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Redaktie: Prof. Dr. J.8. Thomas, voorzitter, 
rnoj. E.M.,,. Bart els, Urs. A.J. Borgers, H.O. Oijkstra, 
ur. Tj. Hollander, J.8.lllouterse, Drs.C.lll.Schoonhel11,' 
è. van ZiJl. 

-------------- .---------------------------------------------------------------------

VAARï!El VOOR rtEJUFFROU\:I RUTTEN 

Mejuffrouw Rutten zal op 25 mei in het huwelijk treden met Dr. D.~. Sheppard. Voor 
Fylakra betekent dat het verlies van de redaktiesecretaresse. De eerste zin is feeste
liJk, de tweede getuigt van diepe droefheid . .lant zo'n functionaresse is de pijler, waar
op de redaktie gogrondvest is. Door hard te werken, maakt zij het de ov0ri ge redaktie-
l eden mogel Ijk om ni ot aan vl ljt ton onder te gaan. Mcj uffrou111 Rutten 111as zo1 n pijl er. Met 
tact worden minder actieve auteurs veranderd in volijverige dito1s. Maar vraag niet, wat 
een t elefoontjes en brieven hierin gingen zitten. Dan hot in orde brengen van de kopie, 
in het begin zonder oni go hulp. Zorgen voor oi:, tijd binnen Zijn van dcderlel i ngon voor 
verenigingen of de rubriek i,lirsonalia. ,,l tes gebeurde, all es gebeurdo op t!Jd, en al1es 
gebeurde met voel animo. De redaktie is mejuffrouw Rutten dan ook voel dank verschul -
di gd. Zoveel, Jat ZIJ bereid is moer op het feestelijke in d~ t.J-, rste zin, dan op de droef
heid .in do tweede t e letten. Gelukkig wordt die laatste gotem1,ierd door het feit, dat we 
een nieuwe secretaresse hebben : mejuffrouw E.M. /,. Bartels, di e we hierbij welkom heten. 
Maar, nogmaals, do redaktie is bereid in feeststemming te verkeren. Zij verheugt zich 
oprecht in het geluk van het aanstaande echtpaar en wenst beiden een lange en zeer voor-
spoedige toekomst toe. . , 

Gaarne maken wij van deze gelegenheid tevens georuik om mejuffrouw M. Hollander, die 
mejuffrouw Rutten b,Jstond in het vorlorgen van de. 1 ay-out, van harte voor haar moei te 
en t oew\Jdi ng te danken. 

De Redaktie. 
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rERSON/,ll;. 

Blude_yebeurtenissen 

22 april 1967: 23 aµri 1 1967: 
Yvonne lfari a dochter van Benjamin Hendrik zoon van 

~e hoer en mevrouw Nijhuis-Weernink 

Nieuwe Staf- en fersoneel sleden 

cl.i heer en 111evrou11 Ern~-Fl ei schar (Genève) 

-------------------------------
Per 1 mei 1967: 
Mevrouw h. G. Krupski-van Tessel, schoonmaakster (LoiJseweg) 
ajuffrouw 8.H.111. Kek, secretaresse halve dagen i1rof. i)r. J.8. Thomas, 

hal va dagen llrs. C.M. Schoonheim. 

f'er 15 11ei 1967: 
J.Sodaar, Onderhoudsdienst. 

Vertrokken Staf- en ~ersoneel sl eden 
----------------------------------
Per 1 mei 1967: 
Mevrouw l. lubbers-Post, schoonm<lakster (LeiJseweg). 

~ er 16 mei 1967 : 
Mejuffrouw W.tt. ffl .Rutten, secretaresse beheerder. 

11utatfes 

Per 8 mei 1967 terug uit militaire dienst: 
R.G.J.C. Onstenk 
H.L. Buerman. 

Met inyany van 12 mei 1967 zal Dr. J. Freudenthal vertrekken naar de U.S.h. om 110t onze 
oud-medewerker Dr. H.J. Oskam onderzoek to verrichten in de gas vntladingsfysica. 
Volledig adres: 

Pr0t1oti, 

5 jurif 1967 te 14.30 uur: 

Or. J. Freudenthal 
University of Minnesota 
Dept. El ectri cal Engineer! ng 
Minnesota 55455 
U.S,11. 

O.C. Vlasblom, op een proefschrift 9~titeld: Skin elasticity. 
fro111otor: i rof. Dr. 1 r. J.J. llenior van Jer Gon. 
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Doctoraal examens 

8 mei 1967 ( axperi men~el e natuurkunde) T. G. H. K. Kl ai npenni n9 
,,. van Veen. 

Na-kandidaten 

P.R. Boelens 
G.,,.h1. Hafkenscheid 
r.J.J . Hupi:,ertz 
Drs. P.J .... de Kort 
H. Visser 

Kerkdwarsstraat 17 
Ridderschapsstraat 17 
Laidseweg 102 
Diei:,enbrocklaan 19, atlthoven 
~roesestraat 26 bis 

S E C R E T ~ R 1 ~ T E ~ 

o.l.v. Dr. ~- Snelleman 
o. l.v. Prof. Dr. C. de Jager 
o.l.v. Dr. R.l. Krans 
o.l.v. Drs. R. da Meyer 
o.l.v. Ir. G.H. dieneke. 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit •.• , maar niet alleen Jie. Zo ook 
blJ da socretariden. !n verband met haar huwel11k vertrekt mejuffrouw il .... 111. Rutten naar 
Canada en kan ZIJ niet lang&r als secretaresse van Or. H.M .... 111. i'louters werkzaam zijn. 
t1aar stoel is reeds bezet door mejuffrouw E.M.,,, Bartels die hier ook on plein publ ique 
~ordt verwelkomd. 

Een tweede nieuw ge?icht is dat van mejuffrouw d.H.M. Kok, die voorlopig in dezelf
de kamor 302c gehuisvest is. 1311 de verhuizing naar de sous-terrains van de Universiteits
werkplaats emigreert namelljk ook mejuffrouw M. Hollander mee. Daardoor zou ~rof. Dr. 
J.B. Thomas on do gehele werkgroep biofysica zonder secretaresse-hulp komen. En dat kan 
natuur] iJk niet. Vandaar dat mejuffrouw Kok I s morgens secretaresse biofysica en 1 s mi d
da9s Je halve dagtaak van mevrouw 6. Krop als secretaresse van do heer C.ffl. Schoonheim 
aanvult. 

Mejuffrouw ,..M.J. Maarschalkerweerd, - zoals bek8nd geen secretaresse, maar als 
medewerkster rZ o.a. met werving en sel ectie bezig-, is voorlopig nog in dezelfde k,imer 
3û2c gehuisvest. ZlJ blijft i n elk geval via 11evrouw Kraµ on mejuffrouw Kok folefonisch 
bereikbaar, ook als ZIJ in de naaste toekomst gedurende halve dagen werkzaam is ten 
behoeve van en Dij de sterrekunde. 

