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FYLAKRA 

MEDEDEL I NGENORGAAN VOOR HET FYSISCH LABORATORIUM 

10e jaargang no. 8. november 1966 

Redacti e Prof.Dr. J,8. Thomas, voorzitter 
Drs. A.J. Borgers, Mej. A.E. Grootenboer, Dr. Tj : Ho11ander, 
h j. 11/,A. ~. Rutten, A.J. Schimmel, Drs. C.M. Schoonheim, 
B. van ZiJl. 

Redactie-adres: Kamer 302c, Bijl houv,erstraat 6, Utreëht. 

------~--------------------------------------~-------------~------------------------· 

VO O RPRET 

Gesterkt door 50 weken rust en meditatie, 
Verwek ik op het lab alweer onrust eR ook.agitatie. 
Men wil zo graag van al 1 es weten, 
Hoe zou Klaas en hoe zou Pi et nu verder toch wel heten 7 
Suggesties komen hier en daar naar voren, 
Op gel et ! De muren hebben oren ! 
Vel er doen en 1 aten 
Houdt men angst vall i g in de gat en. 
In mun huidige anonimiteit 
Heb ik echter vol op gelegenheid 
De laboranten goed te observeren, 
Om op mQn jaardag han eens goed mores te leren. 
Ylant na mijn ,lange. tijd vari rusten, , 
Reken maar, ze zullen er van lusten 

Sint Nicolaas. 
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P E R S O N .A l· 1 A 

B1 iJde _ gebeurt ani ssen 

14 november 1966 
Cornelia Klazina dochter van 
de heer en mevr.ouw van der Wi'l dt-Ottens 

~~!~!~~ 

! 1 . 

24 november 1966: ue heer J. van der \'/eg ( T. N.11) met_ mej.uffrouw A·. Brou
111
er. 

. . 
Vertrokken Staf-. en Personeelsleden 

---------------------------------
Per 27 oktober 1966 
Dr. D. 111. Sheppard ( K :O is naar Canada teruggekeerd. 

Per 1 november 1966 - ... -· 
Drs. W. van Dijk als kandidaatsassistent 1,ij het elektronica practicum. 

Per 15 november 1966 

Drs. H. Schipper a·,s kandid~atsassfstent bij_ Medische err Fysiologische Fysica. 

Per 1 december 1966 ' 

Drs. K. Schurer ( T.N.) en J.F.'ri. Peters (Elektronica). 

Mutaties 

~er 14 ~ovember 1966 is Drs. J. 6. van der Baa~ voor zes maand~n gedetacheerd te Ri .J 
1n het Tandem 1,ccelerator Laboratoritfl va'n het Ni~ls Bohr Instituut ir. Denellarken. 

Doctoraal examens 
----------------
14 november 1966 { wi sk.) : H. N. van Eck (met veel 

V. f4. Sekhui s ( met veel 
H. de Vries (met veel 

genoegen) 
genoegen) 
genoegen). 

14 november 1966 (exp. natk. ): A.J.F. den Boggende 

J. A.C. Di rne ( cum I aude) 
H. Schipper. 

Verl tofd: 

t~ejuffrou11 8. Grootenbcer (red.) met de heer l1l.A. van 't Hof. 
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Buitenlandse _gast. 

Bij de werkgroep kernfysica werkt, binnen het raam van het Neder! ands-Bel gi sch 
cultureel accoord, sinds eind oktober 1966 lic. K. Heyde van de Rijksuniversiteit te 
Gent. 

De tieer Heyde behaal de in 1965 zijn 1 icenciaat in de expe:-imentel e natu•1rkunde bij 
Professor J. Verhaeghe. Professor Verhaeghe is •,oor het Fysisch L aboratorl um geen on
bekende, aa~gezien hij in 1965 erepromotor was van Professor Endt. In Gant worden foto
nut:l eai rci reacties aan zeldzame aarden bestudeerd. De nodige gämmastral i ng wordt opge
wek~ als r~mstral i ng van snell e elektronen ·die in wolfraam worden afgeremd. :,len had 
er de besr.hi kk i ng ove1' een zelfgebouwde 4 t4eV el ekt ronenversnell er. Thans staat echter 
i:i het zo j , i ; s~ gereedgekome;1 gebouw van het Inst ituut voor Kef'n'Metenschappen ( ook hier 
be'!i ndt zl ch de ni e1Jwbou111 buiten de stad) een elektronenversneller van ca. 30 MeV ter 
beschikking, Te zijner t ijd zal O\j deze versneller een tweede sectie gebouwd 111oïden 
ZQdat energi eën van ca. 80 ~eV bereikt zullen kunnen worden. 

