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F Y L h K R A 

MEOEDELINGENORGA1.N VOOR HET FYSISCH liiBORi-.TORI Ub! 

Redactie: Prof. Dr. J.8. Thomas, voorzitter. 
ür. Tj. Hol lander, iltej. J.h.M. Rutten, ;,.J. Schimmel , 
Drs. C.hl. Schoonheim, M.F. Hil lenaar, B. van Zijl. 

oktober 1965 

-----------------------------~------------ -----------------------------------------

, Omslag Fyl akra 

U herinnert zich all en nog wel de affiche van •.... 11 Fyl akraatj e heeft niets om a.::n 
t e trekken 11

• Nu, Fylakraatj s is, zoals U ziet, in een passend kleed gehulc!. Net op 
tij G, want zij heeft in de koude én natte zomermaanden, di e achter ons 1 iggen heel 
1t1at te verduren gehad. Het 1t1as zo erg, dat de letters door hat biJlJeren en klapper
tanden door el kaar ,aren naan' sta?.n·. ni: vLikra" 111as 11 Fyl raak II geworC:en. Do nç,romot i es" 
waren onder de rubri ck 11 9eboortenH en de "goboorten 11 on-der ,fo rubriek 11 aam1i nsten van 
de bi bli -<rcheek" terechtgekomen enz. i.1aar wat een geluk, dat is verleden tijd. 

En hiijr is ze nu, vol trots met haar nieuwe kleed. Er waren twe~ oncierwcr~en inge
stuurd, ~. door de heren J.P. Hogeweg en C. van de~ Korput. Bei do onderwerpen had
den veel van elkaar ,~GY en gaven c.czel fdc gcdachtangang weer. Oaarcm heeft de redac
tie beslc.ten, belde heren een beloning te geven i,n wel 'een boel.en\Jon ter waarde van 
f. ~.--. Wij danken beide inzenders harte! ijk voor hun moeite en de tijd, die zij 
hieraan besteed hebben, en •.... het is niet zonder resultaat gebleven. 

ltioge Fyl akra :Je schakel zijn- tussen het ~ersoneel van da verschillende gebouwen, uie 
.op.h:oi ontwerp naar VLren zijn gekomen, t.lan beanh_oordt Fylakra aan zijn uoel. 

namens d~ redactie 
a. van Zijl. 
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BEHEER- E1{ LABORATORIU!~ filEDEDEI.HlGEit 

Begin augustus is Dr. J.J. Broeder bij de Universiteit ln dienst getreden cm de 
funktle cp zich te nemen van mentor van de kandidaten, die op het Fysisch Laboratorium 
111erkzaam zijn. 

Dezo funktie is een nieuw experiment in cnze laboratoriumgemeenschap, wel 1 icht 
zelfs in Neder] and. Zij beoogt een al gemene stimulering van de studie der kandidaten 
met hoofdvak en bijvak experimentele natuurkunde, 

Daarbij zal, meer dan tot nu tee het geval ga111eest i~, grotere aandacht besteed 
kunnen worden aan allerlei facetten van de opl ei ding, zoals het experimenteer-program, 
het sta9e-111er~, de aansl uiting van het cnderwi j s in de theoretische natuurkunde, het 
contact met S , de keuze van de maatschappelijke richting en het een tact met al cf niet 
gepromcveerde afgest udoerdon. De vele jaren ervaring op het gebied van de i ndustri ël e 
fysische research bij het Koninklijk Shell Laboratorium in Amsterdam vormt voc~ Dr. 
Broeder een goede basis om deze nteu~e funktie tot ontwikkeling te brengen. 

Het 111etenschappel ijk corps en do kandidaten van het Fysisch Laboratorium zullen 
daaraan medewerken: in broederlijke samenwerking. 

Van harte wel kom! 

Wel kom_ terug 

Hebben we onze vakantie-wensen kunnen verwerkelijken? 
Hebben we gebGft met en genoten van het weer, het andere landschap? 
Hebben we gel uk gehad met de auto, het hotel, de tent, de gezondhei d1 

H. Vl. 

Het nieuwe werk- en studiejaar is al begonnen_. De I nri chti ng van de ni_eu~e werkplaats 
is in volle gang, een serie verhul zi nyen daarna wordt voorbereid. September 111as de 
maand van de congressen, van het starten van de prakti ka. De mentor na-kandidaten -~erkt 
zich in. Deze activiteiten zijn slechts een willekeurige en niet representatieve hand
greep uit een veel groter geheel waarin ieder onzer zijn en haar taak (taken) vindt. 
Zullen we aan het eind van dit nu nog verse collegejaar met een belangrijke minderheid 
uit de nederlandse samenleving kunnen zeggen: 
1pet af voor het verleden, 
jas uit voor de tcekomstn7 
1 s deze spreekwijze ook nu al van toepassi ng7 ·fochten we eventueel de pet thans nog 
niet dl ep genoeg voor het verleden kunnen afnemen, nf ets bel et ons om toch de jas uit 
te trekken om aan de slag to gaan voor onze toekomst. 
Daarom, welkom terug na de vakantie en nog meer, van harte welkom bij de gardero~. 
Veel werk binnen de uni versi tai re sarr enl evf ng waaht ous, 1.1aar: aal s men er veel in 
te steppen heeft, heeft een dag wel 100 zakken•. 

c.s. 
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I' E R S O tl i,. L A. 

Blijde_gebeurtenissen 

11 mei 19G5 : 
Re111ko Marcel zoori van 

de heer en aevrouw Boom - Kamstra 

4 juni 1965 : 
Paul zo;;n van . · . 

de heer en mevr;iuw Verwer - •'lilo"rmans 

4 juni 1965 : 
Petra dochter van 

de heer en mevrouw Vriens - van Douwen 

4- juni 1965 : 
Johanna "driana dccht~r van 

de heer en mevruuw Zijlstra - van leeuwen 

~~!~~~!~ 

6 juni 1965 : 
Rerber Rol i en dochter van 

de·heer en mevrouw Walinga - van Lunteren 

B juni 1965 : 
Christina Johanna dochter van 

de heer en mevrouw van der Wil dt - Uttens 

17 j uni 1965 • 
Charl ûtte Eva Christina dochter van 

de heer en mevrouw Kuperus - llloeys 

De heer L.W.B. Verbeek (bib! iothecaris) zal op 8 juli 1965 in het huwelijk treden met 
Mej. P. de Vri es. Het huwel-ijk wordt ie leeawarden ·;iesl aten, 

Jubileum · · • , -•---~--
6 Juli 1965 is het 40 jaar gel eden dat Prof. Dr. M, G.J.. ldinnaert prvmoveerde aan de 
Kijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld: . , 

· "Onre9el matige straal kromming" 
Prom iJtor was: Prof.Or. L.S. Ornstein, 

Nieuwe Staf- en Personeelsleden . . 

