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Hij komt wel, hij komt niet;. Hij komt vvel, hij komt niet ...
Onze Xenopus'is volledig in verwarring. Waarom hebben wij nog s-beeds
niets van Cox Terhors-fc vernomen. Lees de achtergronden in deze Peevee.
Niet zomaar een PV-Bulletin, nee, een speciaal kikkernummer. Lees
ons nieuwe vervolgverhaal over de geschiedenis van Xenopus, lees waarom
het ruim-bevaartproject bijna misluk-b was, en voorals speel het KIKKER-
SPEL, onder het motto "wie is de meest geschikte directeurskandidaat
voor het Hubrecht lab"o En dan verder nog het afscheid van Nora, en
reakties op he-t vorige bulletin.
Maar er is nog veel meer, lees de PeeVee als je bij wilt blijven.
Deze maal tot stand gekomen dankzij bijdragen c. q. medewerking van Wim
Dictus, Job Faber, Eric Freund, Eveline Hak, Anton Hogeweg, Marcel
Janssen, Lilian Joosen, Carmen Kroon, Oeke Kruythof, Pim van Maurik,
Peter Meyer, NN1, NN2, Het PV-bestuur, Anne-Mieke Vernooij en Joop
van Zoelen.
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INGEZONDEN BRIEF:

Reaktie van TISSUE TABAC en WIKA DRANGHEK op het artikel van de Sexy Sektie in het
vorige P. V. bulletin.

TISSUE TABAC WIKA DRANGHEK

wat-in-];^83-ftS-heS-Hybr>e£ht-Lab-!toet_Yerander'e" (P. V. bull. jaarg. 4 nr. 1 febr. 83)

KLOKSMOESJES
Tissue: Wat zijn dat nou weer voor smqesjes?
Wika : Meet ik daar een defihitie voor geven? Hoe kan ik voorgoed wegblijven en

t^ch aan mijn uren komen!

POSTVAKKEN DOORNEUZEN

Wika : Typisch bij het Hubrecht Lab behorende werkzaaraheden.
Tissue: Neuzen in andermans postvak schijnt leuk te zijn. De doelstelling erachter

begrijp ik niet en de humor zie ik er helemaal niet van in:.'.'

TELEFOONGESPREKKEN NAAR HONOLULU

Wika : Ik heb §^n vraag: "Woont Koki daar?"
Tissue: Ik was toch al van plan mijn vakantie volgend jaar daar door te brengen,

omdat er in die tijd een wetenschappelijk congres is (tel. : 09-1808123478976).

LABJASSEN TEGEN DE KOU
Tissue: Elektrische kachels lijken mij beter: ook goed voor de ekonomie, want als

het stroomverbruik daalt gaat de kilowatt prijs omhoog. Het tegengestelde
leidt tot lagere energiekosten.

Wika : Labjassen tegen de kou moeten blijven, want mijn winterjas hangt om een
Poolse been.

ZUCHTEN BIJ BINNENKOMEN

Wika : Daar ben ik het niet mee eens. Ik zucht alleen als ik wegga: van opluchting.
Tissue: Zuchten als ik binnenkom? Als ik mijn kaart in de klok gestopt heb, denk ik:

"het belangrijkste voor vandaag zit er weer op".

BOEKEN LEZEN IN DE DONKERE KAMER

Tissue: Kennelijk is (zijn) de schrijver(s) go rd op de hoogte, jammer dat ik hem/
haar/hen niet ken, anders zou ik vragen of die boeken ook uitgeleend warden.

Wika : Hen is goed op de hoogte voor wat de boeken betreft, want naar wat ik gehoord
heb, warden die boeken niet gelezen in de doka, maar worden van de plaatjes
foto's gemaakt voor wetenschappelijke doeleinden.

SNOEPREISJES WETENSCHAPPERS

Tissue: Het woord valt in twee delen uiteen. Snoepen en reizen. Dat reizen begrijp
ik, maar dat snoepen ........... waarvan?

Wika : Dat reizen kan wat mij betreft vervallen, zowel voor wetenschappers als
voor niet-wetenschappers. Maar dat snoepen kan blijven voor degene die ervan
houdt;::
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^-^_^§^-9E-!?^_y^S£^-^9b-2?2St-^?;JyS2 (P. V. bull. jaarg. 4 nr. 1 febr. 83)

N. G. W. V. D.
Tissue: Geen kommentaar. Ik ben lid van de bond tegen het vloeken, G. V D.

Wika : Nooit Genoeg Warme Vrije Dagenl Met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 1982.