De heer Heyde zal gedurende zijn zesmaands verblijf te Utrecht theoroti sche ondor
zoeki ngen doen aan kernmodellen van zeldzame aarden. 

Na-kant.il daten · 

G. Akkerm.an 

1t F. C. van Goal 

M.J. I. Haan 

H. H. J ans,sen. 

W. ' ui s 

J .fl . J . de Ruyter 

J. Schoustra 

H. F. de Vries 

p .J.8. 

~ieuwstad 32, Gorcum o.l. v. Dr. H.J. v.d. Bol d. 

Ina Boudier Bakkerlaan 65 
kamer 515 c.l.v. Drs. H.J. v. ~rk. 

11aliesingel 43bis 

l oop] antsoen 120 

C. van ~aasdijkstraat B 

o.l.v. Or. R.l. Krans. 

o. l.v. Dr. W. Snelleman. 

o. 1'. v. Drs. G.J. C. v.d. Horst. 

Gl adi ol usstraat 16, Hilversum 

J.S. Bachstraat 65 

Grasstraat 15 

o.l.v. Prof.Or. C.~. Braams. 

o.l.v. Prof.Dr. J,B. Tho11:as. 

o.1 . v. Drs. H. Gruppel aar, 
te Petten. 
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lrl tWllORIAt PROF. DR. ING. N.A. HIJ..BERTSA'A. 

Op 21 oktober overleed na een kort ziekbed op de leeftijd van 77 jaar Prof. 
1 ng. N.A. Hal bertsma, oud-blJzonder hoogleraar van de R u t·e Utrecht O d d Drk. 

d N v Ph · l • . • • , u -me ewer or 
van e • • 1 ·1ps en oud-adviseur van- de Rijkswaterstaat inzake verlichtingsproblemen 

Hal bertsma werd.in 1889 geboren te L eeu111arden, studeerde el oktrotechni ek in . • 
Darmstadt, waar hij 1n 1913 Zijn ingenieursdiploma verwierf. In 1915 promoveerde hr t 
Oarmsta?t oµ een ~roe:schrift nlichttechnische Studienn. Na enige jaren als priv~at~ 
?oce?t in de verl 1 chh ngskunde in Karl sruhe werkzaam te zljn geweest kwam hij in 1921 
1~ dienst van de ttV. Philips. Hier heeft H. als de "Ambassadeur va~ het lichtn veel 
b1J9edragen t ot het verkrijgen van een beter inzicht in de ei sen di' e aan e d 1 · ht · t en goe e ver-
1 c 1ng moe en rorden gesteld en aan de verbreiding van do kennis hiero t t 

1 n 1939 11erd H. benoemd tot biJZOnder hoogleraar in de verl i chti ngsku~d:e:a~ de 
R. U. te Utrecht als opvolger van wljl en Prof. v.d. Werfhorst. Zijn colleges werden 9 _ 
vol gd door studenten dié technische natuurkunde als blJvak voor het doctoral . e k · d · e examen 
azen ~n in e Jaren na de oorlog ook door ingenieurs van openbare bedrijven die be-

l ast_ z1J? met de ope?bare verlichting. ·In 1939 werd H. tevens voorzitter van' de 
Comm1ss1on Internationale de 11 Eclairage en zonder aan zijn overige werk te kort te 
doen, m~g toch wel 111orden gezegd dat H. 1s grote gaven in deze functie het bes\e tot 
ontpl 0011 ng kwamen. ZiJn. tal enken~i s en zijn tact hebben er veel toe bijgedragen dat na 
h?t cong~es van de CIE in PariJs in 1948 de internationale betrekkingen op verl ich
t1ng~geb1ed w~rden hersteld en de CIE tot een groot internationaal lichaam kon uit-
groei?n. Bij zijn aftreden als voorzitter in 1951 benoemde de Cl E hem tot h _ 
voorzitter. aar ere 

. Van 1946 tot 1 janu~ri van dit jaar (met een onderbreking van enige jaren waarin 
li\jlt!l H. Z1Jl. dez~ funct1 e 'llaarnam) was Halbertsma adviseur van de Rijkswaterstaat in
zake ~e verl1c~t1~~ van auto- en water1egen. Een van de laatste grote projecten, 
111aarb~ Zljn advi e-s ~erd gegev~n, was het 8ri enenoordproj eet in Rotterdam. Zljn verdien
sten 1 n deze funch e werden In het bogi n van dit jaar erkend ~oor Zljn benoeming tot 
0.0.N. 

