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PYLAKRA 6e JAARGANG no.2. 
1 

Geachte Collega. 

De jaarlijkse ledenvergadering van 
de Personeelsvereniging van het 'I 

Fysisch Laboratorium werd gehouden 
op donderdag 22 maart. 
Na de opening door de voorzitter 

, werden de jaarverslagen voorgele
zen van de secretaris, de penni~
meester en de kascommissie. Daar
na volgde de bestuursverkiezing. 
De heer G.de Jong trad définitief 
af als bestuurslid. 
De heer van Bennekom bedankte hem 
voor alles wat hij voor de perso
neelsvereniging in de loop der 
jaren gedaan had. De heer de Jong 
zegde ons toe, te allen tijde zijn 
medewerking te willen blijven ver
lenen, zo dit nodig mocht zijn. 
Het bestuur is nu als volgt eamen
gestelds J.v.Bennekom-Voorzitter 

B.v.Zijl -1e Secr. 
Mej.H.v.Hattum-2e Secr. 
M.N. Koning -Penningmeester 
A.J.SchimmelTAlg.adjunkt. 

Verder werden er plannen besproken 
voor 1962. Na de rondvraag sloot 
de voorzitter deze vergadering. 

... .. -
Voetbal s2 - Personeel.1962. 

Op dinsdag 27 maart is het 
voetbal elftal van het personeel 
op de groene weide aangetreden 
tegen het voetbal elftal van s2• 
De aftrap werd verricht door 
Dr.G.J. Hooyman. Er ontwikke~de 
zich direkt een felle strijd, 

juni 1962 

vooral tegen de wind. 
Hieraan was het te wijten dat 
s2 de rust inging met 2 - 0 voor
sprong. Dat was jammer, want ze 
hadden meer tegen s2 moeten spelen. 
In de rust werd met volle teugen 
genoten van de door s2 verstrekte 
dronk. 
De tweede helft gaf direkt een 
ander beeld te zien met het per
soneel in de aanval. Doch ondanks 
deze meerderheid scoorde s2 weer 
een doelpunt. De stand was nu 3 - C 
voor s2 • 

Dit was te veel voor het personeel 
Theo Jansen liep driftig maar 
soepel door de defensie van s2 

en scoorde een gaaf doelpunt. 
Ondanks verwoede pogingen van he~ 
~ersoneel hield s2 stand. 
Het eindsignaal van de zeer goede 
wedstrijll.eider, de heer J.v.d. 
Bult, klonk als muziek in de oren 
van twee en twintig vermoeide 
spelers. Met een 3 - 1 eindstand 
in 't voordeel van s2 ging deze 
wedstrijd de historie in. 

A.J.Schimmel • 

- . -
Fyloeofische Spelen 2 mei 1962: 

Het voetbaltournooi was dit jaar 
matig bezet. Er namen maar 5 elf
tallen aan deel. 
Het elfta1 van de Algemene Chemie 
was pas om 12 uur aanwezig waar
door het geheel een wat rommelig 
karakter droeg. 



2. 

Het resultaat was voor ons labo
ratorium niet slecht. Er werden 
3 we4strijden gespeeld, waarvan 
de 18 tegen s2• 
Wat ons al een paar jaar niet ge
lukt was, lukte Nu! We wonnen na 
2 x 30 min. gespeeld te hebben, 

1 de eigenlijke speeltijd was 
2 x 20 min., met 5 - 2. 

• Daarna tegen het elftal van 
het Analytisch Laboratorium. 
Dit werd 3 - 0 voor onze mensen. 
De laatste wedstrijd tegen het 
Organisch Laboratorium was eigen
lijk de Finale, want de winnaar 
van deze wedstrijd ~as tevens 
winnaar van het tournooi. 
De onze hielden tot 10 min. na 
de rust moedig stand maar toen 
werd de eerste goal gemaakt. 
De wedstrijd werd verloren 
met 2 - o, waardoor het Fysisch 
laboratorium tenslotte de -
28 plaats bezette. 
Dit is zeker geen slecht resul
taat en we hopen dat het volgend 
jaar de 18 prijs zal worden 
veroverd. 