De heer J.G.J. van Lingen is op 17 mei 1965 in dienst getreden als techniich assi s
tent bij de werk.9roep Vaste Stof in "Rijnhuizen". 

. . 

Mej. t1.W. Kok is per 1 juni 1965 als schoonmaakster in het Transi torium tewerkgesteld. 

De heren P.F. Nieuwboer en L.8. Verwoert traden op B juni 1965 in dienst bij de glas
instrumentmakerij, 

t r. A.C. Wol ff trad cp 15 juni 1965 in dl enst van de werkgroep FOM - K _1: 

O" 1 juli 1965 treedt Mej. J.C. Mol in dienst als telefoniste Transitorium, 

, 

Mej. D.J.H. Braun (telefoniste Transihrium) heeft de dienst per 1 juni 1965 verlaten. 

Mevr. R,G.S.S.D. ?.bma-Bonoo (boekhouding) zal het laboratorium per 1 juli 1965 ver-
! aten. 

Mutaties 

De tel efoondi ens t in het T ransi tori um wordt gedurende de maand juni afwi ssalend ver
zorgd door de dames J.E. Frederik en M. Muil wijk. 

Na - kandidaten 

S.C. van der Geyn 
S, van der H~ning 

Harm. Saftl evenstraat 21, Utrecht. 
Korte Smeestraat 22 bis n, Utrecht. 

Doet oraal examelis 

14- - 6 - 1965 (exp,} F, Üri edonks. 
(theor.) Drs. P. van Nieuwenhuizen (cum laude). 

Promoties 

24 mei 1965, 14.30 uur: 
J.E.'11. Beneken, genaamd Kdmer op een proefschrift getiteld: 
"h mathematica] ap~roach to cardio-vascular function; the uncuntrolled human system". 
Promotor: Prof.Or, H.C. Burger. 

5 juli 1965, 13. 30 uur: 
H.A. Van Rinsve1,t op een proefschrift getiteld: 
np rop ert i es of P Levels n. 
Promotor: Pruf.Dr. P. M. Endt. 

5 ju1i 1965, 14.4!> uur: 
G.N. Jager op een proefschri :t getiteld: 
"El ectrical raodel vf the Hur;an Systemic ~rterial Tree". 
1-romot or: Prof. Dr. H.C. Burger. 

-Divers en 

hlej. E.ii. G. Karsen dankt de personeelsvereniging vJ~r het ge;,Chenk dat zij ter ge
legenheid van haar verl oving mc.cht ontvangen. 

Mej. lil.G. van Luyn zond eveneens een dankzegging aan de personeelsvereniging voer 
net cadeau clat zij ontving. 

( vervul \1 L,., blz. 70) 



Bui mil andse -~~.!~~1 

1-.s a guest l hav& new been staying ai: the flfysisr'.1 Lc:icratoriu::i.U fore r.cre th;:,:, 
six .:eeks.· 1 will here urief]y give sc:ne imprassi0ns that ! !ï::>n gained curing my s-tay, 

Dofog nucl ear Physi es with that ni ce Van da Graaff rnachi ne has, · or ·ccurs·e, be"'n a 
pleasure for me. E~pecially, 1 have appreciated tne i 1w machine batkground and g~~d 
ene:--gy resulution of the mag1et. 1 h:ne also found it easy te work with r~of. End! 
and hls co-workers. 1 have paid much interest in the &ng~cr corrclation studies since 
1 knew that the Utrecht group geul d have great expèrienca in that fi 51 d. lt see~z al~o 
thst I have oMained same nice results frcm my measurcments ori the V ·(p.;-) Cr and 
Fe (p.J--1 Co reacti.:ms. 

hfiiaps .;ne mi gflt al so add sc,me cri ti ci:.m. The 1·.eather ha~ definit_el y not· been 
what my wife and I would have likod it tt, be. 1 enjoyed the11s- zeildag o;; LoosdrechP 
very rnuch but fl will certainl y not f ~rget that '1~toiilr,e T orenn contro1 we v.ll:·o· ·· 

~ searching for auuut three hours •......•••• 

Sven lfari puu. 

Divers en_ ( verval g) 

De heer F. ~tringa (transitcrium) dankt de personeelsvereniging V~lr het 
is aangeboden. 

dat hÛlll 

De heer Langerak d.?nkt de persr,ncd s vereniging vr~L r het geschenk on-tvángen ter gel &

genhei d van zijn hu11el·i jk. 

~uunruimte_gezocht 

Jong meisje vraagt zit-slaapkamer in Utrecht. 
Brieven naar het Our~au van de Redaktie. 

lntervieuw met promovendus 

Het 10tervi eu·.11 met Dr. A. Bouwknegt ( 12 moi 1965, cum laude} h .n geen doorgang 
vinJen, daar de jonge doder zich in dienst begeeft van "een bekende gl oeilamp€n
fabri ek in het zuiden des lands n, U .weet we 1 de fauri ak, die zoveel ( wal fraam} in 
zijn gl oeilampen doet. De jonge doctor liet ons weten dat hij niet gestoe,rd wenst e 
te worden: hij zat aardappel s met l of to et en. 

Het intervieuw met Dr. \'/. Snelleman. 1.:ns ge:;iaardeerde oud-redaktielid zal i_n het 
eerste nummer van na de vakantie verschijnen. Dan zijn weer al ' e l ozcrs aanwezig en 
t>ovendien heeft Uw 1ntervieuvwr dan 11eilr nieuwe moed. Hij gaat e\lrst mot vakantie. 

., 

• 

8u1 t en I a.Jd" he;:oek. 

Het bezoek van de Russische ambassadeur aan het 1ransitorium op vrijdag 21 mei 1965. 

Op vrijdag 21 mei 1965 bracht de heer 1.1. Tcegarinow, ambassadeur van de U.S.S.R. 
ee:, bezoek aan de Utrec~tse Universiteit. Daar daze ë., :~sadeu!" zich s1 echts van ó 
Russische taal badi ent, was het gehele In ... ti tuut voor Slavische- taal an 1 etterkunde 
gemobiliseei'd om de 'ilelkomst- en andere •ooorde:i ta vertalen. In hoeverre Prof. van 
der Eng en zijn medewcr.kers in het U:iiversiteitçebouw on in het Geografisch Insti
tuut aan het woord geweest zljn, is mij niet bekend, ma.:.r in het ïransito:·iur.i ~as 
het d:; tr1k van de Ru:-,si scha ,'.,mbassade, di c de taal moei lij khd-:-:ï verçrciotte door 
van het R•Jssls ch in het Engels ( en omgekeerd} te vadal ... o, 

De ambassade:,r o:ias ve:--gezel u d1.·:- rnev,ou·~ Toegari no,,a en -~e her en Soesaroi1 en 
Gr wisj in, a:,,bassadJ-~scretariss iJn, te,·111ijl van Nederlandse zijde de fl:-esidcnt-cu
rat o!", de secr6taris van de Univ~r~iteit, de Rector Mag[lflcus bn do sgcretarl s va~ 
de Sc~aat aan~ezig waren. 

