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FYLAKRA 
t:EDEDELIHC-ENORGA.AN VAN HET FYSISCH L.ABORATORIUM 

14e jaargang nr. 9 november 1970 

Niet onder redaktie van: 
Dr. c.van dor Leun, voorzitter 
fucj. C.E.Lagcrweij, Drs. A.J.Borgers, 
Dr.F.van der Valk, M.F.Pecters, J.B.Woutcrse 
en B.van Zijl. 

Hon-corrcspondcnten: J.H.Jasperse (dependance Robert 
van de Graafflaboratorium), Drs. J.Kerssen 
(Kernfysica - Vaste Stof), Drs.Th.G. M.Kleinpenning 
(Kernfysica - Vaste Stof) en J.Rol (dependance 
Eiscnhovrnrlaan) 

Doch tekst, typografie, lay-out en druk: Sint en Pieten. 

ALS DE BOOT HT ZICI-IT KO:t:I~ 

Afgelopen zaterdag heb ik voet aan Utrechtse wal gezet. 
Ik bereid me nu voor om weldoende rond te gaan. 
Ik zal niet nalaten te laten merken dat ik er ben en 
alle middelen die mij daartoe dienstig lijken zal ik 
gebruiken. Kranten, tijdschriften, prikborden zal ik 
penetreren, ik zal besluiten van openbare vergaderin
gen openbaar maken. 
Ik zal luisteren en zien en voorlopig zwijgen. 
De inhoud van door belastingbetalers betaalde institu
ten zal ik als mijn eigendom beschouwen, 
it zal ..•••. juist ja, zelfs dat zal ik. 
Om U nio-t onvoorb0reid te treffen, heb ik deze :::-·ylakra 
uitgegeven. 

SIHT 
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Geboorten 
september 1970: 

1 april 1970: 

Hu;'.!cli_j_k_ 
oln,ober 1970: 
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PERSONALIA 

Simon Izaak Nico Teunis , 
zoon van Dr. J . M.Fluit en 4 PiGten. 
Werkgroep Spectroscopische Biologie, 
Reincarnatie van de onff ontvallen 
]3 . f . 1 1o·ys1ca. 
Werkgroep Atoom- en molecuul-fysica, 
kind van de Heer en Hcvrouw Massa
spectrometer. 

De dame s en heren Kernfysica, Vaste 
Stof, ï.:ikrogolf onderzoek, ~luctua t~e 
verschijnselen en ElektronikapraktikL 
zijn echt verbonden en won~n nu in 
kommunc. 

Vertrokken staf- en personeelsleden ------------------juli 1970: Th.Y.Ristor, afdeling elok~1:'onika. 
s e ptember 1S70: V~A.Kantie, de vac~ture bliJft voor-

27 nov • 1 9 6 9: 
15 dcc. 1969: 

lopig vacant. . 
de Valse Klaas (na ontmaskering) 
de Echte Sint (naar het Pythologisch 
Laboratorium te ~adrid), enkele mede• 
werkers gingen mee. 

Nieuwe staf- en roe- leden --------------
september 1970: Sint, werkgroep -27 leider. . 

sierPiet, schrijfPiet, pesctaPiet en 
huisPiet; technici, schrijvers, ratsE 
versierders en zvmrtki jlcers, werkgro< 
in tijdelijke dienst. 
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0nderscheiding1;n 

De hoge kerkelijke benoeming, die een van de mede
werkers van het Fysisch Lab. in het zeer jonge , 
verleden ten deel viel, mag op last van de beschei
den ontvanger niet vermeld worden. 

Protr·st. 

1TTOTTOOTOOOTOOTTOTTTOTTOOTOOO 

WIE= SITIT =WIE= SINT= WIE 
PIETEN? PIETEN? PIETEN? 
WIE? WIE? WIE? WIE? WIE? 