M.N.Koning. 

- . -
Volleybal 
Onze hartelijke gelukwensen gaan 
uit naar het volleybalteam dat 
op 2 mei j.l. bij de Pylosofische 
Spelen de eerste plaats heeft 
bereikt. 
•t Verloop van de wedstrijden was 
als volgt& 

U.P. 
Sterrewaoht 

- Fys.Lab. 0 - 2 

1 - 2 

U.B.V. 
u.c.c. 
s2 

- Fys. Iiab. 0 - 2 

" 
n 

n 

" 
1 - 2 

0 - 2 

Een prachtige prestatie, 
gaat zo voort ! 1 ! 

• 
?.1ej .H. v .Hattum. 

- . -
Plan Oude Rijn 

Zoals wij reeds in de vorige 
Fylakra meedeelde, zal als de 
loods aan de Leidseweg door het 
praktikum-hoofdvak in gebruik 
wordt genomen, een flinke ruimte 
beschikbaar komen. 
Het ligt in de bedoeling om de 
volgende interne verschuivingen te 
doen plaats vinden. 
In de eerste plaats zal de prakt. 
zaal {301) ingericht worden als 
bibliotheek en leeszaal. 

301 

B 

,..._ 

... 
1 

De bibliotheek 
wordt hierdoor 
veel groter, meer 
bergruimte en veel 
meer zitplaatsen 
dan in de huidige. 
Er zullen dan on
geveer 35 zitplaa1 
sen zijn tegen 
12 in de bestaande 
bibliotheek. 
Kamer 301 A wordt 
zitkamer, 301 B 
wordt de kamer 

voor Prof.Volger en Dr. Krans, 
301 C wor4t een experimenteerkamer 
voor ,,n of twee bijvakonderzoeken, 

De heer Hollander verhuist van 
ktl'.'.-:Sr 313 naar kamer 303. 



Kamer 313 komt ter beschikking 
voor de uitbreiding van de afdeling 
Precisie IJkingen van de heer 
Heusinkveld. 
Kamer 305 zal bemèt worden door de 
Bio-Fysica. De Beheerde Dr.H.M.A.M. 
Wouters zal de kamer 304 (zitkamer 

e Dr.Koudijs) in gebruik nemen. 
Deze kamer zal dan door een nog 

e aan te brengen deur in verbinding 
staan met kamer 302 C waar de 
secretaresse Mevr. Versteeg, een 
plaats zal vinden en terwijl daar 
tevens de personeeled~cUinentatie 
wordt ondergebracht. 
Kamer 302 B wordt een zitkamer 
voor de nog te benoemen personeels
funktionaris, die de personeels-

• 
aangelegenheden en belangen zal 
behartigen. 
Kamer 317 wordt zitkamer voor 
Dr. Smith. 
Kamer 312 D wordt zitkamer voor 
Dr.v.d.Bold. 
Kamer 212 waar thans Dr.Wouters 
zeteld, wordt dan 1ngebruik ge
nomen als werkkamer door Dr.Hooyman. 
211, de huidige werkkamer van 
Dr. Hooyman wordt dan weer een ex
perimenteerkamer voor het optisch 
of een verwant onderzoek. 
De bestaande bibliotheek kamer 208 
zal het wérkterrein worden voor 
de -boekhouding (Hr.van Lith), die 
hier ook veel aan ruimte wint, 
vooral door de galerij die zeer 
geschikt is voor het archief. 
Tevens is de liggine van deze kamer 
ook veel gunstiger t.o.v. de 
admin1strat1e kamer 210. 
Kamer 220 wordt experimenteerkame! 