Onstreah, kwart vo,ir vie, kwa~, het 9ez .:llscha;i bij het Tr<1·1~ito,iu; aan, waar te, 
verw~kc~i~g de -voorzitter van de faculteit der ~iskJn~c ~:, u~~uur19tonschappen, de 
hoogl e1·a2i' (of Hooglcrare:; ) in dc-i astrofy~ica .130 de 1n,:rne:::end beh"erd<Ji' ,,ar, het Tra•.
s it Gr-1.i:::i sl , . dc.i aang(<-L .r'8,1. Pr~Lsso.· Freuáent~~] 1 ei d1;e het yawl sch~p vi c: ce;i wis
kundep:-ac·: i cl!::- al' naa:-- d;, b1 acwe col ' J~ezc.:-1, ,az., d:, ;-:-es; d0nt-cu1 ~!o, a~t". de han'.J 
van eer. maque+.te en een platt egrcr.d iets v-::rteloe over de nie~:;Jcu,,,. Hia:-n~ werd een 
i<orte ~:an rl ':lling in de ganç gr -;:aa! _ or.: iieer i iö de l-1 ;,:, ~e ?.é'.al ter•u ~: b ke; c·i. \o/;:iar 
voor de t elevisie-camera nog ean demon~trdieproef or, demonstratie stond te ç;::chten. 
Na dP. beantwoording van E. .. ~v! e kr.,rte v:--a~cn o.a. ever het col I e'.}o r:;arbi J c.1 het aan
ta: s tudenten ·;aarvcc,t deze prcef (de µrec assillbe';/t!Qin9 van û:?n ool) g.demc,n"treerd 
wel"(l, kon de precessie ( en ovk iets nut.:>ti v) vertou,d 1:'0ïd::m. 

Verval gens werd de grote coli ~ya;-1al ten tweede mai :i ve,·h,ton ~n l ai dde Pref, 
Frel.! ce,ithal het gezelschap viJ. eeri zaal van net bijvc.kpranicu .. (wcinr s:echts sta
tisve:, op Je ~racticumtafols st -nden), de ttmcdDzaal van de k:-nti:,e en de tPntoon
stell ingsrui "fo (waar all e ri.cdcrlandse toelichtingen yeflankee;•d ware!l dvur R:.issi
sr.~,e vertalingen) 'laar de waarn r.mingstorcn. Celukkig nad Prof, Ur,derhill haar in
leidn9 ovei' het onderwijs in de sterrekunde vertaald en wel (en ir. :•ec1voud) oµ 
schrift , zoda! dit verhaal u ltgedeel d kou ~10rde:1, ·.,ar.t de a1;bassadeur had meer be
l angst el ling voor allt;irlei kijkers, ll:e de afdeling sterrekunde oµ verschille:1du 
Utrechtse en Bunnikse kerktorens had ingesteld. Tensl otte werd in de bovenzaal van 
de kantine no\/ wat nijgebabbel donder-het genot v1n een drankje en levensgrote bit
terballen, waarna omsL treeks vijf uur dG a:r.oassadeur afscheid nam en met zijn 
echtgenote en medewerkers naar Der; Haag terugkeerde. 

Met ~et bezoek van ue Ki ningin in net vo~ruitzicht waren er bij bovenbeschreven 
bezoek wel wat crganisat..rische feil en aan te wi J zon, maar toch was het een interes
sa·1t e belevenis. 



01 $Ql!:SIE: Eniytj t<anttekcni, çen t iJ h.;1 artikel van Or. fi. tlraarns in de ruoriek 
11Bu i tenl andse Verbl i J ven 11. 

In de eerste plaats zou het de redaktie verheugen, indien de wel willende lezertjes 
van Fylakra hun schrijf- en dlscussieerlusten eens willen botvieren en de redaktie 
letterl i;k zcuden bedelven onder ue ingeLonden stukken, (orginel e) bijdragen, kriti e
ken etc. Bij ggbrek aan reaktle op in Fylakra verschijnende artikelen, waarvan we het 
bovenvermelde artikel van Dr. R. Braams een fraai voor::re ijl d van "commentaär-uitl ok
king" zouden willen noemen, heeft Uw redaktle gemeend de discussie op gang te moeten 
helpen. Wij weton dat het bedoelde artikel tl ink wat discutabele punten stelt. 
Schroomt U daarom niet Uw duit In het zakje te doen in de volyende nummers van onze 
krant (stukkgn, stuk_j es, conunentaren, grap;,en, groli en, watenswaardi gheden. eh. wor
den gaarne ingeV1atht bij de redaktie, p.a. Mej. W.t..lt Rutten, kamer 302 C). 

Na deze inleiding enige opmerkingen, die puur bedoeld zijn de discussie op yang 
te helpen. Allereerst zouden we de schrijver op een kleine rekenfout wil Jen wijzen ; 
1-ylakra ! (1 965) !>2, 8e ragel van boven ; Er staat :adan haalt men een jaarge11iddelde 
van 80;t.". Vol gans onze berekeningen: d dit zijn 64~. Op dezelfde pagina regel 1ó ev. 
w.irdt een netelig µrobl eeni gesteld, nl. dat van de verdeling onderwijstaak/research 
aan de universiteits-labvratt ria. Schrijver dezes ZJU graag Uw mening hierover horen, 
lezers. Hijzelf vraagt zich af, Jf er geen mogelijkheden zouden kunnen 11rden gevonden 
specifiek cnderwijsbelangstellenden een yrotere onderwijstaak t oe te bedel en ten 9un
ste van een gr~tere researchtaak van de meer in onderzoek geînteresseerden. nls streef 
percentages v-1. r het onderwijsgedeelte z;;u ik willen stellen 75 à 80% vcrr de eerste 
catag1.: ri e en 20 à 2J% v""r de heede. Oµ deze wij ze komen bei de categorieën aan hun 
trekken en vermijden wa het kweken van administratieve, alleen maar underwijsgevende, 
bureaulisten, resp. van alleen maar s~lderende, metende experimentator~n, die elk cun
tact met het onderwijs missen. 

