen. 
Voor diegenen die nog een set van drie 
enveloppen willen hebben, waarbij een met een 
persoonlijke postzegel, kunnen deze bij het 
administratie kantoor bestellen voor € 7,50 + € 
1,00 porto.  
Voor zover deze over zijn kan U die ook kopen bij 
de Algemene Jaarvergadering. 

 

Ons lid, de heer Marinus van Asten uit Helmond 
heeft voor het Eindhovens Dagblad een interview gegeven over zijn ruimtevaarthobby en 
contacten met André Kuipers. 

 

Onze Algemene Jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op Zondag 25 maart a.s. en U bent 
welkom vanaf 13.00 uur in het gebouw Zonnig Spoor, Duindoornstraat 12A te 
Noordwijkerhout. Graag zien wij U op 25 maart a.s. verschijnen. 

         <A. Olckers, voorzitter p.i.> 
 

AGENDA 
Algemene Jaarvergadering R.F.C. Nederland  25 maart 2012 

 
1.  Opening 
2.  Notulen, zie Nieuwsbrief 2011, 3/4 pagina 4. 
3.  Ingekomen stukken 
4.  Mededelingen 
5.  Bestuursverkiezingen: Aftredend en niet herkiesbaar A. Olckers, voorzitter p.i. 
6.  Verslag Kascontrolecommissie. 
7.  Verhoging contributie 
8.  Toekomst R.F.C. Nederland. 
9.  Rondvraag. 
10.  Bekendmaking en uitreiking prijs beste auteur 
11.  Wat verder ter tafel komt. 
12.  Rondvraag. 
13.  Sluiting. 
 

De zaal is om 13.00 uur open en de vergadering begint om 13.30 uur en na het formele 
gedeelte wordt er uiteraard weer een veiling gehouden (zie achterpagina  voor meer info). 
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Spillebenen, loopneuzen en plastics (deel 1) 
 

* Auteur: John Beenen (johnbeenen@planet.nl) 
 

Kuipers 
Onder de naam ‘Kosmisch proefkonijn Kuipers’ kwam ik in een van onze dagbladen onlangs 
een leuk overzicht tegen van alle medische proeven die Kuipers zal moeten ondergaan tijdens 
zijn tweede ruimtereis. Ik geef ze hierbij alle 14 in originele tekst:  

1. Onderzoek bloed- en speekselmonsters Waarom? Hormoonproductie en immuunstelsel raken door het 
ontbreken van zwaartekracht van slag. 

2. Regelmatige metingen van hartminuutvolume en bloedmonsters Waarom? Gewichtsloosheid beïnvloedt de 
bloeddrukregeling. 

3. Metingen naar het zuurstofverbruik tijdens uitputtende oefeningen. Waarom? Opnamecapaciteit longen gaat 
achteruit in de ruimte. 

4. Onderzoek spierbiopsies. Waarom? Onderzoeken waarom strekkende spieren meer last hebben van 
microzwaartekracht. 

5. Onderzoek bloedmonsters. Waarom? Om de onderliggende mechanismen van botverlies bloot te leggen 
6. Onderzoek ecoscans van het lichaam. Waarom? Veranderingen registreren van bloedcelwanden in 

gewichtsloosheid. 
7. Kuipers houdt dagboek bij wanneer hij hoofdpijn heeft en wat de symptomen zijn. Waarom? Astronauten 

kampen met een specifiek soort ruimtehoofdpijn. 
8. Onderzoek breinoefeningen. Waarom? In de ruimte werken hersenen anders. 
9. Onderzoek duizeligheidproeven. Waarom? Mechanisme dat binnenoor met de ogen verbindt en voor 

evenwicht zorgt, kan in de ruimte in de war raken. 
10. Oefeningen met een instrument waarmee Kuipers moet nagaan of hij door sommige openingen past. 

Waarom? Gewichtsloosheid heeft effect op neurologische processen waardoor het moeilijker is om 
afmetingen in te schatten. 

11. Onderzoek naar waarnemingsvermogen, gemoedstoestand en motorische controle. Waarom? Door 
microzwaartekracht treden neuronplastische veranderingen op. 

12. Kuipers meet zijn kerntemperatuur tijdens fitnesstrainingen en in rust. Waarom? Warmtebalans van 
astronauten raakt van slag doordat lichaamsvloeistoffen als bloed en lymfe sneller rondgaan. 

13. Veranderingen in de energiebalans meten. Waarom? Verstoorde energiebalans heeft weerslag op prestaties 
14. Onderzoek bloed- en urinemonsters tijdens het volgen van twee diëten, een met weinig zout en een met 

een normaal zoutgehalte. Waarom? Gebrek aan zwaartekracht remt de botgroei.  
 

Ik realiseerde me toen dat werken in de ruimte met een groot aantal medische, fysiologische 
en psychologische problemen verbonden is, vooral als dat lange ruimtereizen zijn. Ik heb 
daarom hierover een groot aantal artikelen bestudeerd, onder andere via het internet zijn er 
veel aanwezig, en ik denk dat de conclusies die hieruit te trekken zijn ook voor de lezers van 
onze nieuwsbrief interessant kunnen zijn. In principe vallen die conclusies uiteen in vier 
hoofdgroepen, de meeste van de hierboven genoemde experimenten hebben te maken met 
elementen uit de 2e groep.  

1. mogelijke problemen ten gevolge van de verschillende soorten 
straling 

2. gevolgen van de microzwaartekracht (dus het ontbreken van de 
zwaartekracht) 

3. gevolgen van de werkomgeving en kunstmatige atmosfeer 
4. psychische aanpassing aan de mensonvriendelijke omgeving 

De ruimte is voor de mens in principe een onleefbare omgeving. Dat komt 
onder meer door de straling. Je kunt er bovendien bevriezen of stikken en in 
een ruimtevaartuig ben je onderhevig aan gigantische versnellingen of 
trillingen. Je bent met anderen voortdurend aanwezig in een (te) kleine 

omgeving enz. Toch blijkt ons lichaam zich aan talloze bedreigingen behoorlijk goed aan te 
passen. Voor een langdurige ruimtevlucht, bijvoorbeeld naar Mars, die meer dan 1½ jaar 
duurt, blijven er echter wel een aantal punten van ernstige zorg over, die op dit moment niet 
een-twee-drie oplosbaar zijn. 
Ik zal ze in de loop van dit artikel bespreken. 
 