' 

voor de kernfysica. De studenten
werkplaats 308 blijft ter be
schikking voor de na-candidaten 
en technische assistenten. 
Alleen de instrumentmakerscursus 
en het onderhoud van praktikum
instrumenten gaan naar de barak 
aan de Leidsew~g. 
Er wordt nog wel even aandacht 
op gevestigd dat dit plannen 
zijn en er dus rekening mee moet 
worden geh~uden, dat er nog wij
zine,~n kunnen plaatsvinden. 
Dat er nog wel eilige tijd zal 
verstrijken voordat deze plannen 
ten uitvoer zijn gebrach~, spreekt 
wel voor zich zelf. 

- . -
Radio-Biofysica 

De werkgroep van Dr.R. Braams 
(radio-Biofysica} is een zelf
standi ge werkgroep geworden, welke 
de volgende kamer in gebruik 
heeft 416 A e~ B (zitkamers) 
416 - 417 en de dakhut 516 zijn 
de experimenteerkwners. 
407 en 407 Azijn de ruimten voor 
r~ntgenonderzoek (bestralings
kamers). 

Medischo Fysica 

De afdeling Med.Fysica heeft 
overgehouden 402 B zitkamer 
Prof.Burger, 402 C zitkamer voor 
drie stafleden, 408 en 410 experi
menteerkamers Prof.Burger. 

- . -
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Kamer 414 ie bestemd voor het op
tisch of een verwant onderzoek 
van Dr.Chr.Smit. 

- . -
Med.Fysisch Instituut T.N.O. 
Op het Medisch Fysisch Instituut 

~ 

T.N.O. aan de Da Costakade, 
hebben wij nu in totaal 12 kamers 
met een totale opp.van 170 m2 ter 
beschikking: 
6 kamers voor de werkgroep {Fluc
tuatie's {experimenteerkamers~ 

4. 

4 kamers voor Med.Fysisch onderzoek; 
1 kamer voor de diagnostiek; 
1 algemene donkere kamer. 

- . -
ABC straat r 

In het gebouw ' ABCetraat is een 
kamer afgeschoten in de meubel
makerawerkplaats voor de heren 
Corbijn en Van Zoest, die als 
taak hebben werkzaamheden te ver
richten betreffende de nieuwbouw. 

- . -
Vacantie: 

Daar de vacantie's weer voor de 
deur staan, wil het bestuur van 
de personeelsvereniging van &ze 
gelegenheid gebru~k maken u 
allen een prettige vacantie toe 
te wensen met veel zonneschijn 
zowel letterlijk als figuurlijk. 
Daar vacantietijd fototijd is, 
willen wij u even in herinnering 

brengen dat 't onderwerp voor de 
fotowedstrijd 1963 isr 

,----------------~~ 
"Mens en dier". 

formaat briefkaart 9 x 14. 

Wij wensen u goede resultaten 
bij het nemen van uw foto's. 

- . -

naverjasavond. 

De klaverjasavond, gehouden op 
25 mei is een succes geworden. 
Er waren 28 deelnemers. 
1e. prijs Hr.M.N. Koning 
2e. prijs 
)e. prijs 
4e. prijs 

Hr.C.Maaswinkel 
Hr. H. Kapper 
Mej.J.van Boggelen. 

De prijswinnaars worden hartelijk 
gelukgewenst. 

Een avondje uit 

Het ligt in de bedoeling om begin 
september met het gehele personeel 

''My Fair Lady" 
bij te wonen. 
Verdere gegevens hierover volgen 
nog. 

- . -
Jubilea. 
Zoals wij reeds in de vorige 
Fylakra meedeelden was de heer 
C. Maaèwinkel op 1 maart 25 jaar 11 

dienst van ons laboratorium. 
Dit jubileum werd op 16 april in 
de grote collegezaal herdacht. 
Tevens werd dit samenzijn een 



afscheid, daar de heer Kaaswinkel 
op 1 mei in dienst kwam van de 
R.K. Universiteit te Nijmegen. 
De heer Maaawinkel, die verge
zeld was van zijn echtgenote en. 
zijn twee zoons, werd ontvangen in 
de kamer van Prof.Endt. 
Bij deze ontvangft waren aanwezig 