Tenslotte de suggestie van tijdelijke verblijven aan buitenlandse Universiteiten, 
Deze verb 1 ij ven van ca. 1 jaar zijn buven alle hij fel van grc. t belang en verruimen 
de blik. i.lleen al het effect van "uit de dagelijkse sleur verlost te zijn' en met 
anderen dan de dagel iJ~so collega1s in eon vreemde omgeving te werken stimuleren de 
~nderzoeker. Naast deze sterk positieve kanten ztu ik hier de vraag Vlillen stellen 
~f er geen uniforme regelingen te treffen zijn, waardoor het mJgelijk wordt vp 'ad
ministratief gemakkelijkernmanier üp een buitenlands insti!uut te g?an werken. 
Vaste lasho vergoeding, salariäring, visa, reiskosten, e.d. vetschijnen als dreigende 
fantoraen in het brein van do man die zo graag eens een jaartje •weg wil n. Het muet 
t och mogelijk zijn deze rompshmp 1n k1.rtere tijd dan bijv. een half jaar up een vo1.r 
1 eder bevredigende mani.er te regel en. 

Gaarne commentaar. 

Ee'l redakH el ic], 

- L -
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Interne v~rs l ayan l111,.n u t zvnd..:rin~ v.;r, µl'd kt . elktr1,nika en va~uum1ysika) . 

V 224-5 Werkgroep; F.0.111. K.V. 
S.E.J. Spinnewijn. "."'" 
Verbindingskast tussen de diyitale voltmeter en het Berer-systeem. 

V 224-7 . ïierkgroep: Fl uctuat i evers chi j nsel en. 
Th. H. Peek. 
Oppervlaktelagen 01J Germanium P-N f otodiodes. 

V 22~ ~erkgroep: F1 uctuati evers chi j nsel en. 
11. G. van t.s t. 
Ruis en Oscil l ati evers chi j nsel en in de GE di l.ïdes bij 1 age temperaturen. 

V 22J4 Werkgroep: Radi obi ofysi ca. 
R. C. Pet ers. 
Prakti scha ui h erki ng van twee methodes om metingen te verrichten aan de 
stofwisseling van spermatozoa van de stier. 

V 2256 ~fd. V66r - kandidaats praktikum. , ' 

H. J • .\. Köl khui s Tanke. 
t.li crcgcl ven. 

V 2259 Werkgroep: F.O.M. K. V. 
"• E.M. Laarhoven en G.J. Schrij er. 
Hcekcorrelatiecps.telling met gelijktijdige meting aan vier hceken. 

V 2260 Werkgroep: F.O.M. - T.N.2. 
111. van Drunen. 
Sonde-Geometrie en Sonde-Karakteristiek •. 

r U B L K A 1 

D 21 

E S 

BcuV1knegt, A. 
t~icrowave gal van1;magnetic effects in n-typ e Germaniut11. 
Di ss. 12-5-1965. 
~romotor: J. Volger. 

D 22 SteH er, J.Ph. 
Handigheid of inzicht 7 Onderzoek naar de resultaten van het natuurkundo-
praktikum bij het V;H.M.O. 
Di ss. 17-'>-1965. 
t-r -~. t r; •' .G,j i, innz.irt. ( ·.•~ rv. 1 g ~~· •JI z. 75) 

- g -



Vi eri n9 van het. j ~il eum van de. heer J. P. H ... gaweg. 

Prof.Or. J.8. Thuilas sprak namens de Laboratorium-Raad (in de plaats van Pref.Or. 
J.k. Smit, die helaa.~k r ziekte verhinderd was). 
Professor Th(,mas betr61t .zeer gaarne blevr. W. C. Hogeweg-Dujardin in ue hu 1 di ging, vm
dat zij ten nauwste betr~kken is geweest bij het w~rk van de heer Hcgeweg in het Labo
ratorium. De heer Hogeweg is zijn.werk bij de-Warmtestichting begonnen. 
Daarna volgde op 1 juni 1940 zijn ben"endng aan het Labcrati,rium; waar hij de zorg 
kreeg vo0r het Chemisch Magazijn, L.a. de uitgifte van chemische stoffen en het klaar" 
maken van vntwikkelaar en fixeer. nuw h0buy vu r de fotografie heeft zich vereenzel
vigd met Uw werkn, zo sprak Prof •. Thomas. De heer Hogeweg vervaardigde tal van lan
taarnplaatjes, die in da h .,p der tijd een !'rote verzameling zijn gaan vormen en die 

. als zeer nuttig worden beschvuwd oij het geven van de diverse call eges. Hiernaast 
heeft hij een wetenschapµel ijke verzameling aangelegd vo r verschillende men~en van 
het lab~ratJrium µrivê. Hij kreeg de organisatie en leiding:van het fotocopiëerwerk 
opgedragen en het beheer over het verslagen- en mededel in~en-archtef, Toen Jntdekte 
men dat hij zo gced kon tekenèn, waardour het werk wel eens meer werd aan hij aankon. 
De heer Hogeweg bezit echter de gave dat hij op een prettige wijze kan zeg,en dat 
iets echt niet kan. 
81-vendien heeft de heer H-geweg een v ... , rnarRe taak als c~ncierge. 'fot s1 ot b~od f'rof. 
Thtmas namens de Laboratorium-Raad een magazijn -voor dia's aan met· een envel oppe met 
inhJud als bijdrage voer de aanschaf van een projector. 

Drs. C.I~. Schornheim had als titel vour zijn toespraak: •van warmte tot lichtu 
en 1Re1110reerde de dag van de medische keuring JP ~0- me-i 1940,· terwijl we heden in een 
tijd van welvaart loven. 
De h~er SchLvnheim bcod - mede namens Dr. H.M.,di. Nouters - zijn hartelijke geluk
wensen aan en namens het Cel lege van Curatoren de brief met de daarbij behorende en
veloppe met dank vc r de zeer vele werkzaamheden in deze 25 :jaar bij het Fysisch La
boratvriu1 verricht. 

Prof.Or. E.F.M. van der Held sprak namens de ~armtestichting en bo~d als dank vovr 
het werk in die tij d verricht een geschenk dan. 

Prof.Or. H.C. Bur9er zei in zijn tcesµraak het idee te hebben, dat hij een van de 
weinigen zal zijn die Qeze 25 jaar met-de heer ·H-oge11eg heeft meege1aakt. 
Prof. Bur9er heeft de jubilaris leren kennen als een rusti_g, •bescholden en bekwaam 
j (,0 9 mens. Ouk dacht Pr-cf. Burger. aan de vele, vele mal en dat hij de hulp van de heer 
Hcgeweg cp zeer korte termijn heeft Ingeroepen voor het maken van de·lantaarnpladtjes 
voJr lezingen en CJil eye-prceven en de totc1 s voc,r -publicaties~ 
Naast dit so,.rt werk zijn er de vele fllt) s voer feesten en promoties en ai tijd weer 
trof hem de aard van deze fcto 1s en het vakmanschap wat er.uit ·sRrAf~ het pakken van 
de juiste sfeer en het essentiële kwam er in naar voren doc.,r ei ge'ii'filî'ensel ijk yevoel. 