Het vorig jaar bracht ons een mooie zomer en de vr-aag is wat dit jaar ons
zal brengen.

CULINAIRE AVONTUREN

Wika .: Meet binnen het lab gebeuren en iedereen moet eraan deelnemen. Bij optreiende
misselijkheid kan men zien wat er de vorige dag gegeten is. UiteraaM onder

toezicht van iemand die de rotzooi aan een onderzoek kan onderwerpen. Boven-
dien kan dan rekening warden gehouden met het aantal toe te wijzen ziekte-
dagen.

Tissue: Als ik denk aan culinaire avontiiren op het Hubrecht Lab gaat mijn herinnering
vele jaren terug. Namelijk de pannekoekenfuif op een Sinterklaas-middag. Het
jaar daarop was er een kaasfondue, meer zeg ik er niet over, want dan komt
mijn maag weer in opstand. De vraag is: "Is dat nou ziektewet of ongevallen-
wet?"

BARBEQUE
Wika : Lijkt me lekker, American Filet.'I;

Tissue: Zolang de kwaliteit van het vlees en mijn gebit tegenstrijdig blijven, zeg
ik: "Weg ermeel"

GERODDEL
Tissue: Prima idee, stug mee door blijven gaan tot de dag waarop er lets zinnigers

bed acht word t.

Wika : Daarin vallen diverse categorie^n te onderscheiden. Ik vind ze allemaal best.
Bij mij ontstaan problemen als ik de lunches voor de roddelaars betalen moet

of als zij uit mijn trommeltje willen eten.

DAMESTOILET
Wika : Moet ook toegankelijk zijn voor H. L. -heren, omdat zij zoals altijd overal

graag hun neus in willen steken.

Tissue: Steken doen ze ook wel met schror:vendraaiers ora automaten open te breken.

GESNURK IN DE BIEB

Wika : Vind ik uitstekend, maar moet alleen gebeuren tijdens blokuren. Aangezien
mensen allergisch zijn voor huisvuil moeten de boeken verplaatst

worden naar het container-archief en de bibliotheek moet ingericht warden met

 

^n- en twee-persoonsbedden, dan wel 2-generatie Klusterslaapplaatsen.
Tissue: Snurken vind ik so wie so storend en als straks de bieb verhuisd wordt naar

de conferentiezaal zal het gesnurk van de confererenden het nog winnen van
de lezenden.

SALARIS

Tissue: Persoonlijk vind ik het bedrag van mijn salaris hoog genoeg. Ik maak alleen
bezwaar tegen de frequentie waarin het uitbetaald wordt. Ik stel voor het

drie- of viermaal per maand te doen. Nu komt het mij voor als een maandelijkse
belaiiging.

Wika : Er is maar e^n oplossing om de ontevredenheid op het Hubrecht Lab op te heffen.
Alle salarissen van het personeel warden aan mij overgemaakt. Het totale be-
drag wordt door mij verdeeld, waarbij ik rekening houd met prestatie en be-
hoefte.

v?at-in-:L9§3-2E-!2SS-yy^?S£i2^-^-!!;2^t_'!$2H?^? (P. V. bull. jaarg. 4 nr. 1 febr. 83)

BAALDAGEN
Tissue: Balen kun je in feite iedere dag, maar het meest sprekende voorbeeld vind ik

de maandag. Maak van die dag dus een permanente vrije dag.
Wika : Baaldagen zijn er genoeg, namelijk vijf dagen per week. Eigenlijk moesten

deze automatisch vrije dagen zijn.



^

VUT BIJ 40 JAAR
Wika : VUT bij 40 jaar mag er koraen, mits de menopauze bij 65 jaar begint.
Tissue: Een mens moet aktief blijven, dus voor mij geen VUT. Tweehonderd extra vrije

dagen per jaar lijkt mij beter. Daarnaast maandelijks vakantiegeld en winst-
uitkering.

AUTO-ONDERHOUD TIJDENS DIENSTTIJD
Tissue: Als je in de lab-auto rijdt, dan merk je aan het gerammel dat het onderhoud

niet veel voorstelt. Wat dat betreft zou het auto-onderhoud, al of niet in

diensttijd, best wat beter kunnen. Of wordt hier lets anders gesuggereerd?
Wika : Auto-onderhoud in diensttijd vind ik net zo a-sociaal als doorneuzen.