1 ' 
leden van de laboratoriumraad, een 

r vertegenwoordiging van de personeels
vereniging, waarvan Mej.van Hattum 
Mevrouw Kaaswinkel bloemen aanbood. 
Na de gebruikelijke thee, ging het 
gezelschap naar de grote collegezaal 
waar de huldiging plaats vond. 
Onder de aanwezige was ook Mevr.Dr. 
Van Cittert, Directrice van het 
Universiteits Museum. 
Dr.~outers opende de bijeenkomst en 
gaf het woord aan Prof.Dr • .Burser, 
Deze sprak de jubilaris toe en me
moreerde dat de heer Maaswinkel als 
20 jarige jongelirlg zijn intrede deed 

Prof.Burger, die de diensttijd 
yan de jubilaris in zijn geheel 
heeft meegemaakt., vroeg aan hem, 
dat ale hij nog eens op het lab. 
mocht komen, of hij dan even bij 
hem aankwam om nog eens over de 
"Oude Tijd" te praten. Vervolgens 
bood Prof.Burger namens het gehele 
personeel de heer Maaswinkel een 
Philips radiotoestel aan. 
Dr.Hooyman, Chef H.D., was de 
volgende spreker. Ale er ergens 
2 x hetzelfde gebeurd, dan wordt 
dat een traditie volgens spreker. 
Komt b.v. St. Nicolaas op een on
gewone wijze binnen en dat gebeurt 
2 x achter elkaar dan is dat op 
het lab. een traditie geworden. 
Nu ie dit de 2e keer dat er een 
jubileum door afscheid gevolgd wordt 
het ie te hopen dat dit g,~n tra
ditie wordt, want dan gaat het er 
voor het Fysisch Laboratorium niet 

op het magazijn. En al werd deze komst zo mooi uitzien. Verder noemde 
enigszins overschaduwd door het plot- Dr.Hooyman verschillende goede eigen 
seling overlijden van een broer van • 
de jubilaris, waardoor deze plaats 
vacant was, het was toch een gerust
stelling dat het magazijn en instru
mentenkabinet weer beheerd werd 

schappen van de jubilaris o.a. zin 
voor samenwerking en de juiste wijze 
van omgaan met mensen, die voor 
ons instituut zeer bruikbaar waren, 
maar zeker ook in de nieuwe werk
kring van pas zullen komen. 
De heer Van Bennekom ,voorzitter 

door een Maaswinkel. Groot was de 
bereidwilligheid, die Pro.f.Burger 

altijd ondervonden had, apparaten 
voor een college nodig waren op te 
zoeken terwijl de assistenten het 
niet wisten te vinden. 

die van de personeelsvereniging was 

Dan was het 11eestal "ev.en naar 
Kaaswinkel" wat handgebaar over de 
afmetingen van het betreffende in
strument en •••••• het kwam voor 
de das. 

L_ _________________ ,, 

de Je spreker. Ook deze vond het 
25 jaar g~leden een grote gerust
stelling dat de plaats op het ma
gazijn en het instrumentenkabinet 
weer door een Maaswinkel werd inge-
nomen. 

Voor de collegialiteit in die 25 
jaar, die spreker altijd bijzonder 
gr~ot vond, betuigde de heer van 
:Befinekom v.1 1n nn~•~ht~ ~a"~ 
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De beer Den Daas (voorzitter van 
de bond van H.O.P) sprak namens 
deze bond nog enkele woorden. 
HroNordbolt sloot de rij van 
Oprekers en sprak namens s2 • 

Persoonlijk kende de beer Nordholt 
de heer Maaswinkel slechts een 
korte tijd, maar hij bracht de dank 
voor al die jaren, dat s2 de hulp 
van de heer Maaswinltel ondervonden 

bad. 

In enkele woorden dankte de jubilaris 
allen, die deze dag voor hem tot een 
onvergetelijke belevenis hadden ge

maakt. 
Na afloop was er een receptie in de 

kleine collegezaal, waar van druk 
gebruik werd gemaakt. 

. - . 
Het jubileum van de heer J.van 

· Bennekom zal gevierd worden op 
:vrijdag 29 juni des middags om 4 uur. 