Straling 
Ook op aarde vangen wij straling vanuit de zon en de ruimte. Door het magnetische veld van 
de Aarde en de stralingsgordels (van Allen gordels)  wordt deze straling over het algemeen 
goed opgevangen. Toch krijgen wij gemiddeld per dag nog een hoeveelheid van 0,15-0,30 
millisievert (mSv) op ons hoofd. 
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NB. Een Sievert is de eenheid van stralingsdosis; 1 Sievert (Sv) = 1 joule/kg = 100 rem). Wij 
kunnen dus niet anders dan een dergelijke 
hoeveelheid als acceptabel beschouwen. Maar 
langdurige ruimtevluchten in een lage baan, 
d.w.z. die onder de van Allen gordels blijven, 
zijn al niet veilig. Daar kunnen de 
astronauten al een tienvoudige dosis straling 
ontvangen als op aarde. Maar het wordt nog 
anders als we de van Allen gordels 
doorkruisen. Tijdens de Apollo-vluchten naar 
de Maan werd hierdoor per missie een dosis 
gemeten van 5 mSv.Dat is veel, want de 

mens ontvangt per jaar op aarde zo’n 2 mSv. Om een beetje een idee te krijgen wat de dosis 
van één Sievert (Sv) betekent: vanaf ongeveer 0,5 Sv (dus 500 mSv) begint de mens er 
serieus last van te krijgen en vanaf 2 Sv is het vrij waarschijnlijk dat men eraan sterft. Van de 
NASA mag een astronaut per missie 250 mSv ontvangen en binnen zijn of haar hele carrière 
4Sv. Dat is veel minder dan voor iemand die in de radiologie werkte, die mag maar 50 mSv 
per jaar ontvangen. Buiten de van Allengordels zijn de ruimtereizigers blootgesteld aan 
galactische kosmische straling en hoog-energetische deeltjes afkomstig van vooral 
uitbarstingen van de zon, waarbij de straling nog wel 1000x zo hoog kan worden. De meeste 
uitbarstingen zijn echter niet zo groot, maar gedurende een zonnecyclus van 22 jaar kunnen 
grotere toch wel 4 keer optreden. Zij zijn echter volkomen onvoorspelbaar. Zulke uitbarstingen 
duren echter maar 1-2 dagen en dat is voldoende om bij verwachte uitbarstingen vluchten uit 
te stellen. Dat komt omdat de gewone stralingsbescherming van bijv. de Shuttle zeker 10x 
minder is dan die welke nodig om zo’n uitbarsting 
te kunnen afweren. De vluchten, die daar in het 
verleden het meest van te lijden hadden, waren de 
Apollo’s, omdat die werden uitgevoerd ten tijde 
van zo’n zonnestorm-periode. Echte extreme 
uitbarstingen kwamen ook in dat tijdvak niet voor. 
De hoogste stralingsdosis werd in die periode 
gemeten net tussen de vluchten van de Apollo 16 
en 17 in (aug.1972, ref.22).De gevolgen van een 
te hoge stralingsdosis zijn allereerst een 
vertroebeling van de ooglens (staar). Bij een 
onderzoek uit 2001 bleken 36 van de 39 
onderzochte astronauten aan staar te leiden. Het 
effect ontwikkelde zich in 4 tot 10 jaar. Dus, ongevaarlijk voor het oog is de ontvangen straling 
niet. Erger zijn de veranderingen in het chromosomale stelsel wat kan bijdragen aan het 
optreden van leukemie. Ook kan het immuunsysteem worden aangetast. Daardoor kunnen 
infecties zich binnen de bemanningen sneller verspreiden. Deze gevolgen worden deels 
ondervangen door de ruimtevaartuigen te voorzien van een beschermende laag. Eigenlijk 
zouden zij  ingepakt moeten worden in een loodpantser van enkele centimeters dikte, maar 
dat zou veel te zwaar worden. Het is dus duidelijk dat er als tijdens een vlucht naar Mars een 
grote zonnestorm opsteekt, de astronauten te veel straling zullen ontvangen, dat lijkt dus het 
eerste grote probleem. Voorlopig lijkt de oplossing dat gedurende zo’n uitbarsting de 
astronauten gedurende de periode van de hoogste straling enkele uren plaatsnemen in een 
speciaal extra afgeschermd compartiment. (met een afscherming gelijk aan die van een laag 
water van 20g/cm2 dikte). Het geheel is nog wat gecompliceerder en dat zal ik in een separaat 
artikel wat nader proberen toe te lichten. In elk geval zijn de slaapruimtes en de 
vrijetijdsruimtes nu al wat beter beschermd tegen straling dan de rest van het vaartuig. In 
principe moeten astronauten op lange vluchten naar de planeten vooral beschermd worden 
tegen twee soorten straling: die afkomstig van zonnestormen en kosmische straling vanuit de 
ruimte. Tegen de laatste vorm zou de huidige lichte vorm van afscherming al helpen, ware het 
niet dat door reacties met deze afscherming nieuwe deeltjes (neutronen) worden gevormd, die 
nog schadelijker kunnen zijn dan de oorspronkelijke straling. Een ander soort afscherming is 
dus gewenst. 
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Op dit moment wordt onder andere door vijfvoudig oud-astronaut Dr. Jeffrey Hoffman, nu 
professor aan het Institute for Technology in Massachusetts, gewerkt aan het opwekken van 
een magnetisch veld rondom het vaartuig. Ondertussen is de ontwikkeling van supermagneten 
zo ver dat ook kleine sterke magnetische velden kunnen worden opgewekt, waardoor 
inkomende deeltjes net zoals bij het aardse magnetische veld kunnen worden afgebogen. De 
constructie van zo’n magneet met een reikwijdte van 100-200 m heeft ongeveer 1-2 kW aan 
energie nodig, wat kan worden geleverd door zonnepanelen. Andere methoden, zoals het 
opwekken van een elektrostatisch veld of plasma-afscherming, zijn minder geschikt omdat zij 
door hun fysische eigenschappen alleen beschermen tegen de effecten van zonnestormen en 
niet tegen kosmische straling.  
Een verrassende oplossing voor tenminste een deel van het probleem zou zijn het construeren 
van een ruimtevaartuig uit gemodificeerd polyetheen, een plastic ruimtecapsule dus. Polytheen 
is in principe de kunststof die we gebruiken in onze plastic zakken. Polyetheen bevat veel 
waterstofatomen en die geven als constructiemateriaal eigenlijk een betere afscherming dan 
het tot nu toe gebruikte aluminium. Het vangt de deeltjes uit zonnestormen 50% beter af en 
15-20% meer van de kosmische straling. Het voordeel is bovendien dat bij dit materiaal veel 
minder secundaire deeltjes ontstaan bij bestraling door kosmische straling. Als eventueel 
constructiemateriaal is nu een gemodificeerd type polyetheen ontwikkeld, RXF1 genaamd, 
driemaal sterker dan aluminium en 2,6 maal lichter. Het krijgt zijn sterkte door gebruik van 
grafietvezels. Ook koolstofcomposieten, zoals nu 
gebruik in de Airbus A380 zouden gebruikt kunnen 
worden, maar voor de ruimtevaart is dat materiaal 
nu nog te zwaar. Een nadeel van polyetheen is dat 
het bij hogere temperaturen smelt en brandbaar is, 
wat bij de lancering en terugkeer een wat 
hinderlijke eigenschap lijkt. Nog moeilijker 
oplosbaar lijkt het probleem dat het materiaal erg 
bros wordt bij de lage temperaturen die in de 
ruimte heersen. Een methode die ook wordt 
overwogen is het ruimteschip zo te ontwerpen dat 
de brandstoftanks aan de buitenzijde (gevuld met 
waterstof) een bescherming vormen tegen straling 
van buiten. Misschien is het allemaal niets, maar de ontwikkeling van alternatieve materialen 
gaat door en er zullen ongetwijfeld oplossingen worden gevonden. Kortom, het probleem van 
teveel straling op lange ruimtereizen lijkt oplosbaar. 
 