Ook b1J de afdeling Didaktiek is een mutatie. Mevrouw G.J. Vaanurayer is vertrokken 
on wordt per 16 mei 1967 opgovolgJ door mevrouw I.M. it. i'isters-Hovers. 

Oe vàcature van mejuffrouw M.û.M. Vendrik (secretaresse Hoofdvak Practicum van het 
Transitorium} is inmiddels per 1 april 1967 vervuld door mevroow M.M.J. Boelens (halve 
dayen}. Verder zal per 1 juni 1967 mejuffrouw/\. Post voor halve Jagen in di 1mst treden 
als secretaresse bi) Dr. Chr. Smit. 

U ziet het aantal dames binnen het Laboratorium toenemen, ni et zozeer door de groei 
van het laboratorium op zichzelf, maar omdat er meer 11 halve-day-takers 0 in dienst tre
den. 
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r/iJ roepen al 1 o ni Guwkomors eon hartel ljk wol kom toe un wensen Jat zlj spoedig eon 
geilaardoerd lid van ons secretaresse-team zul l an ztJn. 

Hieronder volgt eon opgave welke secretaresse voor welk onderde!ll van het Labora
torium werkzaam is: 

fej. E.M.k. Bartels 
Movr. A.M.J. Bo~ons-
van Hesselingen (morgenuren) 
Mej. E.M. Bos 
Mej. C.C.M.M. van Bunnik 
Mej. J.M. van Deursen 

Mej. E.J. T. wi kers en 
Mej. G,N,M, van den Heuvel 

tiiej. M. Hol! anJor 
Mej. d.H.M~ Kok (voormiddag) 

(namiddag) 
Mevr. G. Krop-dos (morgenuren) 
Mevr. I.M .... ~-istcrs-Hovers 
(morgenuren) 
Mej. ,1. Post 
Moj. M. Ch. Versfelt 

secretaresse van Dr. H.M./,.M. \ilouters 

n " tt Dr. B. KoudiJS 
n n n Prof.Or. C. Th.J. Alkemade 
tt n n Prof.Or. J.~. Smit 
11 n n Prof.Or. hl.il. Bouman en 

Prof.Dr.lr. J.J. Deni1;1r van 
Gon 

sccrutaressos van Prof.Or. P.M. Endt en 
~rof.ür.lr. tt.M. Hoogenboom 

socrctaresse van Prof.Or. R. Braams 
n n Prof.ür. J.B. Thomas en 
n n ürs. C.fn. Schoonheim 

11 Ors. C.M. Schoonheim 

n Or. R.L. Krans 
" Jr. Chr. Smit 
n Drs. ,.;.J. Borgers en 

Drs. P.J. Kalff. 

P E R S 0 N E E L S V E R E N I G I N G 

Dankbetui gi ngon 

Het echtpaar Crielaard-van Zwol danken de Personeelsvereniging van harte voor 
het cadeau dat Zij ter . gel egonhoid van hun huweliJk mochten ontvangon. 

der 

De heer en mevrouw J .;.. Stekel onburg-de Vries danken do tl ers oneel svoreni ging en 
do 1ilgemone Dienst (do Uithof) hartelljk voor de cadoaux, 1.Jie zij b!J hun 25-jarig 
huwelUksfeest mochten ontvangen. 

Begrljpelijk zal het ZlJn, dat hot miJ niet mogelijk is U allen, die 31 maart jl. mijn 
dscheidsday voor ml] tot oen onvorgetolljk gebeuren maakten, afzonderlijk te bedanken. 

Gaarne maak ik dan ook gebruik van onze eigen periodiek om U allen, die zo d~ide
liJk hun vrienJschap en achting voor miJ hebben getoond, mede namens mljn vrouw, nogmaals 
hartelUk dank te zeggen. 

1,.N. van Straten. 
- 4 -
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ile Uithof 

Het Universiteitscentrum met haar bouwactiviteiten ·.vordt door velen van U regel• 
matig bezocht. Toch zou men er wel eens wat meer van willen zien en horen. De Commissie 
Universitair Contact is Jaarom verheugd U hiertoe in ~e gelegenheid te kunnen stellen 
op vrljJagavond 9 juni a.s. Brengt U een introducé(e) mee, dan maken we er een gezelli
ge avonJ van. 

Het programma is als volgt: 

19.uU-20.3\J uur: bezichtiging van Je Universiteitswerkplaats en 
Je Rotstuinen op Fort Hoofddijk; 

20.00-24.00 uur: Jiverse mogelljkheden in het Transitorium, o.a. 
causerie over de Uithof door Ir. ".J.R. Uukstra; 
bezi chti ging van het gebouw, ook vanaf de starretoron; 
dansen o.Lv. deheerG.L. dletterman; 
wedstriJd in het orgel draai on; 
~ezell lg zitje in de wUnbar, enz. 

De gehele avond wordt gratis koffie geschonken, de drankjes en hapjes op consumptie
bonnen à f.0,50. Voor eon aanl aapje krirnt U vast één bon bij het binnenkomen. Reserveert 
U de datum en vraayt U tljdi y kaarten aan. 

Nadero gegevens komen ov de affiche, die in het Laboratorium zal .vorden o~gehangen. 

Fot oyes p roks groep 

ll,i oriëntatie-avond voor een FOTO-GfSi REKSGROEf op 26 april j.l. heeft uitgewozen, 
Jat er ook in het Fysisch laboratorium en uependances belangstelliny is om niet alleen 
Rkiekjes 11 te maken, c!och ook goede foto1s. 

Uit bleek duidel\Jk uit ue vragen en critieken tiJdens het vertonen van ue zwart-wit 
uia1s Joor de heer Veuyer. Ueze hau een selectie dia's, die niet Joor hem gemaakt waren, 
zoJat Je heer Veuger er zelf ook objectief togenover storid. ,.an Je hand van deze dia1s 
werJen Je sterke µunten voor een juiste beel doµbouw l etterliik en figuurlijk goed belicht, 
en kon men zien dat een onderwer~ op velerlei manieren ~efotografeerd kan worden, maar 
aat iedere opname om een goede comµositie vraayt, dat storende uetails vaak niet gezien 
worden t1Jdens Je or,name en een simpele voorgrondvull ing b\J etin lanJschapsfoto Jeze kan 
maken of breken. 

Over deze en anJere r,unten is van gedachten gewisseld, wat Je kracht aan deze avonJ 
yaf, omdat niet alleen naar 11 plaa-tjes" gekeken en een spreker beluisterd werd, maar dat 
men zich in de opname inleefüe en zich zo verplaatste in het standµunt van de maker. 
leder heeft een eigen ziens~uze (gelukkig) van aen o~de~werp en tracht in een foto vast 
te leggen waar voor hem of haar het accent liyt. ûoen we dito~ de juiste manier, dan 
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z ,n 11e al boven hot kiek, es maken uit. Verstaan •IJ bovenJi en de kunst eon y!.ede foto te 
~ .. ken, Jan geeft de opname niet alleen een oi., film vastgelegde herinnering, maar een 
stukje tijd waar WIJ 111et plezier naar ktjken. 

