De Koninklijke Munt van België viert de 50ste verjaardag van de
eerste Europese satelliet met een 2 €-muntstuk.
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De officiële voorstelling van de Belgische herdenkingsmunt ter ere van de eerste Europese satelliet
ESRO-2B vond plaats in het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Speciaal voor die
gelegenheid werden de genodigden ontvangen onder de koepel om er de lancering van het muntstuk bij te
wonen.
Rusland had zijn Spoetnik in 1957, Amerika zijn Explorer in 1958, maar in Europa duurde het wat langer vooraleer
de eerste succesvolle satelliet in een baan rond de aarde kon worden gebracht. Op 17 mei 1968 was het eindelijk
zover en kon de
ESRO-2B (ook wel IRI S genoemd) als wetenschappelijke onderzoekssatelliet worden gelanceerd.
De 85 kg wegende ESRO-2B had 7 instrumenten aan boord voor de studie van o.a. de ionosfeer, de kosmische
straling en van de zon. De satelliet draaide in nog geen 100 minuten rond de aarde op 1086 km hoogte. De
ESRO-2B verbleef bijna drie
jaar in de ruimte tot hij op 8 mei 1971 terug naar de dampkring werd gehaald.
In 2018 is het net een halve eeuw geleden dat deze Europese ruimtevaartmijlpaal werd bereikt. Intussen heeft ons
oude continent zijn achterstand al lang ingelopen en werden er door de European Space Research Organisation
(ESRO dus) en zijnn
opvolger, de ESA, heel wat ambitieuze ruimtevaartprojecten met succes afgerond.

De Belgische inbreng
Omdat België één van de 10 stichtende landen was van de ESRO en reeds vanaf het prille begin een
voortrekkersrol vervulde, mag deze 50'ste verjaardag absoluut niet onopgemerkt voorbijgaan. Een prestigieuze
herdenkingsuitgifte is dan ook op zijn
plaats. Dit is dan ook de reden waarom wij u vandaag twee fraaie gedenkmunten voorstellen die ons voor altijd
herinneren aan deze grote Europese première.
Alle uitgiften van de ESRO-2B zijn verkrijgbaar via www.herdenkingsmlunten.be
COINCARD
Kwaliteit: Brilliant Uncirculated (BU)
Max. oplage : 250.000 stukken
Officiële uitgifteprijs: 10 €
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Kwaliteit : P roof
Max. oplage : 7.500 stukken
Verpakking: luxe etui* met
genummerd echtheidscertificaat
Officiële uitgifteprijs : 29,95 €
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