De heer B. van Zijl sprak namens de Persbneel-s-Vareniging en uitte zijn genoegen 
over het feit dat dë heer Hcgeweg raet zijn vr ,uw en kinderen daze ·dag i n goede gezond-

heid kon vieren. Hl j ver11ntschul di gde een deel van het personeel in verband met de 
r hil osop i sche Spel en. De heer van- ·Zfj 1 noemde ae heer Hogeweg een ge rui sl oze cel 1 e
ga. •Een gede.?lte van j e werk mocht het daglicht niet zien (in de dJnkere kamer)•. 
Hij v~nd een van·de meest kenmerkende karaktertrekKen van de heer.Hoge,eg dat hij 
altijd de positieve zijde van de mensen wilde'zîen. Zo is ue fotograaf ock: hij be
kijkt het negatief maar ziet in werkelijkheid het positief. Tet sl d b:icd ook de 
heer van Zijl een magazijn voer dia's aan met een enveloppe met Inhoud vncr de aan
schaf van een proj eet or. 

De heer ,..J. Kelder sprak namens de Bond van Hoyer Onderwijs Pers c·neel , afd. 
Utrecht en dankte vo:r het werk en v~L r de wijze waarop de heer Hogeweg de cursus 
fot ugrafle h:eft yegeven, 
De heer Kelder bcJcJ een 'boekenbon aan. 

Drs. G.H. Frederik sprak al s directeur van ue fctografie-cursus. 
Hij noemde de heer Hcgeweg als docent van de cursus fct Lgrafre llijzvnder serieus en 
prees de ,1ijze waarl,p hij de t heoretische achtergr .:;nd wist tc.e fe lic.hten, 
De heer Frederik b~~d al s dank een bLekj c aan. 

Tot sl ot dankte de heer Hogeweg allen v.~r de l l,f die hem was t c~;czwaaid en hevel
de 3/4 van de l ef ~ver naar zijn echtgenote, ~dat zij hem het steeds m0gel ijk had 
gemaakt zijn werk 1JJ te kunnen doen. · 
8(,vendien dankte hij voor de medewerking en yoede wil In 110 25 jaar ontvangen. Tot 
sl vt vertcvnde de heer Hogeweg enkele dia's van (zeer) vr~eger en uit recente jaren 
t ~t bijzonder gen.egen van alle aanwezigen. · 

De ontvangst werd besl 11ten met een druk bezo~hte receptie in de bibl ictheek van het 
Laboratorium. 

verval g _van _ bl z. _1~:. 

D 23 
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1218 

Snel 1 eman, ~. 
k flame as a standard of tem~erature. 
Diss. 31-5-1965. 
rr~mot or: J.~. Smit. 

Vri ens,L. 
;.. semi-emperical fc.rmula fo r cal cul ati.oo of absolute cross secti cns for 
i c,nn ati un and excitati en of atoms by el ectrons. 
F-hysica1l,(1965) 385-395. 

Goedheer, J.C. 
fl uorescence bands and chl orophyl 1 ex .forms. 
8.i ochira. et bi r. phys. acb ~! (1964) 304-317 
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• 

Maarschal ker111eerd ,26 _mei_ 1965. 

Trappelend van ongeduld begeven zich om 15.00 uur 22 jongelui· en velen die zich 
ook nog jong voelen. naar 6én der vele velden van het sportcomplex. ~a het gebruike
] iJke inschieten der beide keepers en het instrueren van de niet-voetbal lor~ onder 
de spelers klinkt het beginsignaal uit het fluitje ·,dl het 12e personeelslid dat zich 
binnen de witte lijnen bevindt. Er gaat dirt:Jct een enorr" yejuich

2
o~ afkomstig V<'n do 

vele perscnee1sledtln langs de lijn. G~1ukkig is de praeses v.:.n S .:an"ieZi9 ml.t de 
trompet om het geheel met eer. bi za!" y1:11 ui d te ovetste@men. Hd geval g is dat de a;an
Väl van het personeel di reet wordt afgeslagen en l,et ·tij ande1 ijk deel in gava2r wordt 
gebracht. :~~t is echter nog een aftaster, va;i P-1 kaars .kheden en het sol cctr.:·en 1,·::-1 

voetbali ers en medespelers bij de tege;iparti j. Bei de goals komen e-1kal e ker-en i ;1 9e
vadr. De sl~ijd is geheel ,.1p~n en het ziet er naar uit dat er deze 111aal geen morister · 
zege voor S weggelegd is. . 
. Ma ongeveer ZOli n. sp ~l en -ord1 C!" een verrasse;id 2chot ge 1 ost d::it ee .. , not do3t 

bollen: 1-0 voo:· S. Ü'1derl~~1e aa: .,codigingen wordt .S Jven in Je ve,d~d:g;.-,D 0,3-

drukt en me't succes \'lek voo'r'Y;!ust . .1 we echte!" dat de student er. weer d~ l ~i di nu 
ne:nen. '.fo t;et nuHi ,;en van een beLsnd.; cc1suli'pti e. uit da 2uto~aat lu, .. ··n t1 ;al cl(. ·, 

elftallen het_ vdd vGe!" op. it-cmpetges1.hal klir~t aloi. Ac:nmo:;diÇ; ,nge,1 e~ goede taac 
iiorden :· 'g snal ~?f:evan. 

lfa de aftrap is het r;.H,l beeld niet ge·!t! j ~i gd, Voor iJoi de goals 2'1tdz2n çllva2r-
l ijke si-tu::ities. Er zijn 10 min~ten verlopen. Or 11::ks r:o:-dt door·~ (·en 2,ar;tal opcio
zet die keurig wordt dga.rc.id~ 3--·:. :iet pcrsonucl is cia 1<1a~ ~r.91 fa boven en oo!< n·1 
gelukt het weer (dankzij enorm geschreeuw .van 1 angs de kant l de score 8cn boLer aanzî en 
te 9even. Zou het gal ukken VüOr het zi i1dsi gnaal de stand in eveml' ' c~~ te ::i:·.:ir~en ? 
Met de moed der wanh ::, o~ wordt door S •,1 :}rdGdi gd bij él:-i ,!er spaarz,:.,10 a:::w:i11 C" 90-
l ukt het urn de -.:iedstrijd in r.zar voot·deel te doe;i bc~l issen. !:lc1w sterid V!t>i'd r,ie+ l'HlC: 

gewijzigd zodat de beker in S -bezit biijft. Na het 1:-'.ltste :luHsignaal 1 oprri cu !r f 
bunes leeg zodat het niet meer opvalt dat vooral dz ~ yl ter:, gereservec'.·d voor S -
supporters vrij leeg 11aren ~P.weest. Na ee:n drankje in t;De Poort" gaüt een ieder z;jns 
weegs. 

Phil osuphische __ Spelen. 