Zo kan er op een geslaagde avond worden teruggezien, iaarin de levensvatbaarheid 
voor dit soort avonden is bewezen, zodat de aanwezi~en het contact na de ZO!ller willen 
voortzetten. 011 elkaars zienswijze voor de benadering van een object te bespreken, is 
een te fotograferen onderwerp gesteld, waarover men in begin oktober bu elkaar wil komen. 

J .H. J. 

Excursie Instituut voor Voï:dingsonderzoek 
-----------------------------------------

Gaarne willen wlj de deelnomors herinn2ren aan de excursie van dinsdag 23 mei en 
donderdag 25 mei 1967, naar h~t Instituut voor Voedingsonderzoek T.tt.O. te Zeist. Deze 
excursie, die de moeite waard is, zal aanvangen om 14.UO uur. Voor vervoer moet uzelf 
zorgdragen. 1lel1 icht kunt U met iemand meerlJJen, doch ook Je N.t!.ln.-bussen stop:ien vlak 
b~ het Instituut. 

Ulj wensen U een prettige en interessante middag. 

Het t3estuur. 

. ê -
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n D E V E R R E K U K E R n 

FYSICA IN DIE~ST DER LIJOENuE MENSHEIJJ 

110e ret.laktie van Fylakra zou het op priJS stellen als Utrechtse fysici die elders 
een werkkri ny hebben, een bae IJ wil 1 en schetsen van werk en moge 1 iJkheJen in ~e fysica 
~ onze Hlma lilatern. 

Uit het toezenden van t.lit verzoek aan ondergetekende blijkt, 11at ûa Fyl akra-reJakti e 
in geoyrafisch zowel als administratief oµzicht een bedenkelijke bewustz11ns vernauwiny 
vertoont. Geoyraflsch liyt ~un werkterrein op minJer Jan 25u meter van het Fysisch 
Laboratorium; ben ik . niet Uw naaste buurman in het fysicabedrlJf 7 Verder sta ik in 
uienst van de Utrechtse Ruksuniversiteit, Jie naast de Fysische Faculteit ook nog ande
re afdal inyen oravat. Hoewel dus niet voldoenJe aan de uoor Je redaktie gestelde voor
waaruen, wil ik g~nrne aan haar uitnodiging gevolg geven en daarb1J de vereiste bondig
heid nastreven. 

flaats van hanJeliny 

r1anvan9StlJd 
Spel ers, in vol gorde 

van opkomst 

Doel van de samen
komsten 

Aan te •enden middelen 

ongeveer 2~ meter ten westen van het Fysisch Lab, en wel 
rui~ t~ee meter onder het maaivel d, in een betonnen bunker. 
ongeveer LB.15. 

c!ei·rof, röntgonlaborante1, r.1. 2, r.l. 3, r.1. 4, r.1. 5, 
medicus 1, m. 2, m. 3, instrumentmaker, elektronicus, fysicus 
(altijd nog rui11 voor 9.00 uur!!) en rei (en rijen) van 
i.,atiënten. 

het bestral en van, in hoofdzaak kwaadaardige, tumoren iet 
doordringende straling. 
1. verschillende röntgenapparaten 

2. een 60co-bron iets beneden 400u curie 
3. een elektronenversneller van 8 ffleV 
4. een groot aantal kleine radioactiev1 t onnen 
5. radioactieve vloeistoffen voor insµuitingen, 

Van de meeste binnenkomem,e patiënten is reeds bekend waar ongeveer een afwijking 
is yeconstateer(;. Het zal U Jui uel Ijk ZIJn t.lat de keus van Je aan te wenJen best ral i ngs
bron(nen) grotendeels afhanyt van aard en plaats van ua tumor. Ûll Je gedachte te 
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bepalen het volgende; stol dat iemand een tumor in de borst hoeft. ,.ll ereerst dienen 
zowel de afmetingen als de ~laats van de tumor ten oµzichte van de omtrek te worden 
bepaald, de z.g. localisatia. Terzelfder tijd wordt de omtrek met veel zorg zo precies 
mogelijk vastgesteld, waarna de medicus in samenwerking met een röntgenlaboranto een 
voorlopig bestralingsplan vaststelt. Wanneer zich hierbij moeilijkheden voordoen, wordt 
contact gezocht met de fysicus; immers iedere jedicus heeft als stuJent het practicum 
natuurkunde gevolgd en daarvan een onbegrensd vertrouwen in de intellectuele capacitei
ten van Je fysicus overgehouden. 

~laar hoe dan ook, medisch of wetenschapµelljk, er komt een bestralingsµlan tot stand. 
Het zal duidelijk Zljn, dat het berekenen van C:e toe te dienen stral inysdosis des te 
9emakkel ijker is naarmate het 1 i chaam meer de cyl i ndervorm benadert. l n dit verband zal 
het ook i.luidel\jk zijn, dat mijn opvatting over een mooi-gevormd lichaam na mijn vertrek 
van het Fysisch lab tamelljk snel gewijzigd is en op essentrnl e punten aanzienlijk af
wiJkt van de idealen van de 1 aat-mi d-.ioh euwse VI aamse schil dors. 

U zult zich verder kunnen voorstellen, dat berekeningen over Je stralingsverdeling 
in een lichaam, uat op verschillende manieren aan stralin~ wordt blootgesteld, ten dele 
kunnen worden uitgevoerd met een computer. De Utrechtse fysicus J. van de Geyn, thans 
verbonden aan het Haagse ziekenhuis Johannes de De o, heeft hiervoor een µaar jaar gol e
Jen een programma geschreven, uat nu ook in Uw stad wordt ~ebruikt. Te Uwer gerust
stelling ZlJ vermei tl, Jat zijn programma sterk rekoni ng houdt met een ni et-cyl i ndri sche 
lichaamsbouw. 

Nadat zowel het bestralinysplan als de dagelijkse dosis Zijn vastgesteld, kan worden 
b2gonnen met de bestraling die het l ichamelUk wcl zgn weer op peil kan brengen, als er 
tenminste geen reken-, teken-, t echnische of andere fouten zgn gemaakt, waarJoor Jo 
grootte-orde niet meer kl o~t. 

Hadst deze taak heeft de fysicus mede de zorg voor de roods i;.enoemdo bestralings
aµµaraten en radioactieve stoffen. De pas geïnstalleerde l ineaira versneller zal over 
~en half jaar twee nieuwe bestralingsmogelijkheden geven. Je tot maxi ~aal 8 MeV ver
snelde elektronen zullen dan direct voor bestraliny van meer aan het oµpervlak 1 iggende 
tumoren kunnen worden aangewend. Daarnaast kan Je door de oloktronen in een trefplaatje 
opgewekte gammastralin~ worden benut. Ueze stral iny heeft ten o~zichte van de gamma
straling uit de 6Uco-bron een nog groter doordringenJ vermogen, terwijl tevens deze 
~ammabundel vruwel geen halfschaduw heeft. 