Is er leven op Mars? (deel 1)  
 

* Auteur: Henk Nieuwenhuis (nieuwenhuis7541@kpnmail.nl) 
 

Toen ik in 1962 begon met het waarnemen van Zon, Maan en planeten met een kleine 
telescoop, deed ik dat eigenlijk zonder enige kennis van zaken. Die kennis kwam pas nadat ik 
de nodige boeken en tijdschriften had gelezen over astronomie. Door nieuwsgierigheid 
gedreven maakte ik me de kennis hierover eigen, waarbij ik me voornamelijk op ons 
zonnestelsel concentreerde. Door het lezen over de mogelijkheid van leven op de planeet Mars 
en de ontwikkelingen in de ruimtevaart begon ik daar ook zelf over na te denken en kwam ik 
na verloop van tijd tot bepaalde conclusies.  
 

Optische waarnemingen 
Om iets over mogelijk leven op Mars te kunnen zeggen zal de planeet eerst eens goed bekeken 

moeten worden. Het is echter nog niet zo eenvoudig om details op het oppervlak 
te kunnen onderscheiden. De beste periode daarvoor is rond een gunstige 
oppositie, wanneer de schijnbare diameter van de planeet het grootst is. Maar 
dan nog, en dat weet ik uit eigen ervaring, is het vrij moeilijk om een 
waarneming betrouwbaar vast te leggen. Tot ongeveer honderd jaar geleden 
gebeurde dat voornamelijk door achter de telescoop tekeningen van de 
waargenomen structuren te maken. De eerste die er in slaagde een detail op 

Mars op deze wijze weer te geven was Christiaan Huygens.  
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Op 28 november 1659 tekende hij de goed te herkennen driehoekige vorm van Syrtis Major. 
De uitvinding van de fotografie in de 19e eeuw bleek ook in de astronomie mogelijkheden te 
bieden. De eerste bruikbare opnamen van de planeet Mars werden ruim 
honderd jaar geleden gemaakt, maar tot rond 1960 vormden tekeningen van 
Mars een welkome aanvulling op het onderzoek. Daarna nam de fotografie een 
steeds grotere plaats in. Dankzij uitvindingen in de elektronica - denk aan de 
computer en digitale fotografie - is er sinds dertig jaar een nieuwe wereld 
opengegaan voor zowel de beroepsastronoom als de amateur. Wat betreft de 
planeet Mars is het werkelijk ongelofelijk welke fotografische resultaten er de 
laatste tien jaar bereikt worden door amateurs met betrekkelijk kleine 
telescopen. Deze opnamen kunnen bijna wedijveren met die van de Hubble 
Space Telescope. 
 

Mars in de media 
Al tientallen jaren krijgt de vraag over leven op Mars ruime aandacht in de media. Mede door 
de vele berichten die vaak onnauwkeurig zijn of helemaal niet kloppen met wat onderzoek van 
Mars tot nu toe werkelijk heeft opgeleverd, kwam ik er toe om me hierin verder te verdiepen. 
Bedenk hierbij dat alle kennis die we over Mars bezitten tot 1965 vergaard is achter de 

telescoop met de toen beste meetinstrumenten. Met de door 
ruimtevaart en vele jaren van nauwgezet waarnemen verkregen 
gegevens van de planeet, kwamen verschillende 
wetenschappers tot de conclusie dat er gerede aanwijzingen 
waren dat er op Mars primitief leven zou kunnen voorkomen of 
in het verleden zeker geweest is. Er waren zowel voor- en 
tegenstanders over het idee of er wel of niet (primitief) leven op 
Mars is of was geweest.  
Eigenlijk gaat de vraag "wel of geen leven op Mars?" heel ver 
terug in de geschiedenis.  

Er werd in de zeventiende eeuw al veel over gefilosofeerd en geschreven, maar het onderwerp 
werd pas weer actueel in 1878. 
Na een uitspraak van de Italiaanse astronoom Schiaparelli dat 
hij op "canali" gelijkende structuren op Mars had waargenomen 
werd dat in de pers vertaald alsof er kanalen op Mars gevonden 
waren. Dan moest er dus ook leven op die planeet zijn en zelfs 
intelligent leven om deze kanalen aan te kunnen leggen. Dit 
had tot gevolg dat er een stroom van Science fiction boeken 
uitgegeven werd met de meest spectaculaire en fantastische 
verhalen over leven op Mars. Velen namen dat gewoon voor 
zoete koek aan en al spoedig was het geloof in leven op Mars 
bij veel mensen diep geworteld. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens 
het nog steeds beroemde radiohoorspel “War of the Worlds” van de schrijver Orson Welles dat 
op 30 oktober 1938 door de CBS in Amerika werd uitgezonden. Daarin werd gespeeld dat de 
Aarde gewelddadig door Marswezens werd aangevallen. Er brak onder de luisteraars een 
geweldige paniek uit omdat ze het zonder meer voor waar aannamen. 
 