Il€ door de heer L.TT.J. Verbeek in Fylakra gestelde 
vraag "Wie protostoert? 11 moeten wij met Wij be
antwoorden. Wij protesteren tegen de overplaat
sing van Mej. Els J3ruggink naar het gebouw voor 
Kernfysica en Vaste Stof. De heer Vcrbeek heeft 
voor zover wij weten nog geen tweede exemplaar 
aangeschaft. Wij vertrouwen op realisering van 
de door hem in het vooruitzicht gestelde "ver
dubbeling". 
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l~EDEDELIHGEN V ~7 HET BEHEER 

--- Ieder, die minder dan 10/10 TTeek per week werkt 
aan ondcrwerDon die rechtstreeks met de universi
teit te make; hebben, wordt met klem verzocht zijn 
reHle werkduur aan het beheer op te geven. U woot 
dat als wo 9 9/10 plaatsen bezet hebben, er wc~r 
een personeelslid bij kan. Speciaal d~ogen;n_ di~ 
zich voorgenomen hebben de komende drie wo-.:.rn11 min
der dan full-time fysica te doen 9 wordt gevraagd 
zich bekend to makoni omdat het voor de o:p0ning 
van de gencratorhal dringend is gewenst tijdelijk 
personeel in dienst tG nemen. . _ . 
--- Hu icderGen in h0t laboratorium voor Kernfysica 
en Vaste Stof gezien hoeft hoc een koffiemachine 
w~rkt, wordt het domon~tra~io ~pparaat vervangen 
door oen toestel waar 1rnff10 uit komt. . . 
--- Er wordt nogrnaals op gewe zen dat het Pr1.nceton
plcin bo~oold is voor bouwketen en niet voor autas. 
--- Er is met transportondcrn~mingen afgesproken 
dat zij uitsluitend tussen 10 en 12 en t~ssen 2 en 
4 uur goederen zullen lossen in de B~jlhouwerst~aat. 
---

1 t Gerucht dat het grote Colloquium vcrplaa~st 
is naar het Transitorium I, omdat de grote college
zaal in de Bijlhouwerstraat t o klein zou ziju 1 is 
juist. De verplaatsing is gebasGord op do hoc~ocl
hoid potentiolo bezoekers. Gezien dit a2ntal is 
het Transitorium ook oen noodoplossing, de bespre
king mot het beheer van de Domkerk is in eon ge
vorderd stadium. 
--- Vriendelijk verzoek; Willen alle mensen in het 
Lab voor KVS die andere dan Bouwbureau Eenheids
meubelen hebben, deze onverwijld op de gang zettem, 
het Bouwbureau zorgt voor vervoer naar de veiling. 
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--- De besprekingen met de Veterinaire Faculteit 
ove r de levering van geprogrammeerde postduiven 
maken goede voortgang. Binnenkort is er een 
advertentie voor eon duivenmelker te verwachten. 
Als alles vliegt zoals h e t beheer hoopt, zijn de 
interne moeilijkheden m.et de interne post per 
1-1-71 opgelost. 
--- De adreswijzigingskaarten ten behoeve van 
de nieuwe bewoners van he t 11Laboratorium voor 
Kernfysica en Vaste Stof 11 zullen verkrijgbaar 
zijn bij de portier zodra naam on adres van dit 
gebouw definiti ef vast&ostcld zijn. Enige vcr
tragin&; kan optreden als voordien de Uithof 
verlaten wordt door de v crhuizinc naer de Uni
versele Nc-dcrlandse Universi toi ts-campus (lJHU) 
in d6 Noordzee. 
--- Da bohoorder zal er persoonlijk op toe zien 
dat een ieder om 8.15 u. stipt de gebouwen be
treedt. 

SilTThc sen. 

--- Nu Vacuumf ysica terug is in de Bijlhouwer
straat begint h~t or echt l c cG t8 worden. 

--- Pysica Vis-Competitie 1970. Winnaar Kruse
moyer, één voorruit. 

--- De ~ortste weg tussen verhuiswagen en be
gane grond (verdieping 01) is via do kolder 
(verdieping 02). Lab. voor Kernfysica en Vaste 
Stof. 

--- De langste verbinding tussen tv-.ree punten? 
de interne postdienst van d8 Universiteit. 
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:'YLAKONkommertjos 

OplettGnde l ezertjes, 
Zoals jullie in de vorige 5ylakra gelezen hebt, 

vieren wc op vrijdag 27 november een groot feest~) 
in de nieuwe genera-torhal in de Uithof. Van 6.30 
tot 7 drinken we eerst gezellig een borreltje, da~r
na eten we tot 8.30 op z'n Indisch de nieuwe hal 
open. Iiicmeor Corbijn zorgt voor de lekkere hapj e s 
en drankjes. Omdat daarna de Fylakon-Sint jullie 
komt bezoeken hebben wc twee leuke surprises voor 
jullie: 

1c) De prijs van de inwijdingsmaaltijd wordt 
verzoe t doordat ook do aperaticven on he t 
bier inbegrepen worden. 