Het kennisnemen van yeheel nieuwe behandelingstechnieken en hot verbeteren van 
bestaande methoden en (hulp)apµaratuur behoort tot de sfeer van zowel medicus als 
fysicus. De laatsta heeft in dit opzicht echter meer moyelijkheden, o.a. GoorJat hiJ 
11ei ni g routinewerkzaamheden heeft te verrichten, een der aantrekkol ljke facetten van 
het werk. S0111s doet de afdeling uiaynostiek een beroeµ oi, de fysicus b1JV. bij het over
wegen van de aanschaf van scintillatie-apparatuur of bij het niet-functioneren van de 
to11 ers. Het werken met NaJ-kristal l on di.e aan alla kanten gebarsten Zijn, draagt beslist 
niet OiJ tot een optimaal i nformat i eresu ltaat, ma_ar b 1 ijkt tot hot rijk Jer moge 1 ijk heden 
to behoron !! 
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l)e gehele fysica verbonden met do Radiotherapie en diagnostiek bestrijkt een zodanig 
terrein, dat aan vele instituten een team van fysici verbonden is, dat in meerdere ge• 
vallen het aantal medici ruimschoots overtreft. Dat ondergetekende tot op dit moment 
alleen werkt, is niet zozeer te danken aan ZiJn uitzonderlijke vermogens of Zijn bereid
heid zich een hartinfarct te werken Jan wel aan het uitb l \jven van de verschlJni ng van 
het eerstkomende nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Hierin zal nl. 
oen oproep voor een tweede fysicus of natuurkundig ingenieur staan. Mocht iemand het 
~an een bezwaar vinden, dat onder het maaiveld wordt gewerkt over een jaartje zal het 
tweede deel van Je nieuwe afdel iny gereed Zijn, waarbij Je fysici tlJdens het werk het 
~aglicht weer zullen aanschouwen. Do hela afdeling is overigens µrovisorisch, Jaar in 
2Li0t, alles wordt overgebracht naar "De Uithof". 

Ua Knyelsaksische invloed o~ het terrein van de Radial oyie is groot, de huidige 
Utrechtse hooyl eraar is eun l\ustrali ër, dia in z11n humor Zijn Schotse bindingen niet 
Verloochent. Listen: a Scotsman is waiting for the bus. ,\fter the bus has stopped he 
asks the driver: what is the fare to the Townhall 7 Driver: threepence. S.: Thank you. 
He does not enter but is runnin~ behind the bus. Some stoµs further S., dogtired, to 
the driver; ~hat is the fare from here ï Driver: fourµence. Sorry Sir, but you ara 
running in the wrong direction Sir. 

Het gerucht, dat all een Engels-s(Jrekende patiënten zouden worden behandeld, is 
overigens onjuist. 

Ik hoop met bovenstaande aan het verzoek van de redaktie te hebben voldaan door 
werk en 1110901 IJkheden in onze afdeling voor U in een verhelderend 1 i cht te hebben ge
µl aatst. 

J.B. van der Koof. 

l}e aandachtige 1 ezer zal reeds hebben oµge111erkt, dat de heer Van der Kooi een 
medewerker zoekt (jong experimenteel fysicus of ingenieur, n. i. of w.i.). Zoals 
steeds kunnen belangstellenden in pl aatsingsmo9elijkheden na het doctoraalexamen 
zich wenden t ot Je heer Broeder of de heer Schoonheim. (red.) 
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Z U I u i' 0 0 L E X r E D I T I E 1 9 6 6 

Oµ 27 uecemoor 1965 vertrokken de leden van de derue Belgisch-Nederlandse Zuidpool
expeditie van Brussel om zich per vliegtuig naar Kaaµstad te begeven, waar Zij zich zou
can inschepen op de trlagya-Dan, eon huurschiµ van een ileense hiaatschaµpij. Onder deze 
mensen, Jie de tweede Llelgisch-Nederlandse expeditie op de Koning BoudewlJn basis ginyen 
aflossen en verlossen na. een jaar van eonzaamhei d, bevond zich de schrljver dezes, ui e 
aan de expeditie kon deel nemen door hot combi neren van zijn groot onderzoek met oen wo
t,rnschaµi,el jjke 11dicipline 11 (de vorschillende takken van wetenschap die op de basis 
bedreven wordon heten "diciplinosï1). In totaal ilestonJ de expeditie uit achttien man: 
hoalf Belgen on zes Hollanders. Twaalf daarvan waren bestemd om de basis te bemannen; 
zes (allen Belgen} voor expedities vanuit de basis naar de bergen die zich 200 km zui
delijk van de basis bevind,m. OnJer de twaalf vaste basis bewoners bevondlm zich oen 
dokter en een kok (beiden Belgen), twee Radio-telegrafisten-electro-technici (één 
Hollander en 6én Belg), één ehctri ei en (Belg) en éán machinist voor de verzorging van 
de Dieselmotoren, die de basis van elektriciteit voorzagen (Hall.). Rost dus zes man 
wier taak zuiver watenschapµel ~k was: drie meteo-fiyuren (twee Hol1anders en één Belg), 
één geomagneticus (Belg). Gén ionosfeerman (Hall.) en een Luchtelektriciteitswaarnemer 
{Uw bloedeigen schrijver). 

Het verhaal van zo1 n expeditie valt uifoen in drie stukken: heen, verblijf Pool, 
terug. 

Eerst iets over de reis: 
De reis naar de pool is oµ zichzelf reeds aen half jaar eenzaamheid waard. De ver

trekdatum ligt altijJ in de winter, ~aar het dan zomer is op het zuid~ijk halfrond, de 
enige tijd daar·om per schip de 11kllst 11 van Antarctica te bereikan. In de zuidelijka win
ter is de zee tot op afstanden van honderden kiiometers uit Je kust van ttntarctica be
vroren. Dat betekent een vertrek 1n yuur decemberweer hier om na drie Jagen vliegen in 
Kaapstad op het strand ta 1 i ygcn in een heerlijk Miuuellandse Zeeklimaat. Kenmerkend 
voor daze overgang is: bij he-é vertrèk viel <;ir ir. Brussel natte sneeuw, zeven uur 1 ater, 
op onze eerst!) land· ,gsplaats - Tri poli e - dronken we cola met ijs buiten op een tcrr.is 
in hemdsmouwen. Bij ue tarugkeer zwemmen we donderdags in de ,,tlantische Ocoaan, op Sal, 
één van de Kaap Verdischr- ~ilanden, staµten in het vliegtuig, vlogen !5 nachts door, 
i.. _t een tussi3nlanding op Las r'al mas, en bogroet,m onze familie zafo rdagsmorgens in 
Brussel in de gure wind. 