Met Halbertsma is_ één va~ ~e markante figuren uit de verl ichtingskunde heengegaan. 
Na F~b~:• Paterson, Mi~lar, ~alsh on Schneider, om enige oud-voorzitters van de CIE 
en pioniers op het gebied van ue verlichting te noemen Jie hem voorgingen 1·s het 
Halbort o· b· , nu . sma, 10 1J e_en congres van Je Cl[ zal Meten worden genoemd b1j hen Jie ue CIE 
sinds het voorgaande congres zljn ontvallen. haar de herinnering aan Hal berhma als · 
een groot deskundige op het gebied van de verlichting en haar geschieden is en vooral 
als een groot mens,. zal hij vel en voortleven. 

G. h.11. Rut gers. 
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fi11JN HOBBY: 
En z6 is 1t gekóó66men 

om een bekende frater te citeren, dat ik als hobby het amateur-toneel koos , eerst als 

spel er, daarna als regisseur. 
Als scholier van een jaar of tien al speelde ik roet mijn vrienden 

11
toneel 

II 
en orga• 

nis eerde voors tel1 i ngen voor school - en buurt genot en op Koninginnedagen, of zo maar i n 
tie vil kant i es als t1JdveruriJf. Een verhaa 1 werd verzonnen, aan de spel ers uitgelegd en 
zo kwam, al i~proviserende en zonder tekstboekje, een voorstelling tot stand. Dat het 
spel op de uitvoeringsdag geheel anders gepresenteerd ,erd dan op de repetities gas 
afgesproken, behoef t Jeen betoog, maar het plezie~ dat we eraan beleefden was ar niet 
minder 0111. Ue voor-stell!nyen vcnden plaats op de zolder van m\)n ouderl ijk huis, z6nder 
111euco;:eter. -van de overige be111oners. Het gebeurde "el dat zo1n 20 toeschouwers, met de 
schoemrn uit en het bevel vooral niet op de trap te praten, om het ontJekk i ngs gevaar te 
!>eHnr;; n, rJar bovon werden geloodst. Als de voorstelling erg spannend was, ontkwam je 
~etuurl~~ niet aan hat feit dat het uµubliek z1n enthousiasme {of ergernis) kw~t moest 
en dat ging Jan raet hot nodige lawaai yepaard, bevel of geen bevel. Geen wonder dat dan 
<,e ,•a:---J1,truste oudars dachten dat er een rampplaats vond en naar boven kwamen gcsnel d 
om er rste nulp te verlenen, maar dan ontdekten d_at er een 1 invasie

11 
had pl aab:gevor:den 

var. ;.~nst-•m,wi&J"S in de dop. Daze ontdekkingen hielpen wel mea m
1
n ouders ta Juten 

1:ernen :i~1 ,,d idee dat hun zoon a) artistieke neigingen had (omdat deze niet e~fel~k 

telt enJ e11 J) hi ervoor zelfs de st;:'lf niet schuwde. 
(Jp l atgre 1 cdt'Jd kon i !, 1111 n hobby meer n1 egaal" ui tleven ooor met en~el e vri er.den 

.;en 1.r>1eo1 Jrcep er, te richten die zich ging speciilliseren in het verzorgen ,·:in nnt-:
si·'ln~·. 'lrc:próg:·~mma' s voor gehandicapten, zieken, bejaarden en çcde,i neerden. 

?e· ~&i zo~n [van oktober tot mei) ~erden drie programma1 s In studie geno~in waar
,Jr u

1
, (,<{ •~at .Y\1s" ~on ·,orden geboden , r.l , een blijspel of klucht, een toneelsç:il of 

komcdi e; c:r en c:ibarel-revue. Deze laatste schreven ·;ie zelf, speel den er de sci-iehen 
;n, vo:'zo!·gJen Je conférences en maakten tie decors hiervoor. Verschil 1 <:1ndc gast~roepjes 
zorgirn vco1· de or.1li)sting, z.a. een balletgroepje, een (studente:i)orkest voo i' de bege
lcldinç:, ean zanggroep e.J. Dit ~aren ook al1en amateurs die dit -Merk belangeloos de
clm,. Jat in c!e voorbereiding en opvoeringen (soms 30 per seizoen) \'eel tijd gaat zitten, 
zal U duidelijk Z\Jn, maar voor een hobby moet je veel over ()kunnen() hebben. SCJ:ns tra
den wf! tweemaal per vieek op met een ander stuk en werd het i:iel eens moeilijk all es uit 
elk.aar te houden. Toch 'llas hat voor alle 11edewerkers een grote voldoening dat 11e !llet 
onze hobby anderen ( vooral de minder met gezondheid bedeel den) enige uren ontspanning 
en afleiding konden geven. Na de watersnood-ramp gaven we voorstel] ingen waarvan de 
batige saldi ten goede kwamen aan de slacht offers en droegen op deze mani er ons 