Maart '..al kerwecrd 2 juni 1965, ___________ J ___________ _ 

Begunstigd door stralend zomerwee!" schalt reeds in de och ,end een l"2~hti g gel ui d 
over de vele vel den, voortgebracht door de gel uidsinstall ati e. 
Snel worden de poule-indelingen vo1.r voetbar en voll(Jybal bekendgemaakt. Cij het voet
bel bereikt in Pl•Ul e A het pe ·soneel van het Fysisd; Laboratorium Js fi:ial e 1oor cver-
11' \ ••dngen op het ,nal;,cisf.h la~ora~c.riJrn r>r- r.0·1 :_.,· ->11•1h1: ~s~lfL1 -i,sf_., r~, ,id s tu• 
- 1 ,;. .. 

Cr.1h.-...:~, ·-. o·~ v- rs>J,i•. cflr;s ~h1d1er:: ... ;t:.H;~11 .. 11 ._i..,1!l e B Zi'E:~ n'--t· G! · aan,/~n~:eli]k nat" 
t1it d~t h··E zich 1-:,~der mee~ vour de finale ~al _pbats-:r:, Na o·,erwi_11n:ngen oµ het 
0:-~ ~,sch L~borator1u!I! en S wordt ce weg eer.ter vflrstc:·il door U.f'. 
Het çevol g WêS dat di'ie el ftallun met een gçl ijk oánta1 overl'linningen bovenaan d on
den. U.P. doGr ovcrwinnin\)~r. C\\ 01-ganisch Laboratori•:m en A-E, SL ,,at U.P. er. Orça
nis,;h Laboratorii:::i versl o.:.-;i ·2n ~et reeds genoemde ii-E, Het doe! ge~iddel d moest r.u 
de dJçrs lay cw,en. U. P. en S eindigden me~ gelijk doel ge:i i dd::.1 de en hi e:·i n v~Lr
z2.ge:i de re:J,3@enten van de phihsophische spelen·niet. Beide elftallen kc,zen d.: 
vLvr hen uel.t';zaligmaken20 oµhssing. Na veel gdiscussiëer V1eré C8slote:i tot het ne 
men van st:-afschoppen. S had hiermede geen ~oeil ijkheden en kl.a□ zoûoer.de in rlo fi
na b . Het personeel van het Fys1 sch laboratcrtl:m kreeg hiermede de kans oµ re•,ancha 
v:~-r de geleden nederlaag van twee weken da1rvt>u-·. lilet rust 11as de stand nog du'.Jbel
bl a1k. Het v2rsoneel was iets r,11,er en or,k çcvaarl ij ke:- in de aan•;al maar de verde
diging van S had het steeds weer weten te klaren. 

N~sf~i·en wa hetze! fde spel beel tl. Een misser in Je achterhoede van de di..
denten maakt dan aan :il l e illusies een einde, zodat het riersor.acl met de fel begeer-
de bek~r naar huis ging. 

2 
. 

· Minder gelukkig voor S \1/as dat tiJdcns de eerste wE!dstrijd P.hl. var: de Linden 
zodanig gebl essee!"d raakte dat een bezoek aan het ziekenhuis gewenst wàs. Een ope• 
ratie bleek noodzakeJ-ijk en het gehele elfta1 wenst hem een sp j edig herstt:l. 

Bij het volleybal hadden zich ve 1 e teams i ng2s chreven. 1 n voul e 1. zijn zowel 
het personeel van he2 Fysisch laboratorium als S ingedeeld. Door· al haar 'l!edstrlj
den te winnen gaat S over ~aar de finale ter111i il het personeel in de mi ddenmoüt 
eindigt. De finale tussen s· en het Org~nisch Lab l ratorium ~ürdt dc, r ee!"StgenGem
de gewonnen. 

Voor. de athletiek is de belangstel] iny niet erg grovt. He{ eerste nummer dat 
verlopen wordt is de 1500 m. De overwinning gaat hier naar E.L. de Beer in 4,26 min. 
De 1UO m wordt ge11,.,nnon do"r ;.,, Oudsh-,crn (12 sec.). terwijl de prijzen bij het 
hoog- en verspringen gaan naar respectievelijk gedeelde eerste plaats Vriend on Nu
h ;,ff ( 1. 59 ) en G. Bij 1 ( ~- 48 l. 

Op zo'n dag kan helaas niet iedereen met een prijs naar huis gaan, rr.aar liel ken
den allen genieten van het zomerse 111eer. Een ieder verliet na afloop dàn o~k gebruind 
de terreinen. 

s2_-__ A-E_Zeildag. 

Loosdrecht,_ 10 Juni•_ 1965. 

Ondanks de vele sceptische opmerkingen van ve,cral b(!itenstaanders ~ver het te 
verwachten weer toog het bestuur zeer cptimistisch aan het werk om ern puzzel tocht 
in elkaar te draaien. Ook nu bleek 111ear dat hat K.N.M. 1. het mis had. Spraken de 
wee1·beri citen vver ;,•µkl c1 ri n; e· ; •1 hei .. : udc:. J.r , df,js, een f"q 1rns C:at de gehol e 

1 " t· ' ' ) 
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. BRi-l'iDWEER~EDSTRIJD. 
Door het landelijk al yemeen brandweerwedstrijdcumité werd een Gewestelijke Brandw8er
wedstrijd van de Gemeentelijke- en Bedrijfsbrandwijren geor~aniseerd. 
Deze 'lledstri j d werd op zaerdag 29 mei 1965 te Lochem gehouden en hieraan namen 14 
urandweerpluegen deel uit 5 provinciën. 
Van de 1 eden van de bedri J fszel fbeschermi ng Vdn de R. U. werd een brandweerp l ueg ge
vormd, die deel genomen heeft c1an bovengenoemde wedstri j.d •. 
Deze groep bestond uit de heren: 

!level voerder: f>. van Urie (8ureau Universiteit) 
1) L. de Ridder (Fysiologisch Chemie} 
2) W. Post (Fysica F.0.111.) 
3) W. Lagerwey ( Transitorium) 
4) C. Lauf (Kunst Historisch I nst.) 
5) J. Lutters (Bureau Universiteit) 
6) w. Driehuis (Systematische îlantkunde} 
7) F. Nyqvist (Transitorium) 
B} A. Brands (Transitorium) 

Met de heren licet (instructeur), Nyqvist en Lagerwey had de ondergetekende een kort 
int ervi euw. 
vraag; Hr. Licet is de uitslag van deze wedstrijd voor U bevredigend 7 
antw. : Ver boven ce gestelde verwachting, gezien het feit dat de groep niet in de 

