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Geachte Collega's 
Hieronder volgt een kort verslag van 
de personeelsvergadering gehouden 
op 9 maart 1961. 
Na de opening door de voorzitter 
de heer Van Bennekom, volgden de 
jaarverslagen van de secretaris . 
en de penningmeester. . 
De kascommissie gaf een kort ver
slag, waarin werd vermeld, dat de 
boekingen in overeenstem.Hing waren 
bevonden met de aanwezige bescheiden. 
Door het vertrek van de heer D. Poppes 
werd als nieuw lid van de kascommissie 
gekozen de heer P. Nelemaat. 
De aan de beurt van aftreden zijn-
de twee bestuursleden de heren 
B.van Zijl en M.N. Koning, stelden 
zich herkiesbaar werden herkozen, 
respectievelijk in de funktie van 
eerste secretaris en penningmeester. 
Het aantal leden bedroeg op 9 maart 
1961, 67 personen, dat is+ 83~ van 
't personeel dat op het Fysisch Lab., 
werkzaam is. 
Eén van de leden had een voorstel 
om de kascommissie op te heffen, 
omdat volgens zijn inzien deze 
overbodig was. Dit voorstel werd 
echter verworpen. 
Verder stelde hij voor een redactie
commissie te benoemen voor Fylakra. 
Het bestuur zou het zeer op prijs 
stellen als er meer ingezonden stukken 
zouden komen van het personeel, maar 
tot benoeming van een vaste redactie
commissie is men niet gekomen. 
Verder zou het bestuur de mogelijk
heid onderzoeken voor excursies en 
een gezellige avond. 
Verder werd door deze vergadering 
besloten dat de op de laatste dins
dag van iede~e maand in het Lab. te 
houden ·schaakavonden voor het 
gehele personeel, zowel wetenschappe
lijk- als niet wetenschappelijk_ toe
gankel ijk zullen zijn, evenals de 
kaar tavonden, die zo nu en dan in 
't Lab. gehouden worden. 

De Personeelsvereniging zal zorg
dragen voor de onkosten betreffen
de koffie - koek - sigaren en 
sigaretten. 
Voor de prijzen zal dan een inleg
geld betaald moeten worden van 
f.0.50 per persoon. 

B.v . Z~ 

Mei 1961. 

Voetbal s2 - pers. Fys Lab. 4 - 1 
De traditionele wedstrijd 
s2 - Pers. Fys. Lab. is ook dit 
jaar weer gespeeld. Door het niet 
beschikbaar zijn van verschillende 
spelers in verband met het ver
vullen van hun dienstplicht is het 
elftal nog steeds niet op volle , 
sterkte. 
Na de aftrap door Prof. Endt bleek 
al vlug, dat de achterhoede van 
het personeel2de grootste moeite 
zou hebben, S van doelpunten af 
te houden. 
De ruststand was 3 - 0 in het 
voordeel van S~. 
Na de rust gin~ het wat beter. Nu 
maakte eerst S nog een doelpunt 
waarna R. Buys kans zag er 4 - 1 
van te maken, waarmede tevens het 
eind kwam. De wedstrijd werd in 
een gezellige sfe2r gespeeld. 
In de rust bood S het personeel 
een vèrfrissing aan, na afloop 
werd door h~t Personeel hetzelfde 
gedaan aan S. 

M.K. 

Fylosofi&;ehe Spelen 
De Fylosofische spelen werden 
dit jaar op 3 mei gehouden en wel 
op Maarschalkerweerd . Het Fys.Lab. 
vertegenwvordigd door een voetbal 
elftal en een volleybal-team. 
Het voetbalelftal heeft aardige 
resultaten behaald. 
Het was echter jammer dat aan de 
organisatie van deze spelen, nog 
alwat mankeerde, waardoor de dag 
nogal een rommelige indruk maakte. 
Het voetbalelftal was ingedeeld 
bij het Org.Lab-2 en U.C.C. 
De eerste wedstrijd tegen Org.Le.b.2 
werd een ware triomf. De we~strijd 
werd n.l. gewonnen met 9 - O. 
Het was de laatste jaren niet meer 
voorgekomen dat er zo'n grote 
overwinning behaald werd. 
De tweede wedstrijd werd gespeeld 
tegen U .C .c. 
Na een spannende en soms te felle 
strijd werd gewonnen met 1 - O, 
waarmede de onzen winnaar in hun 
poule werden. 
Algemeen werd nu verwacht dat 't 
Fys.Lab. in de finale poule zou 
spelen. 
Dit was n.l. ieder jaar de gewoonte 
geweest. 



We speelden tegen s2 de 3e wedstrijd 
en verloren deze met 2 - O. Na deze 
wedstrijd werd ons medegedeeld dat 
we uitgeschakeld waren. 

Het volleybalteam heeft 'ter goed 
afgebracht. De resultaten waren 
de laatste jaren bedroevend geweest 
maar nu werd er kans gezien om in 
de poule de eerste plaats te be
zetten. 
Dit werd bereikt door overwinning 
op de Staf en het U.G.V •• In de 2 finale poule werd verloren van S • 
In de eindrangschikking bezette 
het team de )e plaats. · 
Er is dus geen slecht figuur 
geslagen dit jaar door het 
personeel van het Fys Lab •• 

M. - . 

Vakantietijd - fototijd 
De zomervakanties zijn weer in 
zicht. Ongetwijfeld zullen er vele 
foto's gemaakt ~orden. 
Wij wensen u een prettige vakantie 
toe en willen u nog even de vast
gestelde voorwaarden in herinnering 
brengen van de foto-wedstrijd en 
fototentoonstelling 1961. 
Het onderwerp voor de fotowedstrijd 
is: "HET KIND". 
Het formaat waarop moet worden in
gezonden is dit keer uitsluitend 
18 X 24. 
Er zullen twee groepen zijn n.l. 
een A en een B groep. 
A: is voor beginners, 
B: voor gevorderden. 
U kunt zelf bepalen of u tot de 
A of de B groep wilt behoren. 
Voor elke groep is een prijs 
beschikbaar gesteld. 
De juryleden zijn de heren: 
Prof.Dr.H.C. Burger, 
Dr. J.B. Thomas, 
W.J. Lavén. 
Wij wensen u veel succesQ 