11
steen

tj e11 bij t ot de w~deropbouw. ,fat je al niet met een hobby kunt doen voor jo medemens 
bleek ook uit de voorstellingen die 'llerden gegeven voor de KankarbestrlJdi ng, Rode Kruis 
en ardere Kruisverenigingen en het j eugJwerk in stad en dorp. 

Natu~rl \)k Zljn er aan Jeze periode veel herinneringen op te halen, waarvan ik U er 

één niet wil onthouden; 
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We speelden in een bejaardencentrum een klucht waarin een dznig onder de plak zit
tenje schoonvader ~ or een bepaald· niet zachtzinnige schoonmoeder wordt nagezeten. De 
( oudore) sµeler was zó in z'n spel opgegaan dat hij geen rekllning meer hield met de af
metingen van het (geringe) toneel en pardoes de zaal in tuimelde midden tussan de ver
baasde, bejaarde toeschouwers. Met veel tagenwoordi ghai d van geest stond hij op, hoewel 
nij zich behoorlijk bezeerd had, rende achterom het toneel ·weer op en speelde door tot 
~an de pauze. In da pauze kwam de directrice van het centrum een praatje maken en vroeg 
bezorgd: 110f die oude man nu elke avond zo hard van het toneel moest vallen ?" V/e heb
ben (niet geheel volgens de wa.!rheid) geanhoord dat dit nu e·enmaal · 11het risico van hot 
vak" was en hllt dus zo gel ate.n. Ze zei het niet, maar aan all es was naderhand te merken 
dat ze ons maar "rare arti:esten 11 vond. 

Na een aantal jaren zo veel prettige avonden to hebben meegemaakt, kwam de interes
se voor de regie-kant van het amateur-toneel. Inmiddels was in Utrecht Je Stichting 
Utrechtse "mateur Toneel school erm fci t gcwordon die (winter )cursussen organiseert 
voor amateur-tonelisten. Deze bestaan uit drie cursussen toneelspel en twee regie en 
worden con .:wond per we1ik 9euurend0 zovlln maanden per jaar gehouuen. Door beroeps
krachten worut les .gegeven in o.a. voordracht, mimiek, bewogingsloer, uitspraak, oude 
on nieuwe tonael geschiedenis, praktisch spel, grimeren, spreekvaardigheid en regie. 
~an het d nd van Je vol 1 edi go cursus wordt na Vijf jaar deel name oen gctui gschri ft uit
gereikt aan die loer! ingcn di e met goed geval gaan een (openbaar) examen hebben deel -
genomen. De Stichting ontvangt subsidie, voor dit scholingswerk, van de gemeente in 
het kader van het r.vond ~hJverheidsonderwiJsbcl cid, zouat de cursusgelden laag gehouden 
kunnen wordan. 

In het bezit van dit 9d .1igschrift çing ik mij wijden aan het rogis,eren van tonoel
groepen. Al gauw kwamen verzoeken van porsoneJls- en andore verenigingen binnen een 
nregi e te doen 11 \1/at ik tot op lieden nog doe omdat uit nu het meest bcvrcdi gende in 
mijn hobby is. Het zelf-spelen is niet meer mogel1Jk omJat hiervoor de tijd ontbreekt. 
Regisseren is nl. móér uJn con :ivonJ per week repeteren met een aantal mensen. Het 
begint al mdt het uitzoek~n van oen geschikt stuk, dit grondig doorlezen, oen rolver
Jel ing maken na een test van JIJ spel ers Jio beschikba:ir zijn, het ontwerpen van con 
décor en programma en het uitzo.:iken en opnemen van passunde muzi ak en gel ui den die, 
per bandrecorder, de illusie van het spel moeten versterken. Dit alles gaat vooraf 
aan Je eerste repetitie bijeenkomst Jie gevuld wordt met het door de spelers lezen 
van het stuk. Daarna vol gen dtnongevoer drie maanden van een avond (soms de l aahte 
weken voor de opvoering twee avonden) per iOek repeteren. De repotities bestaan voor
namelljk uit het met de spelers zoeken naar de juiste interpretatie van de inhoud van 
het stuk en de voorkomeni.le karakters. Jezelf ZiJn op het toneel, ten aanschouwe van 
een aantal toi,schouwors is moeilijk, een anJer spel en is nog moeilijker en moet dus ge-
1 eerd worden. Nog steeds treed ik met groepen dio ik onder r~gie heb op voor gehandi
capt~n e.d., omdat Ji t mij veel vol doening van mijn hobby geeft en ik iets voor ander'en 
kan doen. hleestal worden hiervoor reprises gebruikt van stukken die reeds voor "ei gen 
verenigingspubliekn ZIJn gespcold. Dit is ook voor de spelers dankboar werk, omdat zo 
de yolegenheid wordt geboden een stuk, waaraan vele maanden hard gewerkt Is, m1ier-
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mal en op te voeren, zonder dat het na é6n opvoering in 11de ,Jskast" verdwijnt. 