• in de grote collegezaal. . · 
· U wordt allen uitgenodigd om dit I 
~--~~~~~~ - . -
Dr. Hooyman zal het laboratorium 
voor een paar maanden verlaten om, 

t na enige congressen, te gaan werken 
op de Universiteit van Wisconsin 
te Madison in de staat Wisconsin, 
Ver.Staten van Amerika. 
Wij wensen Dr.Hooyman een goede 
reis, veel succes en een behouden 
thuiskomst toe. 

- . -
Personalia 
Onderhoudswerken 
De heer M.J.K. Jas~erse ie op 

12 april als leerling-bediende 
in dienstgetreden bij deze afdeling. 

- . -
Electronica 
De heer J. Langerak is op 16 april 
teruggekeerd uit mil.dienst en 
neemt zijn plaats op het Fys.Lab. 
weer in. 

- . -
Radio-Biofysica 
De heer c. Donselaar ie als opvol
ger van de heer B. Wijsman met in
gang van 1 mei in dienst getreden 
als analyst bij deze afdeling. 

- . -
FOM-KV 
Als technisch assistent is per 
1 mei benoemd bij deze afdeling 
de heer C.J.Th. Gunzing. 

- . -
Boekhouding 
De heer M.H.W. Koot heeft het 
lab.verlaten daar hij in mil. 
dienst is gegaan als vrijwilliger. 
Als opvolger van de heer Koot ie 
de heer H.M.van Rijn per 1 juni 
op de boekhouding te werk gesteld. 
Voorheen was hij als hulp portier 
werkzaam. { 

Per 1 juni is als o~voJ.eer van~ e 
heer H.~ .van Rijn in dienst ge- ~ ~ ,, 
treden de heer A. W .M. Wollenberg. · 

- . -
Verloving 
De heer D. Dekker gaat zich op 
11 juni verloven met Mej.G.v.Luyn. 

- . -



Huwelijk 
Op 2 mei is de heer Vink in het 
huwelijk g-etreden met Mej.E.van Dam. 
Zij ontvingen van de Personeelsver. 
een tornado-mixer, waarvoor zij langs 
deze weg hun hartelijke dank betui

gen. 

- . -
E Geboorte 

De Heer en Mevr. Nelemaat werden . 
op 19 april verblijd met de ge-
boorte van een zoon. 
Zij danken de personeelaver. 
hartelijk voor het geschenk, dat 
zij mochten ontvangen. 

- . -
Examen 

De heren A.C.J.van Bergen, P Nelemaat 
en H.J. Mulder hebben het diploma 
behaald van de cursue "Fijnmech. 
Techniek uitgaande van de N.V.F.T. 

- . -
De heren S.H. B1~mberg, J.w. de 
Ruyter en H.L. Kerkhoven hebben het 
theoretische examen afgelegd van de 
cursus "Beme tel". 

- . -
De heren S.H. Blomberg, C.Vink en 
L.v.d.Sluie hebben het praktijk 
examen afgelegd van de cursus 
"l3emetel". 

- . -
Wij hopen van harte dat zij een 
gunstige uitslag zullen ontvangen. 

Alle geslaagden van harte geluk
gewenst met het behaalde resultaat. 

- . - ' 

Huishoudelijke Dienst. 

Wat de huishvudelijk dienst 
aangaat is de heer Ma.aswinkel 
opgevolcd door de heer J.van 
Bennekom. Dit betreft dus het 
algemene toezicht op kamers, 
meubilair, niet-technisch onderhoud, 
sleutels, schoonmaakdienst, beheer 
rijwielstalling en dereelijke. 

Het dacelijke beheer van het 
hoofdmagazijn en het instrumenten
kabinet, de instrumentencatalogus, 
inventarisaties, gereedschapkast
jes enz. berust bij de heer Veuger, 
die deze werkzaamheden uitvoert 
onder verantwoordelijkheid van de 
chef van de administratie, de 

heer van der Werff. 

- . -

I 
/ 