ZWEMBAD IN PATIO
Wika : Lijkt me uitstekend, al het personeel kan tijdens de diensttijd gebruik maken

van het zwembad, behalve tijdens de koffie-, thee- en lunchpauzes.
Tissue: Er is een liedje van Adele Bloemendaal getiteld "Het vervallen huis". Beluister

dat eens aandachtig alvorens een duik te nemen.

GEMENGD SAUNA-UITSTAPJE
Tissue: Least U het voorgaande nog eens goed doorl
Wika : Bij voorbaat geheel gekleed, inklusief zwemvest.

CRECHE
Tissue:

Wika :
Kleuterpraat horen we hier al genoeg, dus de creche kan er ook wel bij.
Kamertjes genoeg om dat te realiseren.

KERSTPAKKET EN DERTIENDE MAAND
Wika : Het kerstpakket moet voor minimaal twee personen toegerust zijn. Dertiende

maand? Maar een jaar heeft toch twaalf maanden?
Tissue: Je hoort steeds over inkrimping van^de afdelingen, dus zou ik zeggen, begin

met de hanen de nek om te draaien. A propos, hoe zouden de Axolotls smaken?

NIEUWE DIRECTEUR

Tissue: Men heeft nu al tweemaal in Amerika gezocht naar een directeur, wanneer komt
Rusland aan de b6urt? Of Afghanistan?

Wika ; Binnen het Hubrecht Lab moef mondiaal geiacht blijven warden. Die Reagan hoeft
niet zo lang meer* Is dat niets voor ons? Of anders nummer e^n van de top tien,
dan halen wij zeker de "Not the nine o'clock news".

PROMOTIE
Wika : Promotie moet er voor iedereen zijn. Degradatie uitsluitend voor anderen,

eventueel tot aan de voordeur.

Tissue: Jammer Wika, maar jij hoort zoals wij trouwens alleroaal tot de gedegradeerden
Je merkt het iedere maand weer aan je salaris. Er rest mij nog i^n interes-
sante gedachte zoals wie promoveert nu eindelijk eens zichzelf.

Wika : Wanneer promoveer jij nou eens. Tissue?

(Naam en adres bij de redaktie onbekend.)

Er is maar een research - instituut da-t de moei-te van het bekijken
waard is. Dat is de natuur. U meet wel vlug zijn, want he-fc word-t wegens
inefficientie gesloten.

J. G. F. Kessler.
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Afscheid_van_Nora

Op 18 februari hebben wij ten huize van Nora Pulle afscheid van
haar qenomen als inedewerkster van de bibliotheek. Dat daar zoveel
mensen waren, bewijst hoeveel waardering zij als mens en als mede-
werkster bij alien genoot. In haar gtezellige en stijlvolle huis
heeft zij ons verwend met heerlijke hapjes en drankjes - een waardig
besluit van een langdurige loopbaan op ons lab., die niet altijd
even gemakkelijk voor haar was.

Overigens zullen wij haar nog wel eens hier zien, want zij heeft
zich vooraenomen de biblioqrafie van de werken van Prof. A. A. W.

Hubrecht, waaraan zij al een tijd werkte, af te maken - een be-
langrijk hulpmiddel voor de geschiedschrijving van de einbryologie.

Nora, hartelijk dank voor het mooie feest dat je ons hebt aange-
boden, en we wensen je toe dat je nog lancr rustig zult kunnen ge-
nieten van het feit dat je nu meer tijd voor jezelf hebt.

Job

^_Q, 000000000000000000000000000000000000
0 0 00 0- 0~0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0~0-0~0~0~0-0~0~0~0~0~0-0

INTERVIEW VAN DE MAAND

doors Menk van der Heijden

Het vorige PeeVee-bulletin heeft vele reakties opgeroepen. Me-b name het
ar-fcikel van de Sexy Sek-tie heef-t vele tongen losgemaak-b. Vuilspuiterij
werd er gezegd. Voor mij was dit aanleiding de redaktie van het gewraakte
.

fcijdschrift eens aan de land te voelen over het gevoerde redak-bionele be-
leid.

MvdH; Het vorig PeeVee-bulletin heeft nogal wat kwaad bleed gezet. Hoe
zijn deze reakties bij de redaktie overgekomen?

Redakties Officieel merken wij vrij weinig van reakties op artrkelen in
de PeeVee, aangezien men doorgaans niet de moei-fce neemt ze op
papier -be zetten. Daarom zijn we ook erg blij met de ingezonden
brief die in dit bulletin is opgenomen.

x^dHs Maar mondelinge reakties moeten jullie toch bereiken. Mensen die
zich persoonlijk gepakt voelen.