;iel egenhei d is geweest om il!edstri j dervari ng op te doen. 
vraag : r1 welke plaats kwam Uw groep 7 
antw. : De groep Utr. Universiteit kwam op de 4de plaats. 
vraag: ~aren er nog prijzen aan verbonden? 
antw. : Ja, wij beha~ den een medaille met de inscriptie van 'zeer yoed" 
vr.aag ; Hr. L i eet hoe 1 ang is de vooruerel ding hiervoor geweest 7 • 
antw. : Gezien wat het had moeten aezen betrekkelijk kort, ongeveer 6 middagen,daar

om valt de uitslag van de wedstrijd ons zo bijzonder mee. 
vraag: Hr. Nyqvist, wat waren Uw werkzaamheden lijdens deze wedstrijd 7 
antw. : Ik moest, samen met mijn collega Driehuis, de eerste aanval inzetten op het 

brandobject, waardo(r verdere uitbreiding kon worden voGrkomen. 
vraag: Waar be~tond dit brandobject uit 7 
antw. : Het stelde een brandende patates-friteszaak vovr, waar de órand begcnnen was 

In eon opslagmagazijn. 
vraag : ~r. Lager111ey, wat was Uw fu(lctie bij het blussen van deze brand 7 
anh. : !k was assistent van de bevelvoerder, waiiruit vuortvloeide dat ik de commu

ni cati o c·nderhi el d tus:;en de bevel voerder, de deel nemende groep en ue denk
beel di gu brandweer-telefooncentrale, wel ka up 200 meter afstand van het ub
j ect lag. 
Bij deze taak moest dus snel gel open worden, waarbl j het jurylid, dat mij 
moest lleturdel en, wogens ademnood muei te had mij bij te huuden. 

v,. J 9 : Hr. Li ent, ., Ji: ·~. l ka i,)ersvnen best nd ,:e jury ? 

arit~. : De 1 ury bestond ud .irandwe;ir-ccmmar.danten van divers!) neder! an.Jse braniJ
we erc.crps en. 

vraag : Hr. lagerwey, na hoeveel tijd was de brand bedwongen 7 
anh. : Na 9 minuten en 56 seconden •. Dit is gerekend vanaf de start (10L meter af-

stand) tot teru9kcmst. 
vraag: Hoe was de gJgemene stemming bij de ploeg heer Nyqvist? 
anh. : Onderling zeer goed, maar ook met de coli ega1 s uit de provfnci e. 
vraag : Hr. Lagerwey, is de patates-friteszaak geheel uitgebrand 7 
anh. : Neen, 9edeel tel ij k. 
vraag : Hoeveel was de schade 7 
anh. : 3 Ten, echter niet yeheel want deze *aren gevuld met ••••••••• wat er. 

En nu wachten 01-1 de volgende brand. 
Naschrift : De heer Heynekamp tFys. Lab.), dia reserve was, heeft van deze wedstrijd 

een smal fi 1 mpj e gométakt. 
Als dit geslaagd is, heeft de heer Heynekamp zich l.lerei d verklaard te zijner 
tijd het filmpje vovr belangstell enden te vertc;nen. 

a.v. z. 

s2 

dat na hot startsigr:aal alle boten een kclkend 209 achter liet en. Helaas bleek de 
t ~cht o~ een zodanige wijze u, tgestippel d te zijn dat velen al direct in het begin 
~et vele 1,rcbl emen te kampen kregen. Het zoeken niiar zonnebadende pusten, 1 i ggend 
in het hoge gras, was geen eenv~udige taak. Uiteindelijk bleek dat twee bemanning
en de gehele t ocht vol..1racht hadden, zodat het rekenwerk tot eer, mini mum werd te
ruggebracht. Bij gebrek aan verdere gegeven!, kvn de poedelprijs niet uitgereikt 
worden. iedereen was hot er over eens dat de zeil dag een succes geworden was, zû
dat allen m~t gezichten variërend in kleur van r t~d t ot bruin naar yelan9 de graad 
van verbranding de terugreis aanvaardde. 
Limmerik van de tweede prijs winnaars: 

Een bodsman zeil end te Loosdrecht 
lag ruy~el ings plat 0p de voorpl ~cht 
Hij wist zich geen raad 
~ant hij was veel te 1 aat 
Maar tweede is toch nog niet zo slecht. 

( Opdracht: maak ~en l immerik met 11[. oc.sdrecht" en "raad" ) 
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PE R SONEELS-VERE t~ I GI ~G 

Foto- en diatento~n~tel ling / wedstrijd 1965 

We zitten ongemerkt alweer volop in de zomervakanties •• In deze periode worden de 
meeste foto 1s en dia's geschoten en wij zouden aan eon oud gezegde het v:olgende kunn.:in 
toevoegen: Wie verre reizen doet kan veel verhalen, _maar ook veel laten :zien. 

~k geef toe: het ztjn niet aitijd onze beste fot o's of.dia's, maar dat is ook niet 
nodig want het is bedoeld voer een herinnering aan onze vakantie. 
Het bestuur van de Personeel s-Vereniging heeft het plan om begin oktober van dit jaar 
de traditionele- foto- en diatentoonstell ing / wedstrijd te houden. : 
Ji e weet zijn er (;nder Uw vakantie snap-shots é~n of meer onderwerpen die zeker een 
plaats.verdienen op de tenhicns'-telling e,f in aanmerking komen vcor de wedstrijd. 

Ik wens U van harte succes en sluit mij verder aan bij de wensen van onze hoofd
redakteur [rof. Thomas. 

Wedstri j dei sen 

foto-wedstrijd formaat 
onderwerp 
aantal 

dia-wedstrijd -Onderwerp 
aantal 

: 13 X 18 
vrij 
onbeperkt 

vrij 
3 stuks 

8. v. z. 
BEHEER- EN L~BORkTORIUM ~EDEDELINGEN. 

De aandacht wordt ar nogmaals op gevestigd, dat vo0r iedere buitenlandse reis, waar
van de kosten niet d Ol,r het College van Curatoren vergoed worden, via de Beheerder 
uui ten gewoon verlof moet worden aangevraagd. 

de Beheerder. 