2e) Wie naar do maaltijd wil gaan, mag om 10 
voor ~5 ophouden met werken. 

Als Sint jullie van 9 tot 10.30 getractccrd heeft 
op praatjes en pretjes, gooien wc van 10.30 tot 
uiterlijk 1.30 fijn de 0oentjes los bij do toeter
tjes van J3lettcrman. 

Sint heeft oen prijs voor de beste inzenders op 
de SIWI'oto; vmt zijn d.J burgolijl-ce-stand-namen van 
Sint en Pieten? Inzenden tot donderdag 26 november 
12 uur 1 s middags bij Dr. Joop Fluit, Bijlhouuer
straa"t 6. 

Eon door Fylakon deskundig samengestelde com
missie looft 2 flessen Bokma-prik uit: Eén voor de 
beste vertaling cm één voor de langste omschrijving 
van: 
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computer 
of loek-in 
of Laboratorium voor Kernf ysica en Vaste Stof. 
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Degene die de beste totaal-inzending hooft krijgt 
een speciale prijs. InzendinGen richten aan 
rylakon, rysisch Lab. 

Fijn puzzelen op de la~go winteravonden! 

~ ..... .. -.... Tot zicné"(bom Fylapiet. 

~)N.B.!: Het feest is voor jullie allemaal, niet 
alleen voor Fylakon-lcdcn. 

hoeÎt u fee s t? 

maak eon~ FES T 

B LETTER MAN 'S BIG 'BA IT D: 

Il THE SKYJill,'.JlERS Il 

te beluisteren: 27 nov. gcncrato:r:hal . 
te besproken: C. Ble tterman, BijlhouwGrstraat 

Heeft u dit al eens geroken?: 

1001001100111 

rnmmmm! 
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UIT DE C01ili,:ISSIES 

Structuurcommissie. -------------------
De structuurcommissie heeft begrepen dat de mid
dels ;•notulen? 11 verlopen communicatie n;t(?t de 
achterban gefaald heeft. Daarom heeft d·e st_:ruc
tuurcommissie een groep geintercssecrdG buftbh- _ 
staanders gevraagd de conclusie s van haar bespre
kingen Beer te geven. 

De structuurcommissie heeft besloten e en 
nieuwe bcstuL1rsvorm voor het Fysisch· Lab. op te 
stellGn. He t Fysisch Lab. krijgt oen ni euwe top
leiding. De oude labraad zal vervangen worden 
door een instituutsraad. Iedereen zal aan d~ tot 
stand koming van de ze raad kunnen en rneot0n 
me evrnrken. De insti tuutsraad zal namelijk gokozon 
worden. Iedereen }~an dus ( g e deel tcli jk) bepalen -
hoc de instituutsraad wordt samengesteld. VROEGER 
deed de Koningin dat (zij benoemde hoogleraren 
en lectoren), NU doen wij (het volk) dat. In de 
nieuwe instituutsraad zal iedere werkgroep en 
iedere ·werksoort ( in cornmissi etaal: geleding) 
vertegenwoordigd zijn. 

Uiteindelijk zal de instituutsraad als volgt 
samen&esteld zijn: 
Uit de ncrkgrocpen: 

Kernfysica_ -------------2 
Atoom-en molecuul fysica--2 
Medische fysica---------- - 2 
Vaste Stof------------ 1+1 
Fluctuaties------------- 1 
Spectroscopische biologie-1 
Technische natuurkunde ---1 
Radiobiofysica -----------1 
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Transitorium/ 
DidactiGk ---2 

Uni ver si tei ts-
werkplaa-cs-~-2 

ElGktronika----~-1 
Behocr----~--~--1 
Administratie---1 
Huishoudelijke 

dicnst--1 
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Uit de gel edingen~ 

Wetenschappelijke staf--2 
Personeelsconvent ------2 
Studenten --------------3 

.Anderen: 
Subf aculteit~ --1 
u.s.F. ---------1 
N.N.V. ---------1 
K.N.c.v. -------1 

BchocrdGr; q.q. 