- . 
"Instrumentenbouw" 
Het tijdschrift "Instrumenten
bouw", zal niet meer verschijnen. 
D~t blad werd tien jaar lang met 
succes uitgegeven door de 
Vereniging van Oud-leerlingen 
van de Leidse Instrumentmakers-

school (V.O.L.I.) 
Zowel vaktechnisch als commer
cieel was het noodzakelijk de _ 
basis waarop het blad rustte te 
verbreden. Deze nieuwe basis is 
gevonden door samenwerking met 
de Nederlandse Vereniging voor 
Fijnmechanische Techniek (NVFT). 
Het is wenselijk gebleken dat 
ook de VOLI zich aan de gewij
zigde omstandigheden gaat aan
passen. Haar besloten karakter 
zal daarom worden opgeheven. 
De · naam van de VOLI zal worden 
gewijzigd in 
"Nederlandse Vereniging voor 
Experimentele Instrumentenbouw" 
(NVEI) uit te spreken als 
NV-EI. Hierin zit n.l. de symbo
liek van de gedachte: Ontwikke
ling (EI) kan alleen ontstaan 
door samenwerking ( ). 
Gelijktijdig zal het lidmaatschap 
van deze nieuwe vereniging worden 
opengesteld voor allen die uit 
hoofde van beroep en/of opleiding 
hiervoor in aanmerking komen. 
Dus ook het Technisch personeel 
van het Fysisch Laboratorium. 
De contributie zal f.10.-- per 
jaar bedragen; hier ·n is het 
abonnement op "Fijntechniek" 
begrepen. 
Dit blad zal het eerste jaar 
zesmaal verschijnen. 
adres: 

Het bestuur van de N.V.E.I., 
Zaanstraat 17, 
Leiden . 

- . -
Personalia 
afdeling H.D . 
Op 1 april heeft de heer M.B. 
Le Noble het laboratorium ver
laten om in dienst te treden als 
laboratorium-assistent bij de 
Shell. 
De heer Le Noble werd door de 
Personeelsvereniging een boeken
bbn aangeboden waarvoor hij de 
leden hartelijk bedankto 

- . -
De H.T.S.ers de heren Remmerswaal 
en Pieplenbosch hebben het labo
ratorium inmiddels weer verlaten. 

- . -



De heqr C. Maaswinkel is vaste 
Asaistent geworden voor de H.D., 
waarbij hij veel werk van Dr. 
G.J. Hooyman uit handel zal 
nemen. 

- . -
De heer P. Veuger is nu als 
beheerder van het hoofdmaga
zijn aangesteld. 
Als portier zal hij worden 
opgevolgd door de heer 
A.C. Stekelenburg die 19 juni 
in dienst hoopt te treden. 

Mej •• van de Akker heeft . 
op 23 april het laboratorium 
verlaten. 

- . -
De heer J.F.M. Jongerius 
heeft zijn militaire dienst
plicht vervult, doch hij zal 
zijn plaats op ut Pysisch 
Laboratorium niet meer innemen, 
daar hij nu werkzaam is als 
amanuensis op het R.K. Lyceum 
St. Vituscollege, 
Willemslaan 1, Bussum. 

Afdeling T.D. 
De heer F. Bijvoet is met in
gang van 1 april in dienst 
getreden bij de 70M MS II, als 
technisch assistent. 

- . -
De heer A.J. Schimmel is met 
ingang van 1 mei werkzaam ge
steld op , de tekenkamer. 
Voorheen werkte hij in de 
T.D. werkplaats. 
Ook de heer v.d. Peyl werkt 
enige tijd op de tekenkamer. 

- . -
De heer L.M. Hartman heeft 
het Laboratorium eind april 
verlaten en is in dienst 
getreden bij de I.B.M •• 

- .. -
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· Electronica 
De heer M.H. Kronenburg 
is uit de Militaire dienst terug 
gekomen werkt weer op de afdeling 
electronica. 

- . -
Verlovingena 
De heer C. Vink en Kej.L.van Dam 
hebben zich op 3 april verloofd. 
Zij danken de personeelsvereniging 
voor het "Suldura" geschenk: wat 
zij mochten ontvangen. 

- . -
De heer T.H. Jansen en Mej.L.Witkamp 
hebben zich op de 1e Pinksterdag 
verloofd. 
Van de personeelsvereniging hebben 
zij een wandblikopener ontvangen. 

- . -
Ziekena 
De heer Steenbergen, die een maag
operatie heeft ondergaan, gaat 
gelukkig goed vooruit. 
Hij dankt het personeel voor het 
fruit en de bloemen. 

- . -
Examen: 
De heren Schimmel, Wouterse en 
Bakker zijn bezig met het Nijver-
heids examen (N.K.). . 

De heer Koning hoopt in juni het 
Nijverheidsexamen N.J. af te leggen. 

De heer R. Buis doet examen voor 
Algem.Ontw. en Bemetel. 

Wij wensen van harte dat al deze 
heren zullen slagen en daardoor hun 
tijd die zij opgeofferd hebben aan 
deze studie bekroond zullen zien. 

• 

Promoties: 
Heer Hogeweg fotograaf B 1e klas 
tot fotograaf A 2e klas. 
Heer Verkerk technigus A tot 
Hoofdtechnicus. 

- . -