Een opmerkelijke Marswaarnemer 
Als gevolg van die verkeerde interpretatie door de media over wat 
Schiaparelli werkelijk gezegd had over de kanalen op Mars, werd de 
Amerikaan Percival Lowell zo gegrepen door de gedachte van leven op 
Mars, dat hij besloot een sterrenwacht te gaan bouwen om de planeet 
zelf te gaan observeren. Hij was een bemiddeld man en zo verrees bij 
Flagstaff in Arizona rond 1893 een prachtige sterrenwacht met een 
45cm-refractor en twee jaar later zelfs een 60cm- refractor. Daarmee 
hield Lowell zich zo’n twintig jaar bezig met het waarnemen en 
tekenen van de zogenaamde. kanalen en oasen op Mars. Al in 1895 
gaf hij het boek “Mars” uit waarin hij 184 kanalen presenteerde die hij 
ook allemaal van namen had voorzien. In 1906 en 1908 volgden nog 
twee boeken. 
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In ”Mars and its Canals” en “Abode of Life”, zette Lowell zijn standpunten over leven op de 
rode planeet verder uiteen. Tot aan zijn dood in 1916 heeft hij ondanks de vele, gegronde 
tegenargumenten van prominente astronomen, volgehouden dat hij het over de kanalen bij 
het rechte eind had. Bijna een halve eeuw hebben Lowell’s denkbeelden vooral in Amerika 
grote invloed gehad. 
 

Mijn mening over leven op Mars 
Afgaande op wat we tot op heden over de planeet te weten zijn gekomen, ben ik er al sinds 
1970 van overtuigd geraakt dat er helemaal geen leven op Mars is en ook nooit is geweest. 
Deze overtuiging zal ik hieronder met argumenten uit de doeken doen, maar eerst nog even 
iets anders. In het voorjaar van 1969, kort voor de eerste landing van mensen op de Maan, 
vroeg een journalist mij hoe ik dacht over leven op de Maan of op Mars. Ik heb toen 
geantwoord: "Volgens mij is de Maan morsdood". Wat Mars betreft ging ik toen nog mee met 
de voorstanders van leven op Mars en was mijn idee dat er misschien zeer primitief leven zou 
kunnen voorkomen. Daarbij dacht ik dan aan de Porcellio scaber oftewel een pissebed als het 
hoogst ontwikkelde wezen. 
Maar met de nieuwe gegevens van de eerste Mariner-sondes na hun bezoek aan de planeet 
Mars in 1965 en 1969, raakte ik er eigenlijk steeds meer van overtuigd dat Mars evenals onze 
Maan morsdood is. 
Een aardig voorval naar aanleiding van de eerste zachte landing op de planeet Mars van de 

Viking 1 in juli 1976 wil ik u niet onthouden. Die landing 
was werkelijk heel spannend en werd rechtstreeks 
uitgezonden op tv met commentaar door Chriet 
Titulaer. Aan boord van de Viking was ook een 
belangrijk instrument om naar leven op Mars te zoeken. 
Chriet ging daar uiteraard uitgebreid op in en probeerde 
overtuigend uit te leggen dat leven op Mars niet 
uitgesloten is. Niet lang na afloop van deze uitzending 
ontmoetten we elkaar weer eens. Ik zei tegen hem: "Je 
gelooft toch zeker zelf niet dat er leven op Mars is?". 
Waarop hij antwoordde: "Had ik dan moeten zeggen dat 
de Viking 1 in een grote zandbak met stenen was 
geland? Dan had toch iedereen meteen de tv uitgezet?". 

Daar had hij natuurlijk volkomen gelijk in. En dat is nu nog altijd het geval als er een item is 
over de mogelijkheid van leven in het heelal. Het wordt dan allemaal nogal spectaculair 
gebracht zodat er weer zoveel mogelijk mensen enthousiast worden en naar die uitzendingen 
gaan kijken of de persberichten lezen! Hoe vaak lezen we niet dat er weer iets heel bijzonders 
ontdekt is, waar men dan weer binnen de kortste keren op terug moet komen. Vooral de 
laatste 15 jaar verschijnen er met regelmaat berichten dat binnen enkele jaren aangetoond 
kan worden dat er op Mars ooit enige vorm van leven aanwezig was of zelfs nog is. Door 
onderzoek met sondes in een baan om Mars en met landers en wagentjes op het oppervlak 
van de planeet, zijn we inderdaad in korte tijd spectaculair veel te weten gekomen. Vooral de 
prachtige foto’s spreken sterk tot de verbeelding. Maar er is nog niets gebleken van enige 
vorm van leven. 
Zo was het ook in 1993 nog even heel spannend toen door een team van NASA-specialisten de 

uitkomst bekend werd gemaakt van een langdurig en 
nauwgezet onderzoek aan een van  Mars afkomstige 
meteoriet. Deze meteoriet, ALH84001, was ongeveer 
13000 jaar geleden op Antarctica ingeslagen en daar in 
1983 gevonden. Breeduit werd in het nieuws gebracht 
dat men sporen van buitenaards, microbiologisch leven 
had aangetroffen in deze meteoriet van 3.6 miljard jaar 
oud. Dat was echt groot nieuws, maar kort daarop 
stelden andere onderzoekers dat de op fossielen 
lijkende afzettingen in het gesteente toch een gevolg 
waren van natuurlijke minerale processen en dus geen 
levensvormen waren. 
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Desondanks zijn er nog veel wetenschappers (en amateurs) die er heilig van overtuigd zijn dat 
er nu toch vrij spoedig vormen van leven gevonden zullen worden op Mars. Dat stelt mij in 
staat om met enkele amateurs, mede op hun verzoek, een kleine weddenschap over al dan 
niet leven op Mars af te sluiten over een periode van 5 of 10 jaar met als inzet een goed flesje 
wijn. Ik kan u zeggen dat het mij al meerdere malen een lekker glas wijn heeft opgeleverd. 
  

Wat verstaan we onder leven? 
Alvorens mijn argumenten  te beschrijven om aan te tonen dat Mars zonder leven is, eerst nog 
een paar opmerkingen over wat nu eigenlijk leven is. Hierbij ga ik uit van het  aardse leven, 
dat lijkt een bekrompen gedachte maar is het niet want het is onze enige referentie. Een 
definitie daarvan is nog niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Ik zal een paar aardige 
voorbeelden geven. Stromend water, kunnen we dat leven noemen? Het is continu in 
beweging en de rivier of beek slingert zich door het landschap. En een gewoon stuk oud ijzer 
dat wat ligt te roesten, heeft net als de mens een stofwisseling. En wat te denken van 
kristallen? Daarin vindt werkelijk groei plaats, maar is dat leven te noemen? Ik dacht het niet. 
Leven moet naar mijn mening in ieder geval aan de volgende eigenschappen voldoen, willen 
we over echt leven kunnen praten. Eigenschappen zoals groei, bewegelijkheid, stofwisseling 
en, heel belangrijk, voortplanting. Verder zijn integratie en regulatie van niet te onderschatten 
waarde in de ontwikkeling van verder leven. Deze laatste twee eigenschappen vinden we zelfs 
al bij de eencelligen, de meest eenvoudige levensvorm die we als leven aan kunnen merken.  

