
Apollo 10
De Generale Repetitie



De Bemanning
Drie ervaren astronauten



Ervaren Bemanning

• Eugene Cernan
• Piloot Lunar Module

• John Young
• Piloot Command Module

• Thomas P. Stafford
• Commandant



Stafford

• Astronaut in september 1962

• Gemini 6A – december 1965

• Gemini 9 – juni 1966
• Reserve

• Ongelukkige dood van de bemanning 
Basset en See

• Na Apollo 10 
• 1975 – Apollo Soyuz Test Project



Young

• Werd astronaut in 1962

• Gemini 3 – maart 1965

• Gemini 10 – juli 1966

• Na Apollo 10
• Apollo 16 – april 1972

• STS 1 – april 1981 – Eerste vlucht Amerikaans 
ruimteveer (Columbia)

• STS 9 – november 1983 – Eerste Spacelab-missie



Cernan

• Werd astronaut in 1963 

• Gemini 9 in met Stafford

• Na Apollo 10
• Apollo 17

• Laatste man (tot op heden) op de Maan



Opmerkingen

• Stafford en Young 20 jaar eerder scheepsmaten op het battleship 
Missouri

• Cernan en Young zijn de enige die twee maanvluchten deden waarbij 
ze tijdens de tweede vlucht op de maan zouden landen

• Nog één astronaut die twee maanvluchten deed, maar nooit zou 
landen: Lovell, met Apollo 8 en Apollo 13

• Scott vloog ook twee Apollo vluchten (A9 en A17) maar Apollo 9 bleef 
rond de aarde



Het Vluchtplan
Geen landing



Algemene Repetitie

• Aangekondigd op 24.03.1969

• Na eindrapport Apollo 9

• Apollo 10 officieel beschouwd als algemene repetitie

• Maanlander tot 15.240 meter boven het maanoppervlak
• De hoogte waarop normaal gezien de echte afdaling zou beginnen

• Niet voldoende brandstof voorzien om effectief te landen.



Waarom Apollo 10 Niet Laten Landen?

• George Mueller (hoofd Office of Manned Space Flight)
• Voorstel: maanlanding uitvoeren met Apollo 10

• Probleem: Apollo 10 Lunar Module was te zwaar

• Maar Apollo 11 LM was lichter (“superweight saving program”)

• Dus: Als Apollo 10 met een maand uitgesteld werd, kon die gebruik maken 
van de maanlander van Apollo 11 en stond men vroeger op de maan

• Het probleem v/d mascons

• Mission Control Center 2 bemande capsules controleren





CSM: Charlie Brown
LM: Snoopy

Peanuts
Charles Schulz





De Cijfertjes

Apollo 10 Apollo11
Descent Stage - Droog 4.703 4.483
Descent Stage - Brandstof 18.219 18.184
Descent Stage – Totaal 22.922 22.667
Ascent Stage - Droog 4.781 4.804
Ascent Stage - Brandstof 2.631 5.238
Ascent Stage - Totaal 7.412 10.042
Totaal Gewicht 30.735 33.278



18 mei 1969 – De Lancering

• Eerste lancering v/e Apollo-LM combinatie effectief naar de maan

• Enige Apollo-lancering vanop Pad 39B 
• 39A was al in volle voorbereiding voor Apollo 11

• Eerste en tweede trap last van pogo-effect
• Zo erg dat de bemanning vreesde voor een abort of stukken voor de LM

• Na net geen 12 minuten Earth Orbit Insertion





Veel interesse

• Among the spectators on 
hand to observe the 
historic launch were Vice 
President Spiro T. Agnew, 
former Vice President 
Hubert H. Humphrey, and 
King Baudouin and Queen 
Fabiola of Belgium





TLI – Trans Lunar Injection

• Na 2u39min oftewel na anderhalve omloop: TLI

• Young: Toch maar helm opzetten – “We chickened out” 

• TLI liep fout na 3 minuten
• Cabine begon steeds harder te vibreren. Er liep duidelijk iets mis. Dachten al 

dat er afgebroken moest worden

• Schudden bleef binnen de toleranties

• Oorzaak: Pressure relieve valve.