iilet de modia radïo en televisie heb ik, door mijn hobby, ook moyen kennismaken. Aan 
enige programma1 s van de "lladi o voor Zieken" hebben wij met· onze cabaret-groep meege
werkt. Deze programma's worden door amateurs samengesteld en op de band opgenomen dia 
dan via de huisomroep wekellJks worden uitgezonden in zieken- en oejaardentehuizen. 

Aan het "Steravond-program~a0 van de NCRV heb ik een leuke herinnering als deelne
mer aan het spel "Opsporing verzochtn, waaraan ik enige malen deelnam in vorige sei
zoenen. In de begintlJd van de televisie kreeg ik ook de kans mee te doen aan het spel 
"Electronische Tienkamp• en mocht een aantal keren figureren in de "St.-Gernain pro
gramma's" van Tom (Dorus) Manders. Ook dit vond ik een interessante ervaring, omdat ik 
zo de gelegenheid kreeg eens in de keuken van radio en t.v. ta kijken. 

ffll n grote wens is nog eens de gelegenheid to krijgen de spelregie van o,m speel fi 1 m, 
gemaakt door amateur-smaltilmers, te voeron. En dan liefst ilen verhaal dat speelt in 
Oud-Utrecht, dat veel mogelijk heden biedt voor het vinden van sfearrljke locaties. Maar 
er moet alt~d wet te wensen blljven in het leven, ook bij aon hobby, dus houd ik het daar 
voorlopig maar op. [~isschien dat ik in de toekomst hierover ook nog eens "on zó is 1t 
gek6666mon •...• " kan schrgven. 

D. C. Z. 
K L E l N JOURNA AL . 

DECEMBER 1966 

Opening St. Nicolaas Feest 15. 30 uur 

2 Natuurkundig Gezelschap 20.00 uur 

5 Makkers staakt Uw wild geraas te 12. 30 uur 

6 s2 
Jaarvorgadering 20.00 uur 

13 2 
S lunch 13. 00 uur 

15 Staflunch (Transitorium) 12.45 uur 
Co1loquium 15.30 uur 

19 Promotie P.H. Vuist er 14.45 uur 

20 2 
S lunch 13. 00 uur 

23 . Kerstvakantie 16.00 uur 

30 Sluiting 16.00 uur 

- 1 ~ 
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BUITENL;\NDSE VERBLIJVEL 

Allereerst moet me van het hart dat Fyl akra hier een wel ko11e versch\Jni ng is. De 
best verzorgde rubriek is ongetwijfeld uio der personal ia, die steeds ·nieuwe verrassin
gen opleveren. Ook berichten dls ~ie van een zanghulde aan de rector magnificus doen 
je soms een trarw. van ontroering en hei rni'ee wegpinken. Daar staan dan 111eer de al arme
rende berichten uit Je admi ni strat ie togeno·~er, di r, je dankbaar stemmen aan dii keurs-
1 ijf van bureaucratie ontsnapt te zijn. 