Tweamaal worl.l jo gegroend op zo1n reis: éénmaal in het vliegtuig bij het i,asseren 
van de evenaar, éénmaal oµ Je boot bij het passeren van de pool ei rkel. Vanaf Kaapstad 
is or nog maar één reismiudel: de boot. Hoe~el de bas is ongeveer op oezelfde lengte
g1·aaJ als Kaapstad ligt en slechts tien km uit de kust, is de afstand toch te groot 
C'l te vliegen, 3fgezi on van het feit, dat de weersomstandigheden zelfs in de pool zomer 
v: ieyen Dl) Hntarctica vaak onmogelijk maken. 

BlJ aan1'.omst 01 ,lntarctica is het snel ontladen geblazen , want hot schip meet bi n
, a~ n ~e<;k ut urie wee:- vert rok~en, wil het niet hot yovaar 1 ope:1 docr .1; ~1 wee~ 
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invallende poolwinter vast te vri ezen. Dat zou betekenen een wachttijd tot de volgende 
zomer om er weer uit te komen. Hiermee is het verbl 11f op de pool geschil j erd: je wordt 
gebracht per boot, di a vaart weer terug en haalt j e dan het volgend jaar weer op. Tota
le t!Jd uit an thuis: veertien maanden ( waarbiJ dus tweemaal een maanJ voor de reis). De 
tussenliggende tUó zit je dan op de basis, die - 01-' de raJio na - geheel geîsoleerd is 
van de buitenwereld. En die radio is nog slecht bruikbaar gedurende de poolwinter. 

Het basis-leven zelf: De basis ligt op een landijs-koek "de shelf" die ter plaatse 
een twee à driehonderd meter dik is, gedeel tel Ijk op het vaste 1 and rust en zich gedeel -
telljk in zee uitstrekt, waar hot dan hier en daar afbreekt, zo IJsbergen vormend. Het is 
een vry permanent geheel, dat in de loop van dit verhaal met "kust• wordt aangeduid. Do 
basis zol f 1 i gt net oµ de rand van het land, en de punt waar de ljskoek OfJ het water be
gint te drlj~en: het scharnierpunt van de shelf. De opl'ervlakte van de shelf is vrijwol 
ylad. Stel Je voor eon geheel bevroren Zuiderzee (zonder inpolderingen} en daar midden
op een paar gebouwtjes: de basis. De basis zelf, die in 1964 door Je eerste Belgisch
Nederlandse expeditie gebouwu wer1l , ligt enkele meters onder de sneeuw. In ons gebied 
valt ongeveer Mn meter sneeuw per jaar en zo verdwijnen de gebouwen langzamerhand onder 
de sneeuw. Een ladder door een 1 ui k in het dak verbond ons met Je bui hnwerel J. 1 n de 
basis zelf haJ niemand reJen om zich t e vervelen. Ton eerste lag daar je morele taak 
!Jie veeleisend was en omJat jè all as zelf moest om.lerhouden {een kapot ta versterker' 
kon niet oven naar Elektronica gebracht worden) en omdat j e altiJd boven op je werk zat. 
1-,ls er 1s avonds, 1s nachts of in het weekend iets kaµot ging - en dat giny ij r noyal 
eens, doordat de meeste onderzoeken met continue registraties werkten - dar, kon jo direct 
weer aan Je slag. Daarnaast was er nog veel algemeen werk: er moest sneeuw gezaagd worden 
om er water van te smelten. Er moest telkens voedsel of µetrol eum voor (/(1 motoren aange
voerü worden vanuit de ingesneeuwde o[Jslayplaatsen, ergens buiten Je basis; omdat er te 
veel voorraden waren om all es in de basis op te slaan. Oe honuen moesten verzorgJ woruen. 
Er moest vuil de basis uitgewerkt worden. Onvoorstelbare hoeveelheJon afval hadden we 
iedere week. De kok kookte het eten, maar afwassen moesten we zelf:om beurten had ieder 
Jie plicht voor e~n hele dag. Driemaal afwassen voor twaalf of achttien man met alle 
µotten on pannen, dat 111as heel wat. De boel maast schoongehouden worden. De kachels 
(hete lucht) moesten bra~denJ gehouden worden en zo af en toe moest je je kleren toch 
ook eens kuisen (één van de vele Vlaamse uitdrukkingen Jie wlj in r!e loop van , :i t jaar 
Zijn gaan ovcrncme,,}. Een ViJfdaagse werkweek of een acht-uri ge warkdag 111as or dan ook 
niet b\J. nl leen de zondag was een al gemene ontspanni ngsdag: 1 ang uitslapen, 1 s avonds 
onze wek el iJkse fil mvoorste11 ing. Naast de fi 1 m was er 111ei ni g ontsµann i ny, hoeo:iel er 
duizenden 1 eesboeken., tientallen dam- on schaakspel er, en een tafel voetbal spel waren. 
Eon pingµongtafel w_as ook aanwezig, maar di0 was moeiliJk 01,1stelbaar, doordat er in de 

· woonkamer nogal wat stutten ?t_onden voor het dak dat 1 angzamerhand te zwaar bel ast met 
sneeuw begon te worden. Het weer is in ~e wi ntar bar s 1 echt: , . .., . .,; (tot -45°C). sneeu11-
s t ormen, donker (de zon hebben wo drie maanden niet gezien). Oaarenteqen kan het weer 
in dü zomer prachtjg Zijn: 24 uur zon en als er geen wind is: wintersportachtig. ~Is 111e 

even tljd hadden, lagen 111e ook in short bruin te bakken. Jammer genoeg ontbrak bij ons 
die tijd nogal eens, omdat wij als ' aahb der Mohi cancn a11es meesten aför0ken en inpak
ken. ( Uaar ZiJn we toen in au gust u~ .l me~ begonnen) . ( Ver·,cl g oµ p. 18) 
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PROhiOTIES 

· 0 maandag 17 april promoveerde de heer H.P. Leenhouts_tot doctor in Je tl!skunde en 
Natuu~wetenschappen op een proefschrift getiteld: ~n exper1mental and theorat1cal study 
f th 40 Ca level schema. i'romotor was Prof. Dr. f.M. Enut. 

o 1 ~ zin dissertatie beschrijft Or. Leenhouts een experimenteel onJerzoek van de aan-
es I agen a toestanden van de kern ~U Calcium. Deze toest~nden worden verkregen door 

~ h" ting van 39 Kalium met protonen, versneld door ue 3MeV Van de Graff-generator. 
B{s~e1:aiue µrotonenergieën worden resonanties waargenomen, ui~ ovar~enkomen met aange-

lJ P t t nden van het Calcium Onderzoek van de 9ammastrahn9, uitgezonden tijdens 
s e ,en oes a • , . d b t k-
h e/ verval van deze resonanties, geeft informatie over ue e1genschapç,en van e e ro 

ken energietoestanden. . t 
Met een oenvoudig schillenmodel is getracht een theoretische verklaring _e geven 

van enige van de gemeten eigenschappen. De grondtoestanJ van 40 Ca bestaat uit gesloten 
schillen. De aangeslagen toestandan met lage energieën worden_voorgesteld te ontstaan 
door excitatie van een kerndeeltje naar e~n hoger gelegen schil. . . _ 