Transpositie – Koppeling – Extractie

• Apollo 10 had als eerste een kleuren tv-camera mee

• Na 3u 2min CSM los van SIV-B

• Na omdraaien onderlinge afstand 45 meter, 3x meer dan voorzien

• 15 minuten later weer koppeling maar dan met LM

• En dan separatie

• De SIV-B kwam in een heliocentrische baan terecht

• Bemanning had geen last van ruimteziekte, alleen Cernan had wat 
evenwichtsstoornissen





Translunar Coast

• Mid-course corrections: Enkel de tweede van vier geplande 
uitgevoerd
• Moeilijk om voldoende sterren te vinden voor navigatie
• Zonder optiek zag men een hele tijd zelfs helemaal geen sterren

• 5 Tv-uitzendingen in kleur uitgevoerd, een totaal van 72 uur

• Problemen met het water. Veel gas. Veel “wind”

• De astronauten waren geen grote eters en zouden af en toe een 
maaltijd overslaan





Lunar Orbit Insertion

• Aankomst was 11 minuten later dan gepland (maar één koerscorrectie)

• Na 75u 48min: Voor LOI was er nog LOS

• Na 75u 56min: Lunar Orbit Insertion: 110,4 bij 315,5 km

• Weer contact: Cernan: “Houston, tell the earth we have arrived.”

• Waarnemingen van het landschap langs “Highway Nr 1 (US 1)”, 
• Traject van Apollo 11

• Na twee omlopen baan gecirkulariseerd (109,1 bij 113,9 km)

• Cernan naar LM, controleerde het toestel, terug naar de CM (slaaptijd)



Bovenaan v.l.n.r.: 
Hypatia Rille (“Highway Nr. 1”)
(Moltke B en Moltke AC)

Daaronder: Moltke (krater)

Helemaal onderaan v.l.n.r.
Armstrong en Collins
Aldrin valt rechts buiten beeld

Apollo 11 landingsgebied
Tussen Collins en Moltke



Voorbereiding Lunar Module

• Blijkbaar was er isolatiemateriaal los gekomen wat bij het openen van 
de tussenluiken er voor zorgde dat zowel in de CM als de LM kleine 
stukjes mylar rondvlogen. Een heel gedoe om het op te kuisen.

• Ze waren blij dat ze slaapzakken bij zich hadden, want als ze de 
vensters afdekten om het donker te maken, werd het ook een stuk 
kouder in de capsule.



Scheiding CSM/LM

• 22.05.1969 – LM werd geactiveerd, ontkoppeling (na 98u57min) 

• Even terug dichterbij voor visuele inspectie, dan “separation burn”

• Volgend filmpje toont CSM vanuit LM





Scheiding CSM/LM – Descent Orbit Insertion

• 22.05.1969 – LM werd geactiveerd, ontkoppeling (na 98u57min) 

• Even terug dichterbij voor visuele inspectie, dan “separation burn”

• Halve omloop later, LM begon aan zijn “descent orbit”

• Na een uurtje vloog de LM een 15,4 km boven het geplande 
landingsgebied voor Apollo 11

• De landing radar werd getest, visuele observaties van het licht op de 
maan, stereofotografie













LM - Staging

• Scheiding Descent Stage – Ascent Stage.

• Cernan vlak voor het moment v/h splitsen: “That mother may give us 
a kick”. … “Son of a bitch. What the hell happened.” 

• De Ascent Stage was “spinning out of control”. Stafford had 8 
seconden nodig om het toestel weer onder controle te krijgen. 

• Een switch stond in “automatic”, wat op dat moment niet de 
bedoeling was. Dubbele commando’s (?)

• Later zou blijken dat enkele toertjes meer er voor gezorgd zou hebben 
dat de Ascent Stage op het oppervlak te pletter gestort zou zijn.







Weer Samen

• Ascent Stage koppelde met CSM na iets meer dan 8 uur gescheiden

• Werd wat later (onbemand) weer afgegooid (filmpje)

• Werd in een baan rond de zon gestuurd

• Het is tot op heden de enige capsule die ooit bemand is geweest en 
nog steeds in de ruimte terug te vinden is
• Latere stijgtrappen crashten op de maan > maanbeving





Weer Naar Huis

• Tijdens Apollo 10 zou Young de eerste astronaut worden die alleen 
rond de maan vloog (terwijl de anderen de maanlander aan het 
testen waren)

• Bemanning ook het verst van “Houston”, 408 950 km (door spel van 
baan en de onderlinge afstand aarde/maan en Houston aan de 
“achterzijde” van de aarde)







Snoopy Teruggevonden ?

• 2011 - Begonnen aan de zoektocht

• Juni 2019 - 98% zeker
• Heliocentrische baan
• Kunstmatig
• Grootte lijkt ok

• Wachten tot het dichterbij is, radarwaarnemingen, foto, …

• Nick Howes, lid van de Royal Astronomical Society: “I would love to get 
Elon Musk and his wonderful spacecraft up and grab it and bring it down”

• Eugene Cernan: “Son, if you find that and bring it down, imagine the 
queues at the Smithsonian?”