Zo’n eencellige heeft op zijn minst 300 tot 500 genen nodig om te kunnen 
leven en zich voort te planten. Dat lijkt op zich een simpel gegeven maar 
als we bedenken hoe DNA is opgebouwd, blijkt dat hiervoor al een zeer 
gecompliceerd samenspel tussen eiwitten en moleculen nodig is. 
Merkwaardig is dat na het ontstaan van eencellig leven het twee miljard 
jaar duurde voor zich dat ontwikkelde tot complexere levensvormen. Het 
antwoord waarom dit zolang heeft geduurd kan men tot op heden niet 
geven. 

 

Basis ingrediënten voor leven 
De afstand van een planeet tot de Zon is van groot belang voor het kunnen ontstaan van 
leven, kijk maar naar onze Aarde. Alle levensvormen die we kennen komen alleen maar voor 
op Aarde en voor leven buiten de Aarde is er geen vergelijkingsmateriaal. Een heel belangrijke 
voorwaarde bij het ontstaan van leven lijkt de aanwezigheid van water en koolstofrijke 
moleculen om een chemische reactie aan te kunnen gaan. Deze voorwaarde, mogen we 
aannemen, geldt ook voor planeten buiten ons zonnestelsel, de zogenaamde exoplaneten. In 
het heelal komen water(damp) en koolstof veelvuldig voor en sinds 1994 zijn in interstellaire 
stof- en gaswolken meer dan 120 verschillende soorten moleculen ontdekt, waaronder 
verschillende organische moleculen. In 1953 werd door Stanley Miller al aangetoond dat bij 
bliksemontladingen in een oeratmosfeer aminozuren ontstonden. En inmiddels zijn ook in 
meteorieten aminozuren aangetroffen, een bewijs dat het proces voor het ontstaan van leven 
onder goede condities elders in het heelal ook op gang zou moeten kunnen komen. Het is dus 
niet ondenkbaar dat deze bouwstenen van levende cellen via meteorieten of kometen vanuit 
de ruimte op Aarde terecht zijn gekomen. Eén van de eersten die dit al in 1982 opperde was 
de Engelse astronoom Fred Hoyle. Onderzoekers zijn van mening dat 3,8 miljard jaar geleden 
de aardse atmosferische omstandigheden 
zodanig waren dat meteorieten en 
kometen organisch materiaal af konden 
leveren op Aarde. En wie zal zeggen dat 
dit niet gebeurd is? Dat zulk materiaal 
zich in meteorieten bevindt, werd al in 
1934 aangetoond, maar de gevonden 
organische verbindingen in koolstof-
houdende Chondrieten werden toen door 
een aantal onderzoekers nogal twijfel-
achtig geacht. Deze Chondrieten waren 
namelijk al lange tijd op Aarde voor ze 
werden ontdekt. 
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Dit zou kunnen betekenen dat ze al door Aardse 
invloeden besmet waren. Twijfel daarover werd 
voorgoed weggenomen toen op 28 september 1969 de 
Murchison-meteoriet in Australië, zeer kort na het 
neerkomen, geborgen en onderzocht werd. Deze bleek 
insluitsels te bevatten met daarin wel vijf van de twintig 
aminozuren die voor het ontstaan van leven belangrijk 
zijn. Tot mijn genoegen heb ik de gelegenheid gehad 
deze insluitsels van de Murchison-meteoriet te mogen 
bekijken. 
 
 
Rechts : 
Murchison meteoriet 
 
 

Op het blok van Tchad hierboven, zien 
we linksonder een chondriet gevonden 
in China en rechtsonder een exemplaar uit de USA 
 
 

Dit hoort in uw boekenkast   
 

AMERICAN ASTROPHILATELY – THE FIRST 50 YEARS - David S.Ball - ISBN 978-0-615-34201-6 
Dit in het Engels geschreven boek van 343 blz. formaat 20,5 x 25,5 cm met een gewicht van 
1,2 kg heeft bijna 400 afbeeldingen van brieven in kleur en honderden afbeeldingen van 
stempels vanaf de onbemande Explorer tot Space Ship-1. Ook alle NASA cachets, Captain’s 
Covers (zie afbeelding) en zelfs de afbeeldingen van de Beck covers staan daarin. Uitgebreid 
word  astrofilatelie beschreven, gaat men in op handtekeningen, autopen , vervalsingen en 
terugdateren. Ook stratosfeerballonnen, volgschepen en gevlogen brieven worden besproken, 
evenals de befaamde postzegelontwerper Chris Calle. Bekende 
astrofilatelisten uit Amerika en Europa hebben hun bijdrage aan 
dit boek geleverd. Deze schat aan gegevens hoort bij iedere 
ruimtevaart filatelist  in de boekenkast. 
Tevens bevat het boek een CD met allerlei fantastische artikelen 
zoals over ‘De Ontwikkeling van de Amerikaanse Maan 
Exploratie’ en ‘In Their Prime’ over Prime Recovery Ships. Een 
prachtig boek om in te kijken en te lezen. Een echte aanrader!  
Bestellen kan men dit boek voor € 45 (€ 40 + € 5 porto) bij 
Eberhard Cölle, Metzer Strasse 45, 13595 Berlijn - Duitsland, 
maar is ook op het internet te vinden. 

- Pagina 10 -



50 jaar bemande ruimtevaart in de USA (4) 
project Mercury (slot) 

 

* Auteur: Henk van Den Dungen (h.j.t.henkvanDenDungen@kpnmail.nl) 
 

MERCURY: AURORA-7. 
Het succes van de eerste Amerikaanse vlucht om de aarde met astronaut 
John Glenn op 20 februari 1962 (Maldives, WeeBau/WB 59) bevestigde, 
dat deze vlucht van drie omwentelingen  opnieuw uitgevoerd kon worden. 
Weliswaar moesten er aan de capsule nog diverse verbeteringen worden 
aangebracht, maar de competitie met de Russen eiste 
eveneens dat de achterstand niet mocht oplopen, 

hoewel hun programma geheim was.  
De datum voor de volgende vlucht werd vastgesteld voor de maand mei en 
Scott Carpenter werd hiervoor aangewezen. (Posta Romina, WB 53) 
Aanvankelijk was het Deke Slayton die deze vlucht zou maken, maar hij 
werd uit het programma teruggetrokken vanwege hartritmestoornissen. 
 