Dr. Leenhouts verrichtte de in het proefschrift beschreven experimenten 1n Je Jaren 
1961-1967 binnen het verband van de werkgroe~ F.O.ln.-K_Y: 

L A B O R A T O R I U ~ MEDEDELINGEN 

Zomercursussen Volkshogescholen 
---------~~--·---·---------

Ook d·t ·aar worden uoor ue diverse Volkshogescholen zomercursussen gegeven voor 
personen :anl 18 jaar en ouder over verschillend~ onderwer~on. lnl ichtingen hieroa1trent 

71jn verkriJ~aar b,J Mei. i..!11.J. Maarschalkerweer.J, kamer 302c. 

ilccubatter\J 

Voor de aanschaffing van '.:lell}kspannlngs- en stabil isa!ie-apparatuur Zijn in 1967 
b hl lijk echter wel in het Jaar 1968. 

geen fondsen beschik aar, waarsc ~n . l b h'kbaar totdat de bedoelde appa-
De accubatterlJ bl 11ft daarom voorl op1 g nornaa esc 1 • 

ratuur in de loop van 1968 geleverd is. 

H.ffl .... M. \ilCXJters. 

t: 
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s2 
- M E D E D E L J N G E N 

De_S
2
-excursie_naar_Engeland 

Het tijdstip van vertrek uit Utrecht was bepaald op 4- mei om half negen, c.Jus die dag 
om k'41art over negen vertrokken wlj en arriveerden na een voorspoedige bus- en bootreis 
1s avonds laat in LonJen, hetgeen slechts weinigen ervan kon weerhouden om alsnog te 
trachten zich ergens te la'ven. 

De volgende dag brachten we een bezoek aan de Centra! Electricity Research Laborato-
ries te Leatherhead, waar men zich bezighoudt met onderzoek i.v.m. het opwekken en 
trans~orteren van elektriciteit, alsmede luchtvervuiling en waterverontreiniging. Na een 
inleidende film werden enkele experimenten nader bekeken, waaronder de prefase van een 
gasontlading en het onderzoek met betrekking tot verbrandingsverschijnselen met behulp 
van een "shock tube". 

1 s Zaterdags deden wij •London by touringcar" onder 1 ei ding van een gids, het reste
rende deel van het weokei nJe bracht i e<.ier door op ei gen WiJZe. 

Des maandags bezochten wij Rutherford Laboratory, een kernfysisch laboratorium, mede 
o,1ebruikt Joor Je Engelse universiteiten, waar men in het rljke bezit is van een 50 MeV 
proton lineaire varsneller en een 7 GeV protonsynchroton. Na de inleidende film vernamen 
wg dat quarks met deze "beperktb~ ~µullen wel niet te "zien" zouden zijn, doch Jat hier 
wel verschillende methoden onderzocht werJen om andere deeltjes te zien, waaronJer een 
soort vonkenkamer met een groot aantal éraûen µer meter, in twee vlakken ovgosµannen, 
alsmede een systeem, waarbij met behulp van microfoons het deeltje worJt gelokaliseerd. 
In een ronulei diny Joor hat lab zagen we Je "scanning", du computer en een experimenten
hal, waar een vonkenkamer in werkiny was. 

De day daaroµ Culham Laboratory. De film was zeer duidelijk en instructiuf. Een rond
leiJing voerJe ons langs ae I hoenix 11 opstelling en enkele spectroscopische exverimenten. 
Leuk was ook hut maken van een plasma met behulp van laserstraliny. 

Vorvolyens togen we naar Oxford, waar we tot donderday zouden bl~ven. De volgende 
ochtend werden wiJ rondgeleid door ile "call eges" en andere universiteitsgebouwen, 1s miJ
uags waren we te yast blJ het Clarendon Laboratory, het •Fysisch Lab" van Oxford. Wij za
yen ovstellingen voor lage tem~eraturen, atmosferische onJerzoekinyen , het kernfysisch 
laboratorium en niet te vergeten de computer. 1s 11vonds was er een "social evening" met 
Je "9raduates" van OxforJ. 

Donderdag 11 mei aanvaardden we de terugtocht, Jie niat zo vlot verliep, uaar de bus 
de Engelse houvelen moe begon to worden. Wij arriveerden behouden doch laat, in Gont en 
de volgende Jag kwamon wij, na een uitstekend luoch-diner, moeizaam aan in Utrecht. 

Een woord van dank is hier op zun plaats voor professor Rutyers, voor de prettige 
w11ze, waarop hiJ ons op deze excursie heeft begeleid en vooral ook voor de reiscommissie, 
die zi.ch voel moeite heeft gegeven om al I es· op vlotte on aangename WlJZe te doen verlopen. 

H.O. Dljkstra. 
- 13 -
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DE CURSUS N~TUURKU~UIG hSSISTENT x 

Het diploma Natuurkundiy ~ssistent A werd in 1962 ingesteld door de Nederlandse 
Natuurkundige Vereniging. In de daarop volgende jaren zun in een aantal universiteits
steden oµl~idingen voor dit diplocna ontstaan. De Utrechtse opleiding startte in septem
ber 1964. Zij staat onder auspiciën van de Stichting voor Opleiding van, arawetenschap
pelijk Personeel aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waaronder ook opleidingen voor 
amanuensis, glasblazer, zoölo~isch analist, etc. ressortéren. De cursus was in eerste 
instantie bestemd voor het pe~soneel van de universiteit, maar is ook opengesteld voor 
anderen; dat dit voor het leerlingena~ntal een gelukkig besluit is geweest, blijkt uit 
het feit dat 15 van Je 22 cursisten niet aan de universiteit werk-zaam Z!Jn. Drie cursis
ten werken, voor de duur van liun opleiding, als l earl ing lfatuurkundi y 11ssistent in het 
Fysisch Lab oratorium; hun salaris Y1crdt door de bovengenoemde Stichting betaald. 

hanvankelijk was Je cursusJuur op hee jaar yasteld. uit bleek een misrekening ta 
zijn; toen vorig jaar een e.irste groei) van negen kandi !laten exal!len deed, werden er zeven 
afgewezen. Na overl eg tussen ue toenmalige cursusleider, het bestuur van de Stichtin~ 
Para en de Commissie van B11stanu (bestcande uit de heren Il outers, Hovestreljdt, Maters 
en Zi1lstra) is er toen een cursusjaar bi19evoe\;d. 

In deze ~rie jaar wordt een uitgebreid leerµ ro~ra ma Joorgewerkt: twee avonden µer 
geak eenzelfde nat.uurkunJo- on wiskundel'rogram':la ·ols van Je mic!tlelbare school, Jaarnaast 
totaal 10v uren natuurkunüi ~ practicum an nog eens 50 uren werkµla.:itspraktljk. Wat Je 
laatste vakken oetroft, kunnen _e docenten gebruik maken van de uitgebreide facilitei
ten die het hoofdvakpracti cum, het biJvakpracticum en Je werkµ] aats in het Transitorium 
bieden. 