F. 0 . i'lî . ------1 
S.O.N. ------1 
z.w.o. ------1 
B.I.O.N. ----1 
T.N.O. ------1 
,mzovoort ---5 

H~t is op dit moment noz niet geheel duidelijk 
wie onder ~elke categorie valt. Heeft u suggesties? 
Do structuurcommissie houdt zich aanbevolen. 

Op 1 april 1971 zullen er vcrkiczingan gc
houdcn~wordcn voor de helft van het aantal zetels ; 
de helit van do oude labraad zal in funkti e 
blijven. In april 1972 zal de andere holft van 
do zetels bezet gaan worden. 

Ga nu al op zoele naar gocdG kandidaten voor 
de verkiezing in 1971. U kunt een kandidaat stel -
1 l 

, , , 
en voor uw wer i:grocp on een voor uw ,;rnrksoort. 

Of u ook kandidaten kunt stellen voor de zetels 
van NNV, roM:, SON, etc. is do belangstellende 
buitenstaanders niet bekend, maar daarvoor zijn 
het buitenstaanders. 

Maak or wat van! 
Laat zien dat u de nieuwe structuur waard bent. 
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Ken zotte d e t ering naar de nering. Broekriemen, 
die tot dat do~l kunnen lcid □n, wordGn door de 
commi s sie t e r be schikking gesteld, maar niet 
gratis. 

De bci::;clóidin,:_,s:Jommissic heeft Gen advertentie 
geplaatst voor oen waterbouwkundig ingenieur. 
Deze technicus zal tot taak !:rijgen hoofd- en 
neven-stromen met kunst- en vliegwerken te vor
binuen op zo'n wijze dat, ondanks het bestaande 
niveauverschil tussen beide stromen, de hoofd
stroom niet zal uitdrogen. Deze functionaris zal 
ook moe ten zorgen dat or in de toekomst naast 
ecm Ol •- en een f3 -kanaal oo~i: eon0 -lcana2.l gegra
ven wordt. 

Gevra3.c;d: 

B A B Y S I T T E R 
voor 27 nov0mber 1970 

zoet loon 
Sinterklaas 

----------------------------
Nieuwe wegen!. 
v1crs tot dG wetenschap, sorbonnclaan, hoi del bcrg
laan, budapcstlaan, yalolaan, •••.••••• 
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SINTELS 

Service strook, Bouwbureau Presti6e Ob ject. 

Bouwbureau, hoc rijmt u de aanwezigheid van 
eon blocmonbak on de af we zi ghe id van e en s ervice-· 
strook i n do hoogl oraarskamcrs? Lovcrt u gator-
dragcrs? ., 

--- Gespe cialiseerd op he t l oggon van ongewenste 
interdisciplinaire kontaktcn ; Bel eefd aanbevelend; 
do Uith of ~cl ofoonccntr alc . 

--- Op hoev ocl,~anieren zijn 9 we rkgroepen te 
verdol en over con gebouw va n 7 verdiepingen en 
een kolder? 
Ant~oord~ Ho t aantal indelingen van hot nieuwe 
Fysisch Lab . 

Welke indeling is de bost e? De l aatste ! 

',fc l lce i s dat? 
Wi e wc ot ? Di e wordt pas ia. 1974 gcmaakt 9 rctening 
houdend me t de p l&nnon '73, '72 I en I I, '71, '70, 
1 68 I t/m III, '65 , 1 62 en '61. 

Op de fysica-hoogbouw lrnmt; een bliksemafleider 
van ho30-druk waterstof- en zuurstof-flessen. 

Is er oen futuro-loog aan het rysich Lab. ver
bonden? NEEN! 

--- Waarom niet? (Ziet eGn fu t ura -sprak-de-waarheid 
de geldstromen opdrogen?) 
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hyaSINTjes 

Na de slaapkamers voor Doorwerkcrs ziJn nu 
do Werkkamers voor Doorslapers in het KVS-gebouw 
gereed. 