Op 24 mei 1962 was het dan zover en werd de 37-jarige luitenant-ter-zee succesvol 
gelanceerd in het ruimteschip Aurora-7 met een Atlas LV-3B. 
Doelstelling: drie omwentelingen en de noodzakelijke handelingen verrichten, alsook het 
gedrag van vloeistoffen bestuderen in een toestand van gewichtsloosheid, foto’s van de aarde 

maken en meteorologische en atmosferische activiteiten vastleggen. Om zijn 
experimenten goed te kunnen beoordelen maakte hij een overenthousiast 
gebruik van het standregelings-systeem en zo verspilde hij te veel brandstof 
voor de juiste standregeling van de Aurora capsule. Hij volbracht de drie 
omwentelingen en at als eerste Amerikaan vast voedsel in plaats van vloeibaar. 
Door een niet nauwkeurige automatische- en handbesturing stond de capsule 
niet perfect in de juiste stand en bij het afvuren van de 
remraketten was Carpenter drie seconden te laat. Dat alles 
resulteerde in een landing op 400 kilometer van het geplande 

punt (Ceskoslovensko, WB 41) en hij viel daardoor eveneens buiten het 
bereik van het communicatienetwerk van de Nasa.  Een lange periode van 
spanning volgde, maar na veertig minuten werd hij in zee ontdekt (Yemen 
Kingdom, WB 203) en drie uren later was hij aan boord van de U.S.S. 

Intrepid. De capsule werd zes uur na de landing opgevist en 
aan boord gebracht van de torpedobootjager Pierce. Het 
ruimtevaartuig had veel slagzij gemaakt en er was 250 liter zeewater naar 
binnen gestroomd. 
Na zijn vlucht werd hij ontvangen en gedecoreerd door president John 
Kennedy (Paraguay, WB 535).  
Alles bij elkaar bracht de vlucht de nodige informatie, maar het eigenzinnige 
gedrag van astronaut Carpenter werd niet getolereerd en hij zou dan ook geen 
ruimtevluchten meer maken. 

 

BIOGRAFIE: Malcolm Scott Carpenter werd geboren op 
1 mei 1925 in Boulder, Colorado. Hij studeerde aan de 
universiteit van Colorado  en verkreeg een Bachelor of 
Science graad in de Luchtvaarttechniek. In 1949 kwam 
hij in dienst van de Amerikaanse Marine, kreeg 
vlieglessen en vloog oorlogsmissies tijdens de 
Koreaanse oorlog. Later werd hij testpiloot en via 
allerlei opleidingen werd hij Air Intelligence Officer van 
het vliegdekschip U.S.S. Hornet. Na zijn ruimtevlucht 
(Paraguay, sheet WB 33 met handtekening) raakte hij 
betrokken bij het SeaLab experiment en als aquanaut 
leefde hij o.a. 30 dagen op de zeebodem op een diepte 
van 62 meter. In 1969 verliet hij de Marine en de Nasa en ging Carpenter het bedrijfsleven in. 
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RUSLAND ONDERTUSSEN 
 

 Terwijl de Amerikanen zich voorbereidden op de volgende Mercury-vlucht in 
oktober 1962 haalden de Russen nieuwe primeurs binnen 
door de eerste tweelingvlucht te lanceren met de Vostok-3 
en kosmonaut Andrian Nikolayev (Romina, WB 37) en 
Vostok-4 met Pavel Popovitsj (Romina, WB 39). De eerste 
werd gelanceerd op 11 augustus en de tweede een dag 
later. Van een koppeling was nog geen sprake, maar ze 
naderden elkaar tot op 6,5 km en hadden via de radio 

communicatie met elkaar. Na respectievelijk 65 en 48 omwentelingen landden 
beide kosmonauten op 15 augustus 1962, slechts zes minuten na elkaar (CCCP, 
WB 96). Deze eerste “groepsvlucht” werd gezien als een geweldige prestatie, waar 
de Amerikanen vooralsnog met respect op moesten toezien.   
 

MERCURY: SIGMA-7 
 

Op 3 oktober 1962 was het eindelijk dan de beurt aan Walter Schirra om met 
het ruimteschip Sigma-7 te worden gelanceerd (Ceskoslovensko, WB 43). Voor 
de astronauten duurde het eigenlijk allemaal veel te lang, maar 
Nasa gaf ook prioriteit aan de veiligheid. Ook ten opzichte van de 
succesvolle Russische activiteiten kon men zich geen falen 
veroorloven. Schirra kreeg de instructies om zo sober mogelijk 6 
omwentelingen te maken en zich te concentreren op de 
technische kant van de vlucht en niet zo zeer op wetenschappelijk 
onderzoek (Paraguay, WB 60). Hij beperkte het besturen van de 

capsule tot een minimum, waarbij hij zowel de automatische 
besturing als de handbediening langdurig uitschakelde. Hierdoor beschikte 
hij bij de landing nog over 80 procent van de brandstofvoorraad.  
Hij merkte overigens wel op dat hij het idee had te vliegen volgens de 
“chimpansee methode”.  
Hij landde na 6 omwentelingen en na 9h.13m. op slechts 5 mijl van het 
vliegdekschip U.S.S. Kearsarge, waarna hij precies 39 minuten na de 
landing aan boord werd gehesen (Yemen Kingdom, WB 204).  
Schirra deed alles volgens het boekje en Nasa was dan ook zeer tevreden 
over hem, wat hem tevens nog meerdere ruimtevluchten opleverde. 

 

BIOGRAFIE: Walter Marty (Wally) Schirra jr. (Magyar, WB 41) werd geboren op 12 maart 1923 
in Hackensack, New Jersey. Hij 
studeerde luchtvaarttechniek en 
behaalde in 1945 zijn Bachelor of 
Science graad aan de U.S. Naval 
Academy Vervolgens: 
vliegeropleiding, gevechtspiloot 
en testpiloot. Na zijn vlucht in het 
Mercury programma (FDC CC 
03.10.1962, met handtekening en 

naamcorrectie) vloog hij in december 1965 in de Gemini-6, samen met 
Thomas Stafford, waarbij het eerste rendez-vous tot stand kwam 
(Mauritanie, WB 28).  
In oktober 1968 vloog hij als gezagvoerder de eerste bemande testvlucht 

met de Apollo-7 (Ajman, WB 377) samen met zijn 
collega’s Eisele en Cunningham. Zo werd hij de 
enige ruimtevaarder die in alle drie de 
maanprogramma’s heeft gevlogen. Na zijn laatste 
vlucht trad hij op als deskundige in nieuws- en 
praatprogramma’s bij de latere Apollo-missies. 
Schirra was gehuwd en had 2 kinderen. Hij overleed 
in 2007 aan een hartaanval. 
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MERCURY: FAITH-7 
 

Het duurde nog ruim zeven maanden, 
na de vlucht van Schirra, voordat de 
laatste Mercury-vlucht op het 
programma kwam, maar op 15 mei 
1963 vond dan toch ten slotte de 
lancering plaats van astronaut Gordon 
Cooper in zijn ruimtescheepje Faith-7  
(FDC, CC 15.05.1963).  
Als back up was Amerika’s  eerste 
astronaut Alan Shepard aangewezen. 