Redaktie; He-t is beslist nie-fc onze bedoeling mensen persoonlijk voor
schu-b -be zeggen. Toegegeven, e en grens tot waar je kunt gaan is
vaak moeilijk te trekken, en hangt ook van persoon tot persoon
af. Hoewel het natuurlijk in zijn algemeenlieid geldt dat ieder-
een grapjes over direktie leuk vindt, maar beteuterd kijkt als
er toespelingen op hem zelf gemaakt warden.

MvdHs Maar er schijnen zelfs mensen vanwege het artikel van de Sexy Sektie
hun lidmaatschap van de PV opgezegd te he'bben! !

Redakties Ja, we hebben dat gerucht gehoord. Een radeloos PV-bestuurslid
is zelfs bij ons geweest met het verzoek of we de naam van het
krantje niet konden veranderen. De naam PeeVee zou te veel
suggereren dat het PV-bestuur er iets mee van doen heeft. We
be-treuren het gebeurde, misschien. zijn we in dit specifieke
geval te ver gegaan.

MvdH; Maar wie heeft er dan eigenlijk de veran-bwoordelijkheid voor he-b-
geen in he-fc PeeVee-bulletin geschreven staat?
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Redakties Dat is inderdaad een heel moeilijk pro'bleem. U moet maar van
ons aarmemen, dat wij niet de Sexy Sektie zijn, alhoewel we wel
rechtstreeks bij het samens-bellen vaji dit artikel betrokken zijn
geweest. In dit soort gevallen neem-fc de redaktie natuurlijk de
verantwoording op. zich. Moeilijker echter is het met bijdragen
die anoniem aan ons opgestuurd worden. In. dit specifieke num-
mer staan twee van dergelijke artikelen, inclusief de eerder
genoemde ingezonden brief. Dat kan in de toekomst nog wel
eens problemen opleveren.

MvdHs Betekent dat dat de redaktie censuur toe gaat passen. op ingezonden
bijdragen?

Redakties Zo weinig mogelijk, maar soms moet het wel. We krijgen regelma*
-big pornografische bijdragen voor het krantje, en die neraen we
doorgaans niet op. Trouwens, indien het ar-tikel van de Sexy Sek-
tie ongecensureerd, dat wil zeggen, in zijn oorsprorikelijke,
in de kroeg samengestelde vonn was opgenomen, was het Hubrecht
lab te klein gewees-b. Dan was het niet bij deze ene reaktie ge-
bleven. Daar is inderdaad in. gestreept.

Mv^Hs U heef-fc er sinds kort een concurrent bij, het akademie blaadje
"In Akademos' tuin". VYat vindt u daarvan?

. jdakties In principe kan een beet je concurren-tie geen kwaad. Maar- het is
leuk dat U deze vraag stel-fc, want je kunt duidelijk het ver-
schil in redaktioneel beleid tu-ssen de twee kran-tjes zien.
In Akademos1 tuin staan bijdragen die wij beslist niet zouden

durven. opnemen. Zo staat er bijvoorbeeld een stukje in over de
verhuizing van het instituut voor oecologisch onderzoek. Daar
s-baat (wij citeren); "Voor het gehele personeel van de Arnhemse
vestiging was de verhu.izing in September, naar Heteren van be-
lang. Dat was wel even wennen. Maar nu men z'n. vaste carpool
heeft gevonden en we de koffieautomaat stalen Betsie aan. de kant
hebben geze-fc, kunnen we wel weer genie-fcen van de wijdse luchten
in het open Betuwse land". Zeg maar rustig poeh-poeh!
Voordat wij zoiets op zouden nemen.

MvdH; Er wordt nog wel eens geklaagd dat er zo v/einig serieuze stukken in
de PeeVee staan. Waarom alleen roddel en leuterpraat van een be-
denkelijk niveau?

Redakties Het an-twoord is vrij simpel, omdat we geen serieuze inzendingen
krijgen. Het is misschien belangrijk nog even op te merken dat
het aantal bijdragen gelukkig sterk s-tijgende is. Moesten wij
vroeger alles zelf verzinnen nu kun-b U op de eerste pagina lezen
dat diverse mensen een bijdrage geleverd hebben.. Maar toegegevens,
serieuzer is het krantje er niet op geworden- Eerlijk gezegd
zouden we het op prijs stellen als de mensen die wel spontaan
him bijdrage aan Akademos' tuin geleverd he'btoen, ook eens wat
regetmatiger in de PeeVee schreven.