De Cha 1 k Ri ver Nu cl ear L aboratori as Zijn gel egen in een 1 andschap wat hï'er met de 
i:erm 0bush" aangeduid liOrdt, op het punt waar Je Chal k Ri ver in ue Ottawa Ri ver uit
rrnndt. Het oog van de bezoekEtr 1W!'·ut all orGorst getroffen Joor een bord met opschrift 
;'possession or use of camera's and firear111s stridly forbidJen 11 • aanneer men na een 
yrondig~ screening en brainwaEhing de plant area batreeut, ziet men een grote verza
meling onoogl iJke gebouwen. Hoe,d "c plant re-:~s 20 jaar bestaat liordt het nog steeds 
,:l s een voorlopige nederzettf ng bes1,hou•1rd. Het ; n·~.:;néi ga van Jeze gebouwen is ges chi 1-
Jerd in een ziekelijke kleur zeegroen, atouiç energy green genaamd. Het wekt associa
ties op met het Fysisch l'.lborator.u1A voor Ie invasie van Hooyman. Er heerst dan ook 
Jezelfde onged"Nongen sfeer. '1iJ.t nrl<~e~~ein beperkt zich voornamel ~k tot het tandem
\'Obouw, waar ll'C tot 'Iocr kort erparimilnttln ded1;n ~., t een EN tandem (hetzelfde type als 
John Hoogenbocm nog eens hoc,pt t f• krugrn). Do:;: 1:1ar.hi ne is ondanks afgedankt vanwege 
~ijn beperkte energiebe!"EJik en our.dcl ~teride on ear, bec. keer zo grote tandemgenerator 
r~adert zijn vol tooi ing. 

Met hun Utrechtso soort ~enoten del t>'1 d3 (:hal" rti veri et en een sterke gehochthei d 
san het drinken van koffie. r ei hot v~.sthi1 d2t deze hier van tien tot elf on niet 
van elf tot haal f genoten wo:•Jt. Ook lij:i er. 93c~. koekjes. 

Het _doel •,an de ex;:icrimenten hiar is :,dza1+1.l e als van de Utrechtse kernfysir:a
qroep ; het bepalen van ei genschappon van .:.angasl agan toestanden ·,ar: kernen teneinde 
'eze aan theoretlache modellen te t Jc ~son. Ee~ groot aantal techni sken zljn daarvoor 
-~ Chalk River onhi~keld. De l .:atste tijd staan vooral lithium gedrifte gerl'laniun 
:etectoren, die een zeer goed opi osse,1d v&nio9cn voor gattmastral ing· hebben in net 
centrum van de bei angsten :r.g. 

1 n het a 1 gemeen is e;· eon 9root vG:·s:hi l tussen Canada. en ,imeri ka. De mensen zlJn 
1:ïer ve!!l subtieler in alles wat ze doen. Ze houden elkaar een beetje voor do gek, 
:elfs in de politiek, ma.:.r m haten niet. Daarom voert Canada ook e,.J n veel betere 
Juitenlandse politiek dan de V.S. Canada is altljd da vredestic/1.tel'. 

De beste plaats ter wereld om tot jezelf te komen is Deep River. De naam is sym
bolisch: Daar wordt het diepe denken gedaan en worden de hete fran·eJ gestort. 1 s ~li n
ters is het hier koud maar in de zomer kan het heer] ijk warm z1Jn. Er is maar één 
nadeel: je wordt hier allergisch voor hooikoorts. 

Peter Smul ders. 
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BEHEER- EN LABORATORIUM fllEDEDR INGfN 

Vergoeuing_~bruik eigen vervoermiddel 
-~---------------------

/,antall en voor 
dienstreizen af
gelegde kilome
ters per kal cn
d;,rj aar 

Vergoeding in centen per afgel egde ki 1 omater bij 
gebruik van ean 

1 e t/m ~OOe km 
5001

8 
t/m 100008 km 

10001 e t/m 200008 km 
e 

20001 en verdere 

personen
auto 

19 
16 
14 
14 

motorrljwi el 
of scooter 

10 
7 
7 
6 

fiets, al dan 
niet voorzien 
van hulpmotor 

12,50 per 
half jaar 

De vergoeding voor het dienstgebr 'k · 
in categorie A van het Reisbeslui~'19;;ne~e~_e19e~ aut? door ambtenaren, gerangschikt 
. b ie reizen in een auto met een catalogu -
iJ rijs 1J oerst e verkoop v66r januari 1966 van meer dan f 7 000 s 
f. 7. 500,- bij eerste varkoo ná 31 d b • • ,- en van meer dan 
ti evel · k 24 20 18 17 P t b d ecem er 1965, zal per afgelegde kilometer respec-
de tab~l ge~oemde klle:mete~:~ e ragen' naar gelang van het aantal in de bovenst aan-

- 9 -
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?ERSONEELSVERCll Gl G 

uankbetui gingen 
--------------- . d Berg dankt de personeel sv;ereni ging hartel Ijk voor de 