~ok nu de cursus uriejarig is g~wcrden, moeten ud deelnemors nog zeer hard werken; 
alleen als Zij veel doorzettingsvemogen hebben, (ln hun basisoµleiding (meestal lrillO B) 
ni et te lang achter de rug heoben, is er een goede kans dat ze ue ei ndstreep halen. Ik 
kan dan ook niets anders dan grote bewondering hebben voor de cursisten, uie iedere 
avond en een Jeel van het weekeinde opofferen 0a1 zich de in hooy tempo gedoceerde leer
st of eigen te maken. Maar als ZiJ eenmaal het diploma heboen, wordt hun moeite beloond 
door promoti e in hun werkkring of een goede betrekking in een van de laboratoria van 
universiteiten, bedrljven en semi-rijksinstellingen (T.N.O. , F.O.M.). 

1 n de drie jaar van Zijn bestaan heeft de cursus nooit moer dan 25 Jeel nemers getal d. 
110 hopen daarin verandering te brengen door een uitgebreide reclamecamµayne. Er is een 
fol cier geJrukt en in groten getale verzonden naar schol en, bedrlJvon, arbeidsbureaus eh. 
in de wude omgeving van Utrecht en hmsterdam (in laatstgenoemde stad is er geen cursus}. 
lk .hQop dat hieroµ veel responsie komt.en dat we in september a.s. met een groot aantal 
cursisten kunnen beginnen. 

û.H. Bardelmeyer, cursusl eider. 
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INTERNE VERSL"GE~ 
-----------------· (met uitzon~eriny van practicum elektronica en vacuümfysica). 

V. 2465 ~fc.Jeling. College 
P. Kroes 
Demonstratie lichtsnelheidsmeting. 

V. 2466 werkgroev: Vaste Stof 
F.J. leeuwerik 
Galvan0111agnetische effecten in n-type Gennanium. 

V. 24G7 lierk9roep: Oµtica (Vlammen) 
H.J.~. linssen en Ors. n.J. Borgers 
8001 van een H.F.-versterker met speciale eigenschappen. 

V. 2468 H.tt. Créton 

Do bepaling van de helderheidstemperatuur van de gepulsde honedruk kwik) 
S.i .I' . 1uL.O W. " a1ap 

liletiny van de temperatuur in een elektrische boogontlading. 

V. 2470 Werkgroeµ: Medische en fysiologische fysica 
G.I. van Wijhe en H.B.K. Boom. 

V. 2474 ~erkgroep; Optica (Vlammen) 
f·.J.M. Thomeer 
lonisatiesnelheid van Strontium in CO-N

2
-o

2
-vlamman. 

V. 2475 lfork9roep; Fluctuatievarsch1Jnselen 
T. Lam 
Ruis en oscillaties in Ge fotodiodes biJ lage te111peratuur. 

V. 2476 .-Jerkgroeµ; F.0.11. -THZ 
S. C.M. Lu!Jend~k 

6 
2- -afgeleide funktie van een ip-V karakteristiek gemeten m.b.v. een cylinder
sonde. 

V. 2477 werkgroeµ: t11edischo fysica 
1- • M. 11. van He1Jni ngen 
Overz!cht van de werkzaamheden verricht ten behoeve van het Medisch Fysisch 
1 ract' cu11, yedurende het t~dvak 1-10-1965 tot en met 1-6-1966. 

V. 248u nfdeling: Jidaktiek 
L. den Braber 

E~lge toepassingen van de Polaroid camera hu het natuurkunde onderwijs op de 
middelbare school. 

• 15 -
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·/. 24b2 \terkgroei,: Vaste Stof 
J.F.M. van Sonsbeeck. 

V. 2492 tierkgroop: Radi obi ofysi ca 
~. Zi ekman 
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Gasontwikkeling blJ bestralen v~n collageen. 

V. 2495 ,lerkgroeµ: Kernfysica 
R.L. C. Je Vaan 
Experimenten met een halfgeleiderteller voor het kernfysisch practicum. 

·' 

V. 2501 ~erkgroep: 1 recisie ijkingen 
S.C. van de Geyn 
Oe objectieve pyrometer 11. 

V. 25v2 ·,1erkyroeµ: F.0.h1. - TNZ 
1.l' .L.;,. Smeulders 
Onoerzoek naar de storenGe invloed Oµ de i,lasmagrootheden van een negatieve 
cylindersonde in een positieve zuil van een heliumontladinj. 

V. 25v3 .lerkgroeµ: F1 uctuat i everschijnsel en 
J.H.C. van Jer Veer 
'11eting van dose- Einsteinfluctuaties in een natuurlijk Gaussisch stralingsveld. 

V. 25Li7 :1erkgroet,1: Medische fysica 
J. Baayens 
Onderzoek naar een mogelijkheid om dG straal van een bloedvat als fundi e van 

de tijd te meten. 

V. 25u8 ~fdeling: üidaktiek 
L. de Braber 
Metingen van het magneetveld m.b.v. het Hall-Effect. (i,iet Phywe-apparaat en 

met zelfbouwsonJe). 

V. 2509 ilerkgroep: ;•recisie IJkingen 
G. Verkerk 
liiet i ngen aan onkel e stral i ngsdetectoren. 

V. 2510 11fdeling: College 
C.F.L. Hoefs en V. lcke 
filet i ngen aan een L C - kring 1. 

V. 2511 Afdeling: College 
hl.J.1,. de Voi gt 
Metingen aan een LC - kring 11. 

V. 2512 nerkgroep: lflicrogolven 
t.~. van Jer LinJen 
Een koel systeem voor Je mi crogol fspectrometer. 

· - 16 -
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P UBLI KA TIES 

V 1 281 Vu i ster, ~. H. 
52 53 The Cr(p, ?( ) hln reacti on. 

Nucl car physics ~ {1966) 593-618. 

V 1282 Erné, F.C. 
Shell-model calculations on odd-parîty levels of nuclei in the range 

33s_ 41ca. 
Nuclear physics ~ (1966) 91-105. 

V 1283 Erné, F. C. 
Gamma-ray angular correlation and polarization measurements in the reaction 
35 36 Cl(1,1,,') iir. 
Nucl ear ,1,1hysics .!0__ (1966) 241-289. 

V 1284 Vri E.tns, L. 
Electronexchange in binary encounter collison theory. 
.-roceedi ngs of the physi cal society~ (1966) 13-21. 

V 1285 Hlkemade, C.Th.J., i'.T. Bohiljn and J.H.C. van der Veer 
Sin~le-beam measuremimt of Bose-Einstein fluctuations in a natural Gaussian 
radiation field. 
l'hysics 1 etters E. (1966) 70-72. 

V 1286 Hooymayers, H.P. and C. Th.J. Alkemade 
Quonching of excited alkali atoms and related effects in flames: Pt.1. 
Theoretica] analysis. 
J. of quantitative spectroscopy and radiative transfer.§__ (1966) 501-526. 