Technische_gesprekke!!:, 

Volgens de jaarlijkse en reglementaire bestuurswisseling treedt het bestuur van Tech
nische Gesprekken af en wordt het nieuwe bestuur als volgt samengesteld: 

voorzitter: T.E. d' ,1rnaud 
secretaris: H.h. Nijhuis 

WiJdanken allen die hun medewerking aan het tot stand komen van de voordrachten ver-
1 eenden, in het bijzonder de aftredende vo rzitter, de heer M. de Voigt, die als se
è:reta'ris respectievelijk v1J<:rzit ter gedurende de af gel ..,pen 2 jaren een bestuursfunctie 
v rvul J.:i. T,E. d1;,rnauJ, ser,r0bris. 
- Î -· -

Zo nu en dan wordt me wel eens de vraag gesteld: wat gebeurt er nu al 1 emaal op ka
mer 208 7 Ik antwoord dan wel eens schertsend: vroeger hield men daar de boeken, doch 
sLnds die weg zijn, is er de boekhouding ondergebra,ht. Toen ik korte tijd na ml jn aan
stelling als hoofd van de boekhouding nbij de tMuurkundea van de Ri jksuni versi teit te 
Utretht kennis ging maken met het hoofd van de administratie van Curatoren schetste 
deze als taak van de administratie der instituten: a} kredietbewaking; b) het personeel 
zoveel mogelijk ontlasten van het vervullen van :diverse voor schriften en van admini
stratieve rompslomp. In eer) aanvankelijk idealisme zou je dan missçhien kunn~n denken, 
dat ~3nig medewerker van het "1 ab 11 je van tijd tot tijd .in zijn hart dankbaar is, om
dat j e voor hem het verbruik van Je .toegekende a(rijks-)centjes 11 bijh<,udt. 
Doch reeds na een korte spanne tijds merk je, Jat menig 111erk groep lei der· zich aan zi jn 
subsidie niet al te veel gelegen laat liggen, zolang zijn onderzoek maar op het gewen-

. ste peil ·kan worden voort gezet. 
En ijat de administratievJ ~oorschriften betreft 1 oog j e menigeen zo nu en dan danig 

voor de voet en. Bijvoorbeeld op zekere dag blijkt plotseling tijdens hot ondei'Zoek, dat 
een bepaald app::i;--aat eigenlijk al 3 dagen in huis had moeten zijn. Men holt naar de ad
mi nistratie, en geeft te kennen, dat men een bepaal de 1 everanci er wi I opbel I en om het 
gewenste instrument pi reet tel aten afzenden. Hier blijkt nu, dat de bestelling vi 2 
het Rjjksinkoupbureau moet, en dat het wol 2 ä 3 weken zal duren voordat het dcsbetr.;,. 
fen de t o~stel in huis is. U ~egrijpt, dat een dergelijk "uit de hand nemenn niei be
paal d i 11 goede aarde valt en vaak zj et men hef1sl achtofter 11 verdwijnen met een uitdruk• 
kin g op zij, gezicht van °oh die bureauc:--atie0

• 

Gel u~kig behonrt het bovenstaande tot de uitzonderingen en in het al ge:lleen mag de 
administratie zich verheugen in een prettige medewerking en ik verwonde~ me vaak over 
het begrip, dat men voer de gang van zaken heeft, ook als veel extra 1 ast wordt ver
oo;'zaakt. Inderdaad is het zo, dat wij aan handen en voeten gebonden zijn door allerlei 
vo orschriften en ik zie het dan o~k als één van de voornaamste taken van de ~dmini
stratle om de last in de vertraging - di e deze voorschriften veroorzaken - tot een 
minimum te beperken. Anderzijds is het zaak rn zover mogelijk vooruit te plannen en 
zo spoedig mogelijk tot bestelling over te gaan. Vaak ook wordt een bestelling vertraagd 
doordat de bon onvolledig is ingevuld, zodat navraag moet worden gedaan. Behalve een 
volledige omschrijving van het gevraagde mat ~riaal, een duidelijke vermelding van de 
naam van de besteller en de handtekening van degene die bevoegd is tot bestellen, moe
ten ook de nodige administratieve gegevens worden vermeid, te weten: 
1 Achter nbetalin\j doorn moet het instituut worden vermeld. Dit is op een paar uit

zonderingen na a} R.U. Fysisch Lab. of b) R.U. Transitorium of c) FOM. 
2 "chter nwerkgroepn moet duidelijk de werkgroep worden ingevuld, hetzij de volle

dige naam, hetzij del ettercode (die in wezen een afkorting is), hetzij de num
mercode. Bij werkgroepen van het Transitorium geli eve men v66r de 1 etter- of num
code BLO nrn te zetten. 

3 Bij best.-ill ingen van materiaal voor bcstai!nde oµst d lin ;ien of a,,"aratuur van de 
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FOM moet duidelijk op <te bon het FC1i1-apparaatnuill111er worden vermei d. 
Behalve een vl oHe bestel H ng, is ook van belang, dat de facturen zo spoedt g moge-
l ijk worden betaald. Stuurt ·U'dus de pakbonnen direct docr naar de administratie, 
voorzien van een handtèker,ing eventueel aangevuld met de naam In blokletters, als de 
signatuur ~iet duidelijk feesbaar is. 

Het is een goede traditie, dat aan de werkgroepleiders en sub-werk9roepleiders ~ 
iedere maand overzichten worden verstrekt, al of niet vergezeld van een dupVicaat
kaart, Helaas Îi het door overbelasting van de boekhouding in 1965 onmogelijk geweest 
deze gewoonte te handhaven. Wel hopen we zo spoedig mogelijk weer tot het verstrekken 
van deze maand61 ijkse overzichten over te gaan. 

M. van L fth. 

Nieuws van El ektronika. 

De kwartsklok: gangfout ca. • 1.10-9, verloop onbekend. Voor wie het naadje van 
ue kous wil weten: in tegenstelling tut vroeger is thans de v6órzij de van de sec. 
µuls 1,7 msec achter op &llT. De lengte van de puls is thans 70 msec in plaats van 
50 msec. 

Ten behoeve van een cryostaat werd e~n yevoel iye weerstandsdiscriminator ontwik
keld. Hiero~ kan bijv. een NTC-weerstanu als sensor worden aangesloten. Het weer
standsbereik is van O tot 40lJJL met een instel bare resolutie (hys terose} van 0, 2 tot 
20.fl. 
Onhikki;ling en inlichtingen: \'J. Smit. 

De ionenbronzender van de cascadegenerator, die nGgal wat storing verctirzaakt_t>P 
ca. 70 ldHz wordt vervangen docr een .kristal gestuurd exemplaar op 40,68 MHz• 5.10 • 
Mocht U binnenkort dus zoiets tegenkömen (met BUO Hz rimpeltje!) dan weet U-;,aar het 
vandaan komt. Tussen haakjes: als U zèl f ergens in het hocgfrequente van doen hebt, 
genoemde frequentie is vrij voer industriële toepassingen en dus ook voor U, mits U 
ziWJ houdt aan rle (betr.ekkelijk ruime) tolerantie en er geen antenne aanbindt! 

Uitbreiding van de service. 
L, C en R-compcnJnten kunnen vanaf heden gemeten worden b1j alle gewenste frequenties 
van ca. 20 Hz tot 33 MHz, dit dank zij het feit dat onze hoogfrequent meetbrug uitge
breid is met een oscillator-detector. U staat er van te kijken hoe bizar vele onder-
delen zich bij hoge frequentie gedragen ............. dat or oo~s werkt is een 
mirakel ••••••••• !!! 
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