M I C R1i·nbergen-van e 
mevrouw ••· · . 1 t ht onh·angen . d .1· z" tijdens haar z1 eK· e moe • 

f.-udman ul e 1J b h + 1--k oor het . . 1 ~ Il Evert sen danken hier \} ar .e IJ. \/ 
1-lejuffrou'll J. Jor.geriu!;. en de i~e ··l ovin van de personeelsvereniging mochten 

~adeau dat z\J t ie r gel cyenhe1 d 'i'O.O h1.;n ver 9 

'!' tvangen. t'. ' r . var. 8anni ng ,1il l en de personeel svereni ging bedanken 
De heer en mev,rouw .h ni.racc,< n . d. , hu• hu,;;e1 iJk mochten ontvangen. 

d d t Zij' ter 91;;1 eg >nhCl ~an .1 
~~or het ca BdU a u . . h t l "k voor het 

. H' b danken de personeel sveren1 g1 n-g ar e lj 
De heer en mevrouw Pri os-van . ~ o " . ,· d van hun hu wel Ijk. 

'JBSchenk dat ZIJ mochten ontvangen ter gel ~genn..,1 

~ ~ van de ersoneelsvereniglng een bezoek ge-
Op 26 oktober 196t heeft het _bcstuu,8 . k P tevens aan de heer en mevrou~ van 

~E 1 . dn cle ll"el' .J van enne om en d h 
bracht aan ons . re i • : "~ , henk overhandigd' ter gel egenhci van un 
Bennekom namens onze var~n1g1ng uun yesc 

huwelijk. t door de heer en mevrouw van Benneko11 en bei de waren 
Jij werden hart el iJk on. vang~n ., zt niet 11orden vergeten. 

lij zeer getroffen door h<it 'oewljS uat il~nnekom nog vele gelukkige jaren toe. 
\1/iJ wensen Je heer en mcvr_oul'f_ ~an 

Fototentoonstelli~2 - ~~~~!~~~-
-------------- ~ d b hoort al woer tot het verleden. Ook de 

De cJ... fototentconst~ll in?-,;ieustrlJ k e l slaagd !1109 ,;,orden beschouwd, al 
1 b 11 die z·•er ze er a s ge 

avond van 1 novem er : ' , .. ~ b·· de vorige dia-avonden. 
h, et aantal bezoekers 9er1 nget uan IJ 

, f t actstriJd Z\Jn de here:, De prijswinnaars van ue O Ol'f 

J.G.F. Spit 1! prijs 
D. C. Vl asbl 011 F- i,r,Js 
. t Lagerwey -f-. prijs . 

t deel aan de heren 
:l· de di awedstr1Jd viel en de priJZfln en 
Dij e 

D. C. Vl asbl om 1ë priJS 
J tlorgers r pr\JS ,. • e 

t/1.J.i" de Voigl r-priJs. 

Oe heer 1..J. Schi m111el kreeg een eervolle vermelding. 

dia
was 
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~U danken de jury, die bestond uit ·de heren 

~rof., Dr. G.i..W. Rutgers 
P. Veuger 
J.P. Hogeweg, 

hart el IJk voor de 111oen IJke taak om een verantwoorde keuze 'te doen uit d~ vele foto1 s en 
dia's dié waren ingezonden.- De heèr Hogeweg Zijn WIJ zeer erkentèl\Jk voor 1 t ·P.rojecteren 
van de di a1 s en de heer Heynekamp voor de · passende muziek, die hij uoor middel ·van zijn 
bandrecorder ten gèhore bracht. ·, · 

Het Bestuur. 

St. Nicolaas Kinderfeest 
------~------·------·----

. . 

Zowel opgewonden als wat timide stemgeluide~ vul.den zaterda_gmiudag 2~ n.qvember de 
rui.mte waar anders voornamelijk ernst en leerdorst heersen. Sint Nicolaas zou in de 
kleine collegozaal zich aan de kinderen der p.v.-1-eden vertonen. En onder .de beproefde 
regie van de heer B. van Zijl zou ook ditmaal all es verlopen naar oen ieders- wens. De 
aanvangstijd was, i noachti g de prof~ssoral e ·kwartiertjes, op tien voor h ee gesteld, en 
1 t hielp behoorlijk ... Er bleek vooraf in de technische kwartieren al heel wat werk 
verzet to ZiJn, want wind111ol entj_es en feestmutsen waren 11 vol doende en van goede kwal i
teit ". 011 de stc,1ing er meteen maar in te brengen, wer<l er braaf gezongen, en er was 
ook een hele haspel vol passende klanken, De ~e~ken had zichzelf overtroffen in choco-
1 ademel k en 1i mondde •.. en de poppenkast oogstte zoveel blJval dat het gepresteerde 
hand~erk bij de kinderen blijkbaar zeker zo in de smaak vi el als wat we schier dagelijks 
via Toegepaste Fysica toedienen. 