--- Na radio-actieve behandeling in het B•gedeelte 
van KVS ondergaat de bezoeker een sex-transformatie 
dagelijkse demonstratie op de 1e verdieping (00} ' 
van KVS; ingang B-gedcclte. 

--- Van het bouwbureau mag een hoogleraar iedere 
kleur stoelen in z'n zitkamer zotten als die kleur 
Iilaar bruin is. (Prof. Blassc, KVS) 

--- Het R.I.v. is niets te grijs. 

--- :Binnenkort zal VlOgons do hoGrsendc droogte aan 
de inwoners van het v.d. Graaf Lab. oen boernoes 
worden uitGereikt. 

--- Ylaarom zijn er in het Transistorium zo weinig 
transitoren? 

U I T I H D E U I T H O F 

ja! gezellig! 

SINT WIHT SI:îT'.l WIH~e SDVi.1 WilVi: SIHT WH~'r SINT UINT 
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Intcrtc Versla~en 

V 3322 werkgroep ·: kornfysika 
P"Grubbers : ondorzoek aan de reactie 

.... 

23Na(P,( ) 24r;:g, bij Ep= 308 keV. 

V 3323 werkgroep : vakuürn.fysika 
z. warhoef : overzicht van metingen aan zeolie t. 

V 3326 i,vcrkgroep 
A. Kralc : 
Ep= .:±:. 591 

V 3328 wcrlcgrocp : kernphysi ca 23 · 2 11 

K.v.h.Licht : de reacti e Na(p,y) ~g, bij 
een protononcnergie van 612 kev.0 

V 3329 werktS-roep : vacuümfysika 
L. Lucht : diffusievcrschijns clen in zeoliet. 

V 3330 werkgroep : ccrnfysika 
P. Ton: overzicht van de rcakti e 23Na(p,l )2

~1g 

V 3331 werkgroep: vacuümfysica 
s. te Laat : diffusiesnclheden in zeolièt 

V 3333 werkgroep : molekuulfysika 
HA. Brand : De vlam en haar toepassingen. 
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HIEîJWS VAN ELEKTJ.lONIKA 

1~§~E-~2~-~21_Q~g_yigz2rh2~i-Q!gi~~11§Sfr~~-2B 
~ê~E-S~ll-~YE!~~~-g2_E!i~1~-E~~t~• 
- Eerst weer de kw~rtsklok~ De g~ngfout zal per 

27/11/1970 zijn: 1/137 • 2, 182818284590- 3 , 141 592653 
(nieuwe DIIT-norm) Drift: 5Gkalmoerd, offset :Hr. van 
Zocst. 
- Produktio: Een :crz -schrijver voor K v, voor 
Brussaard en Ullcrsma is een XYZt -schrijver in 
ontir,il:kcling. Een Lips-lock-in voor Vaste Stof. 
Eon automatische schel -afzetter voor het B-gc
dcoltc van KVS. Een kortere k:oifiepauze voor eigen 
gebruik. 
- Produktivitcit: Wordt onderzocht door efficiëncy
buroau Berenschicters. 
- rluctuatics heeft gevraagd om de ontwikkeling 
van con luchtverversings-ruis-compensator. Andere 
belangstellenden worden verzocht zich t e melden 
bij onze afdeling . 
- De 10-3 lineaire dicitale zaag voor Vaste Stof 

moet na 10.000 s opnieuw geslepen worden. 
- In het magazijn (K 413) zijn weer 10 k 1/4 W 
kool\!oersta.ndon ve: rkri j gbaar na plundering door 
de vcrhuizenden naar Kernfysica - Vaste Stof. 
- Bij dezelfde plundering in eerste instantie 
vergoten: Eon magazijnmeester en 2 service-elek
tronici. 
- Verder nog uit het magazijn: Er zijn weer D66 
en D70 flip-floppers met e en 1-2-4-8 BVD-uitgang. 
De fa.RK-VPC-HU -adders blijken nog niet naar be
vrediging t e i-7erkc11. Hun P.SPannin6 is ne6ati0f. 
De S-GP·-V -·transduccrs daarentegen zijn vlookvast. 
De nieuwe VP-VP-DR switches hebben nu een kortere 
reactie-tijd. De cP-N -dioden zijn ni~t meer 
l everbaar. 
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