Omdat de capsule 22 omwentelingen zou gaan maken en het ruimtevaartuig daarmee 
nagenoeg de gehele aardbol zou bestrijken werd ter ondersteuning van de vlucht beroep 
gedaan op 28 schepen, 171 vliegtuigen en 18.000 mankrachten! Start en orbit verliepen 
zonder problemen (Ceskoslovensko, WB 44). Cooper hield zich bezig met enkele experimenten 
en het maken van foto’s o.a. van Tibet en de Himalaya. Hij rapporteerde dat hij rivieren kon 
zien, alsook dorpjes, wegen en zelfs dat hij een trein zag rijden!  
Het slapen ging niet al te best, ook al omdat de temperatuurregeling van zijn ruimtepak steeds 

te warm was. Hij bereidde de juiste stand van de capsule voor (Paraguay, 
WB 75) en na het ontsteken van de remraketten 
landde Cooper veilig op slechts 6 km van de U.S.S. 
Kearsarge in de Pacific. Dat was op 34h19m49s na 
de lancering en amper drie kwartier later kon hij aan 
boord van het vliegkampschip uit zijn capsule 
stappen (Sierra Leone, WB 28).  

Hiermede werd het Mercury project en het eerste deel van het maanprogramma afgesloten. 
 

BIOGRAFIE: Leroy Gordon “Gordo” Cooper jr. werd geboren op 6 maart 1927 in Shawnee, 
Oklahoma (Posta Romina, WB 57). Na enkele universitaire studies trad hij in 1945 toe tot de 
Amerikaanse marine , volgde een vliegopleiding bij de Amerikaanse luchtmacht en was vier 

jaren in Duitsland gestationeerd. Hierna 
studeerde hij nog aan het U.S. Air Force 
Institute of Technology. Cooper was een zeer 
veelzijdige en geroutineerde testpiloot met 
meer dan 7000 vlieguren, waarvan 4000 in 
straalvliegtuigen. Na zijn opleiding tot 
astronaut en zijn vlucht met Mercury/Faith-7 
werd hij geselecteerd voor de Gemini-5 

vlucht, samen met piloot Charles Conrad (Ecuador, WB 18).  
Ook werd hij benoemd tot gezagvoerder van de reservebemanning voor Gemini-12 en voor 
Apollo-10, maar tot een ruimtevlucht kwam 
het voor hem  niet meer.  
Hij trad uit dienst bij Nasa in 1970 en was 
daarna nog op heel veel fronten zeer actief. 
Gordon Cooper overleed op 4 oktober 2004 
op 77-jarige leeftijd. 
 

OVERZICHT BEMANDE RUIMTEVLUCHTEN 
MERCURY PROGRAMMA: (Jordan, WB 22) 
Freedom-7 Alan Shepard   05.05.1961 
Liberty Bell-7 Gus Grissom   21.07.1961 
Friendship-7 John Glenn            20.02.1962 
Aurora-7 Scott Carpenter   24.05.1962 
Sigma-7 Walter Schirra   03.10.1962 
Faith-7 Gordon Cooper 15/16.05.1963  
Hierna begon het GEMINI programma met de tweemansvluchten: van maart 1965 met 
Gemini-3 tot november 1966 met Gemini-12. 
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Ruimtevaartverzameling: verdrink niet in een overdaad  
 

* Auteur: Henk van Den Dungen (h.j.t.henkvanDenDungen@kpnmail.nl) 
 

Bij deze een reactie op het artikel van John Beenen in Nieuwsbrief 2012, 1/4.  
Je bent een rasechte verzamelaar, John, dat blijkt wel. Aangezien ik mij verwant voel, wil ik 
ook graag reageren en opmerken dat als je het echte verzamelvirus hebt, dan kun je dat maar 
moeilijk beteugelen. Er zijn zoveel verbanden te leggen, dat je inderdaad keuzes moet maken, 
wil je niet verdrinken in een overdaad aan onderwerpen. 

Ik startte destijds, na de lancering van Yuri Gagarin, met het besef dat hij 
een nieuwe Columbus was en dat de ruimtevaart een nieuwe wereld ging 
ontdekken. Ik besloot om hem een brief te schrijven, met het verzoek om 
zijn handtekening. Na vijf, zes brieven ontving ik na twee jaren een foto 
met daarop de originele handtekening van de eerste kosmonaut. Ik was 
daar vreselijk trots op en inmiddels had ik ook Gherman Titov, de tweede 
Rus in de ruimte, geschreven en natuurlijk ook de Amerikaanse astronauten 
van het Mercury project. Mijn zucht naar verzameling en bezit was 
begonnen en ik kon er niet meer mee ophouden. Tot op de dag van 
vandaag heb ik duizenden brieven geschreven en momenteel bezit ik een 
nagenoeg complete collectie van alle astronauten en kosmonauten, die een 

ruimtevlucht hebben gemaakt. Gemakkelijk is dat echter niet geweest, vooral toen ik er achter 
kwam, dat er een aantal autopen handtekeningen tussen zat, die vervangen moesten worden. 
Via allerlei wegen is dat met heel veel inspanningen en jaren volharding gelukt. Ik heb nu 
besloten dat ik het onderdeel “handtekeningen” na de vlucht van André Kuipers ga afsluiten en 
mede ook al omdat je niet elke crew van elke vlucht met zo’n verzoek kunt blijven belasten. 
De originele handtekeningen komen voor op foto’s, covers, kaarten en brieven. 

Afgebeeld zijn: Yuri Gagarin – Vostok 1 (eerste mens in de ruimte - 1961)                                     

Crew Apollo 14 USA 1971 * Bertalan Farkas:eerste Hongaar * Wubbo Ockels –STS 61A – 1985 

Pas in de periode van de Apollo-vluchten ontdekte ik dat er ook postzegels werden uitgegeven 
en ik besloot om die ook te gaan verzamelen, want deze “plaatjes” pasten goed bij de teksten, 
foto’s en handtekeningen die ik per vlucht had ondergebracht in plakboeken. In het begin  
postfris en gestempeld, wat later besloot ik om over te stappen op postfris en het vervangen 
van de gestempelde exemplaren. Met de komst van de WeeBau-catalogus had ik een goed en 
overzichtelijk houvast en zo kreeg mijn verzameling gestalte, ook al door de activiteiten van 
o.a. de heren Hoekstra, De Lange en Albert Jacobs, waarbij ik heel wat zegels kon verzamelen. 
Ik beperkte me niet tot bepaalde landen, maar alle betrokken zegels waren welkom, als ik ze 
in de WeeBau maar terug kon vinden. Deze catalogus liet tevens een heel uitgebreid overzicht 
zien van de onbemande ruimtevaart-activiteiten, zoals allerlei satellieten, paraboolschotels, het 
zonnestelsel, maanonderzoek etc. Interessante kost en dus… jawel, dat ook verzamelen. Wel 
heb ik de “onbemande” verzamelactiviteiten , na de beginperiode 1957-1975, beëindigd.  