Het verschijnen van de Goedhei 1 i gman deed de harten snel 1 or 'l<lnvpen. klaar de prach
tig uitgedoste .S.i.nt en· vooral de bijzonder kattig uitgevallen Pi et brachten al ras 
ontspanning. 

Er bleken nogal wat zangertjes en zelfs een instrumentaliste aanwezig te zijn, die 
op en biJ Je Knie een demonstratie gavon. De zocr bljzonclcrc drankonhav:il voor ba!:rd
dragers trok sterk de &andacht, maar d!! cadeaux deden al 1 e andere gedachten verdwijnen, 
zodat er aldus een natuurlijk en gelukkig uiteinde .ontstond. Een geslaagd feest, waar
voor harte! Ijk dank aan al 1 e org~nisatoren en mede1:1erkers. 

K. 
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IHeuws van Elektronica (waar men nooit 1 iegend geeictlt is) 

- 1 ntegrated Circuits zijn in, elders. Er zijn· prljsverl àgi ngen te wachten, daarom doen 
we dat nog een beetje. All een flipflops van Phll ips worden beperkt accuut aange
schaft (wilt U grote aantallen wel zeer b1Jtljds bestel! en ! ) , deze zijn snel en goed
koop. Zalf zijn we iaeer gefnteresseerd in de analoge techniek, maar de voorui hi chten 
voor IC's in deze branche zijn nog niet erg helder. Wat er aan de markt is aan Op
Aaps laboreert aan vier euvelen, te ,eten lage versterkiflg of lage ingangsimpedantie 
of grote drift of hoge prljs. Een en ander in cyclische verwisseling als een onaange
name veel term. De kwetsbaarheid, ook financieel, doet ons fronsen. 

- De trots van ons Huis is weer 11at verbeterd. Onze operationele versterkers Zijn thans 
korts lui tv ast, wat vel en met ons zul I en toejuichen. 1 n de nabije toekomst zal er ook 
een inplugbare versie verschijnen, hoewel de noodzaak daarvan door de eerstgenoemde 
verandering ll'el zal Zijn afgenomen. Voor ni eu11el i ngen hebben wij een Hol 1 ands op-amp
verhaal als afdruk in voorraad. Het komt uit "Scoopn van Rood van Philbrick. 

-9 -11 
- De Siliciumklok: gangfout •1.10 , drift •·2.10 per dag. Op ca. 10 november is de 

sec. puls • 10 111sec verschoven, tezamen met I s werelds tijd. O juist, U dacht al: 
"Hoe kom ik nou opeens te vroèg op 1 t lab 78 

- Een waarschu111end geluid voor de vele gebruikers van de Servogor recorder. Het is 
gebleken dat er bij het uitschakel en van de net-voeding een fikse spanningsstoot op 
de signaal ingang kan versch11nen. Deze is in staat voorafgaande hal fgel eiderschake
lingen door te blazen. Dus s.v.p. eerst signaal 1 osmaken, dàn pas recorder afzet
ten ! lllet de leverancier wordt overleg terzake gepleegd. 

- Gaat er wel eens iets blj U stuk dat naar ons moet voor reparatie 7 Wacht er niet mee 
tot ook Uw reserveapparaten zover Zijn, zo veroorzaakt U nodeloos een spoedgeval plus 
werkonderbreking bij Uzelf en blj ons. Overigens: weet U dat rui:m de helft van de ter 
reparatie aangeboden toestanden 1 oos al arm is 7 Kljkt U eerst even b.cht, serieus. 
Dank U zeer ! ! 

- Vaste Stof ontv.i ng een zeer uitgebreide 800 Hz l ock-i n. Bljzondere zorg 1rnrd besteed 
aàn de lage ruis, waarvoor o.a. een FET-ingangstrap gebruikt werd, benevens speciale 
filters tegen har11onischen-detectie. Overall-cl ah, is 1 promille lineairiteit. 

- TN2 werd verblijd 111et een getransistoriseerde 40 V zaagtandgenerator, 1 in. 1,5 %, 
tijd tussen 10 sec. en 5 min. 

6. J. K. 
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