V 1287 tlessels, ;1.C.E. and S. Kruizinga 
Some properti es of the relaxati on matrix of photo-conductors out of thermo
dynami c equilibrium. 
1 hys i es 1 etters ~ ( 1966) 243-244. 

V 1t88 i1lkemade, C. Th.J. and H.P. Hooymayers 
The role of electrons in alkali excitation in flames. 
Combustion and flame 110 (1966) 3ü6-3u7. 

V 1289 hCket, G.A. anJ J. Volger 
Electric transport in N-type Fe2o3• 

fhysica .E. (1966) 1543-1550. 

V 12~ üenier van der Gon, J.J. 
Systemen, organismen en organisaties. 
1 nauyurel e rede , Utrecht 24 okt ober 1966. 19 blz. 

- 17 -
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V 1291 BolwiJn, P. T., Th.H. Peck and C. Th.J. ,,lkemade 
Effect of axial modes on Doppler experfments with gas lasers. 
Physi es letters .ll (1966) 08-90. 

V 1292 Veltman, ;;1./\.M. and F.C. Erné 
23 

zo 
Parity Jetermination of two resonances in Na(µ,~y) Nc. 
Physics letters 11 (1966) 139-140. 

V 1293 Zilstra, R.J.J., F.J. Leeuwerik and Th.G.M. Kleinpenning 
Generation reco~bination noise in reduced rutile (îi02 . Physics letters .ll._ (1 966) 18~-186. 

V 1294 ~cket, G .... and J. Volger 
On the electron mobility and the donor centers in reducecl and lithiu;-dOj.)ed 
rut il o (T i o

2
}. 

Physica E_ (1966) 16t>0-1ó92. 

V 129:, Hooymayers, H.P. and C. Th.J. ,,lkcmalle 
(Juenching of axcited alkalï°.atoms and relatod effects in fla11es . H.2. 
~easuromonts and discussion. 
J. of quantitative spectroscopy and radiative transfer_§_ (1966) 847-874. 

V 1296 Endt, P.ti. 
lrnclear spectroscopy in the s-d shell region. 
Suppl emento al Nuovo ei mcnto, Serie 1, 1.. (1965) 811-819. 

V 1297 Snelloman, ~-
Caµillary-type regulating valvcs for gas flow. 
J. of sci{lntific instrumonts _43 (1966) 832. 

(Vervolg van p. 11, Zuidi,oolexµ ecli ti e) 

SplJt heb ik er niet van, geen moment, schitterend pool] i cht, barre omstandigheden, 
het zuiderkruis en trouwens de hel e prachtige sterrenhemel. Jie onvoorstelbaar hel J3r 
is ( dui del Ijk ZiJn in de melkweg de donkere stofgedeel ten te onderscheiden), de hlagol -
haer.se wol ken, we hat>ben het allemaal gezien en meegemaakt. rl og een keer 7 ffee, daarvoor 
~oet je toch wel erg veel van wit houden. 

R. Kraan. 
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K L E I N JOURNAi. L 

rm 

JUNI 

23 

23 
25 

3U 

5 

6 

7 

9 

13 

15 

20 

27 

2 
S lunch 

Excursie, ersoneelsvereniging; 

2 
S 1 unch 

Instituut voor Voedingsonderzoek 
T.N.0. , Zeist 

,romotieO.C. V1 asbl om 

s2 
lunch 

Excursie Natuurkundig Gezel schaµ: 
H. V. 1-hil ips, Eindhoven 
1. Bezoek EVOLUON 
2. ûemonstratie kleurentelevisie 
Vertrek Stadion 

Uithof festijn 
2 

S lunch 
2 

S borrel voor hoogleraren, wetenschappelijke staf en 
personeel , Café Oa ~ oort 
2 

S I unch 
2 

S 1 unch 

13. 00 uur 

14.00 uur 

1 3. 00 uur 

14. 30 uur 

13. UO uur 

13. 00 uur 

19.00 uur 

13. 00 uur 

17. 00 uur 

13.00 uur 

13.00 uur 
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il~!~!!_~~~-~~~~!~~~!~~ (Ons motto: beter tion solecncollcn in do lucht dan do lucht 
van 66n). 

- Wat or gemaakt we~d: enkele handenvol kleine kassios zoals oen tri99ervertrager voor 
Tcchn. Natuurkunde, dïgi-tal e omzettor naar K5 en náár K5, een mpl -doos voor (U raadt 
het) O~tica, en wat za~cn waar eerst over gedacht moest worden: 

- naar btJ Vasto Stof deze vloei baar wordt, werden in de tomporatuurregel aars der ovens 
gcdi ffercnt i oerue c.orrecti csturi ngcn veroorzaakt ter vooruitrcgol ing. 

- Alweer Vaste Stof, onz~ klant par oxccllence, ontving eon bolOl!lctcrversterkcr mot 
trafo-ingan\l, en ontvangt con vorschfl versterker ,oet twee fct-voortrappon op 5,5 kHz. 

- Uit Is de plaats voor oen ~rnstig woord: do veolgobruikte field-effect-transistor 
2~3819 diont wat ruis betreft critisch aangezien te worden. In voormelde vorstorkers 
ontstond een oqui val entJ ruisweorsfanu van 100:, wat zeer bchoorl ljk is. Edoch, 
andere fet1s vertoonden R's tot 30 k_·_, dus solectio kan gowenst ZiJn. 

n 

- Voor TN2 werd de derde generati e van tweede afloiders van Langrauir probc curves 1n 
factor 10 vertraagd. (Kunt U ons volgen f) 1s Zo11crs ZiJn do ionen niet zo vlug ter 
oecn. 

- Bezoek aan oen oude kennis. Voor deg~ncn die de B"I~ op nul willen stollen zonder de 
collectorplug te vorwtjdorcn, kan con dry-read-relay worden bijgebouwd dat dit intern 
fikst. Behandeling alleen na afspraak. 

- Er wordt gewerkt aan eon CC-TV installatie voor Didaktiek. 1t Spul is all omaal wel in 
de handel, maar het moet toch iutwat moeizaam aan elkaar gedacht worden. 

- Sorvice: blJ ons verscheen cle In Circuit Tr:insistor Tester van Sanwa. Torren die bliJ
vond vergezel tl ZiJn van andere schab] cl ciRontcn kunnen hier vol gons de goed/kwoni c/ 
rot-norm 111ee b.3keken wordon, dus in uc schakel ing. Ha flJn ! roept een ieder. Stil 
maar, zeggen 1i1, •t gaat niot door als diverse torren de gakoppeld ZIJn, en dat is 
nogal vaak ..... 

-9 -12 
- Tenslotte de klok: gangfout +1.10 , drift d.10 per dag, d.i. 1 sec per 100 

mensenlevens. •t Oing is zo hoi dons stabiel gowordan, dat krachtens de wet tot be
houd van chagrlJn het afknappen i cdcr moment vorwacht moot worden. 

G. J. K. 