                                                         Afgebeeld zijn: 
Satelliet Echo 1, (USA, WB 3) 
Schotelantenne, (Chile, WB 3) 
Zonnestelsel en Copernicus 
(Rep. Populaire Congo, WB 43) 
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De bemande collectie, alsook van geleerden en dieren, sluit ik min of meer af met de periode 
25 jaar Apollo 11/ maanlanding (1994).  Hierna mis ik in feite ook het duidelijke overzicht en 
ook via WeeBau en internet kom ik er niet echt uit. Dan blijft nog de vraag: hoe en waar koop 
ik die zegels, die mijn manco’s kunnen opvullen. Als je maar lang genoeg verzamelt groeit je 
collectie vanzelf en zo heb ik ondertussen bijna 7.000 zegels en sheets in mijn verzameling, 
waarvan Apollo 11 de koploper is met 1.230 stuks! 
 

Afgebeeld zijn  “geleerden” met betrekking tot de ontwikkelingen 
in rakettechnieken en  de stappen naar de ruimtevaart:  
Konstantin Tsiolkovski (CCCP, WB 20, 1951)  
                                        Sergei Korolev (CCCP, WB 442,1982)            
Robert Goddard (USA, WB 7, 1964) – Hermann Oberth (Romana, 
WB 182, 1989) – Rudolf Nebel (Guyana, WB 185 a2, 1994) -    
Wernher von Braun (Paraguay, WB 207, 1964).  
 

Met de zegels komen natuurlijk ook de covers, uitgegeven bij lanceringen, koppelingen, EVA’s, 
landingen, speciale uitgiftes etc. Een verzamelaar geniet ervan, zeker als er ook nog eens 
speciale afstempelingen of handtekeningen op staan. De FDC’s in mijn verzameling betrekken 
zich voornamelijk op de bemande ruimtevaart, met hoofdzakelijk de Amerikaanse- en 
Russische uitgiftes, over de gehele periode tot nu toe. 

Afgebeeld: 
Eerste vlucht Kuipers 

Soyuz TMA 4 – 2004 

 

70 jaar H. Oberth 

met handtekening 

 

 

 

Eerste Cubaan 

Tomayo Méndez 

Soyuz 38 – 1980 

 

Apollo/Soyuz 

A.S.T.P. 1975 

 

 

Alles wordt bij mij opgeslagen in plakboeken, waarbij alle vluchten in volgorde gerubriceerd 
zijn. De boeken kan ik met een spiraal uit elkaar halen en zo is het mogelijk om nieuwe 
aanwinsten toe te voegen. In principe bestaat elke vlucht uit een zo volledig mogelijke 
informatie d.w.z. met originele krantenknipsels, alsook internationale bijdragen uit kranten en 
weekbladen, persfoto’s, later de informatie via internet met teksten en foto’s, Nasa 
documentatie, handtekeningen van de crew, covers en postzegels/sheets, indien van 
toepassing. Het geheel zit in 125 plakboeken met 8.500 pagina’s. Je kunt me inderdaad voor 
gek verklaren, maar aldus is er toch een unieke collectie ontstaan, na 50 jaren verzamelen en 
investeren. Het heeft mij duizenden uren arbeid gekost, maar ik ben trots op het resultaat en 
de kennis die ik ermee heb opgedaan! 

- Pagina 15 -



Indien onbestelbaar retour: R.F.C.Nederland,
Lupine 30, 2211 MJ, Noordwijkerhout

Veiling op de bijeenkomst van 25 maart
Zoals gebruikelijk zal er ook op de komende bijeenkomst, na de algemene jaarvergadering, 
een veiling worden gehouden. Behalve zegels en blokken Columbia tragedie is er ook een 
mooie set met 23 Chinese covers. Daarnaast een set euromunten 2011 van San Marino met 
een €5 munt ter gelegenheid van 50 jaar vlucht Gagarin samen in een fraaie cassette.
De veilinglijst is via email adres l.barhorst@upcmail.nl op te vragen bij uw veilingmeester Leo 
Barhorst, waarbij ook enkele foto’s beschikbaar zijn.
De veilinglijst is ook per post te bestellen, maar dan zonder foto’s. Stuur dan een voldoende 
gefrankeerde envelop met uw adres naar Leo Barhorst, Escherpad 78, 1328 HB Almere, tel. 
06-27060341.
Als U zelf nog zaken heeft voor de veiling (of een volgende veiling) neem dan contact met onze 
veilingmeester.       

                             Komt er een ‘New Horizons’ zegel?
De vlucht van NASA’s New Horizons om Pluto verder te onderzoeken 
in July 2015 zal weer een mijlpaal worden voor het Amerikaanse 
ruimtevaartprogramma. De plannen liggen op schema en er zal een 
poging gedaan worden om de U.S. Postal service , naar aanleiding 
van deze  gebeurtenis , een zegel te laten uitgeven met daarop een 
New Horizons afbeelding. Het missie team zal dit verzoek binnenkort 
formeel indienen, wetende dat het vaak 3 jaar of langer duurt 
voordat zo’n verzoek ook daadwerkelijk tot een postzegel leidt. Tot 
13 maart kan er nog gestemd worden door een ieder die dit verzoek 
van harte wil ondersteunen, via de volgende website: http://
www.change.org/petitions/usps-honor-new-horizons-and-the-
exploration-of-pluto-with-a-usps-stamp#. 

         
Beursnieuws

De tweede FILAFAIR 2012 vindt plaats vindt plaats op 23 & 24 maart 2012 in Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1 te 's-Hertogenbosch (zie www.filafair.nl voor meer 
informatie). De openingstijden zijn 10.00 - 17.00 uur op beide dagen.

De postzegelvereniging NUNSPEET organiseert alweer voor de 17e keer op Zaterdag 5 mei 
2012 een grote regionale verzamelbeurs in Sport- en Recreatiecentrum ́de Brake ́aan de 
Oosteinderweg te Nunspeet. Deze beurs zal ongeveer 250 m aan tafellengte omvatten en heeft 
een hoog filatelistisch gehalte. De beurs is geopend van 10.00 - 16.00 uur en is GRATIS 
toegankelijk en er is een pendelbus van en naar het station in Nunspeet. Voor meer informatie 
zie:www.wijverzamelenpostzegels.com


