Juni 2019.

50 jaar geleden de eerste man op de maan !
Begin van de missie :

Eerste voet op de Maan :

Op 16 juli 1969 werd de Saturnus Vraket met de LM Eagle (maanlander)
en de CSM Columbia (commando- en
servicemodule) gelanceerd om 13:32
UTC (9:32 uur plaatselijke tijd) van
lanceerplatform 39A op het Kennedy
Space Center. Armstrongs hartslag
bereikte 110 slagen per minuut.[5] De
Apollocapsule was, vergeleken met
die van Armstrongs eerdere Geminivluchten, ruim. De astronauten konden zich vrij bewegen, wat gezien
werd als de mogelijke hoofdreden
waarom niemand van de bemanning
last kreeg van ruimteziekte.[6] Op 20
juli (UTC), op ongeveer 100 km van
het maanoppervlak, scheidde de
maanlander met Armstrong en Aldrin
van de CSM, waarin Collins alleen
achterbleef.

Het officiële NASA-vluchtplan voorzag in
een rustperiode van vijf uur slaap voordat
aan de maanwandeling begonnen werd,
maar Armstrong verzocht om de wandeling eerder in de avond, Houstontijd, uit te
voeren, omdat hij en Aldrin ervan overtuigd waren dat ze de slaap niet konden
vatten. Zes uur en zesenveertig minuten
later begon Armstrong aan zijn maanwandeling. De druk in de Eagle werd gelijkgemaakt aan die op de Maan, het luik werd
gAangekomen onderaan de ladder, zei
Armstrong: "I'm going to step off the LEM
now" (verwijzend naar de maanlander). Hij
draaide zich om en zette zijn linkervoet op
het maanoppervlak om 2:56 UTC op 21
juli 1969,[12] om vervolgens te zeggen:
"That's one small step for [a] man, one
giant leap for mankind",[13] ofwel in het
Nederlands: "Dat is een kleine stap voor
[een] mens, een reuzensprong voor de
mensheid".

Mannen op de Maan :

Vertrek van de Maan :

Daarna daalde Aldrin met Armstrong
in de maanlander Eagle af naar het
maanoppervlak, terwijl Collins achterbleef in het ruimtevaartuig Columbia. Twee minuten en 21 seconden
voor de landing nam Armstrong de
besturing over van de maanlander,
omdat de automatische landing dreigde plaats te vinden in een gebied met
veel kleine kraters en "rotsblokken zo
groot als Volkswagens". Om gewicht
te besparen was er niet veel brandstof
aan boord. Uiteindelijk zette Armstrong de maanlander neer in een vlak
gebied. De maanlanding vond plaats
om 20:17:39 UTC op 20 juli 1969.De
schotelvormige uiteinden van de landingspoten drongen ± 5 cm in de
maanbodem door; de uitlaat van de
afdalingsmotor ± 30 cm.[9] Aldrin
merkte op, dat de afdaalmotor geen
krater liet ontstaan.[10] Overigens
beschikten de Apollo-astronauten
over een prikstok, om onverhoeds
wegzakken in onverwacht dikke stoflagen te voorkomen.

Om 17:54 UTC op 21 juli stegen de twee
astronauten op. Ze koppelden om 21:35
UTC aan de commandomodule met
Collins. 43 jaar later vertelde Buzz Aldrin
aan Steve Jurvetson dat ze de vlag die ze
hadden geplant tijdens het opstijgen zagen
omvallen omdat deze door de raketmotor
omver werd geblazen. Ze besloten dit detail daarna voor zich te houden.[32]
De reis eindigde op 24 juli. Om 16:21
UTC werden de commando- en servicemodule gescheiden, en een half uur later landden de drie mannen in de Grote Oceaan,
waar ze werden opgepikt door de USS
Hornet. De commando module Columbia
staat tentoongesteld in het National Air
and Space Museum te Washington D.C.
De stijgtrap van de maanlander Eagle is op
een onbekende plek op de Maan te pletter
geslagen, de daaltrap staat nog altijd onaangeroerd op haar oorspronkelijke landingsplaats.
Tijdens deze missie werd een laserreflector
geplaatst. Hiermee kon NASA meten dat
de afstand tussen de Maan en de Aarde
jaarlijks met 3,8 centimeter toeneemt.