MydH? Nog even iets over dit niunmer. Het is een. speciaal kikkemummer
geworden. Is daar een speciale reden voor?

Redaktie; Nee, dat is zuiver -toeval. VYij h.adden een. paar kikkerideetjes,
maar heel toevallig kwamen er ook een aantal kikkerbijdragen
van. anderen. Er wordt door de oudere generatie op het lab nog
weleens geklaagd dat de jeugd het historisch perspectief van.
het instituut niet meer onderkent, maar gezien al deze kikker-
bijdragen lijkt het tegenovergestelde ons he-b geval.
Een kikker laat zich nu eenmaal gemakkelijker filosopheren dan
een muis.
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Bij "een geheel Juiste invul-
ling komen 2 woorden te staan

resp. 0 en E

1. hartelijke

2. gebaar

3. noodweer

4. niet beneden

5. deel v. e. muziekinstrunent

6. houding

7. ongeveer

8. aisleidend uiterlijk

9. dichterbij
10. glazen buisje

11. tijd van praktische oefe-

ning

12. kleur

13. lawaai

14. iedereen

15. vloeistof

16. intiem/teder

17. (beweeg)prond

DRIE x VIJF = DERTIEN

Op iedere regel komen drie woorden van elk vijf letters te
staan. De laatste letter van het eerste woord is tevens de

eerste letter van het tweede woord en de laatste letter van

het tweede woord is tevens de eerste letter van het derde

woord. Bij een geheel juiste invulling komt op de verticale
balk een woord te staan.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

zout water - eetgerei - slingerplant

valse haardos - narkttent - maalwerktuig

pronk - verder in de tijd - treffen

glazen buisje - been en weer - kleur
stellen (zelfst. nw. ) - nimmer - kweken

geluid van lets wat in water valt - noodweer - uitjie weg
landbouwwerktuig - onverplichte goedheid - verlangen\gaan
kleed - uitmaken - Europeanen

stuk hout - hoofddeksel - aanvatten/slikken

sprookjesfiguur - keel - vervoermiddel
zweetdruppel - plakken - plaats in Belgie
huidopening - stand - veredelen van vruchtbomen
vrucht - verscheidene - gesponnen draad

planten - spijker - lawaai

^

^

x

/
POSTADRES:

Redactie PV-bulletin

Uppsalalaan 8

3584 CT UTRECHT

Van puzzel A alleen

de twee gevormde

woorden opsturen; de

puzzels B en C in

z'n geheel opsturen.

Elk woord wordt, aan de hand van de omschrijving, gevormd
uit de letters van het voorgaande woord plus een nieuwe letter

1. tegenover (afk.)

2. bedorven

3. bloeiwijze

4. krachtig

5. Oudhollandse munt

6. vergrotende trap van

trots

7. directeurskandidaat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

u
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The story of little duimpy

There was once a little boy who was go little, that everyone gave hira the

byname of little duinpy. He had six brothertjes and sis sistertjes. His fnthor
was a woodhacker and his mother did the householding. On a given day the father
said: "I hold it no longer out. I work rayself the blubber and ny children raaar

freaten. " "What are you going to do?" asked "other. "Well" said the father,
"I bring top.orgen the v/hole hubs to the bush-bush and when they are far cenoegh,
I let hun in the steal?. " Put little duicpy, very goed bij the tlne, and heart-
stikke slip. abovedien, had heard everythinR and that night he slipped out of
the bed, went to the townpath and packed his sackes full of keaselstonss. The

nexcd norning, whea they were far genoegh into the bush-bush, the fathor let
thers in the steak. Sut little duirapy said to his little brothertjes and sister-

tjes: "Coin down, C&IE down. I zal you bring wholeateins back hone. " And because
of the keaselstones they becane hone. The father was just sitting on the plee,

as he heard the doorbell clinging. There was the whole hubs back again.

The following riorning they besloten to

do the sane again and darron little

dulnpy had no tiiae to pick up a pair

keaselstones, so he did it with a packy

kinf-kong Ping-Pone (only thine you

sraite away is the verpackige) .

VJhen the ciders let then in the steal;

again, little duiapy said: "Calo down

coin down, do not howl. I brine you

wholeskins back, just like gisterday."

But he could not find the way bacfe, be-

cause all verdanned raushes had eaten op

the bread. The children howled and

howled. Little duinpy said: "Keep jour
big waffles shut. " And he klettered in

an boon, look around hira been and saw a
little lightje. It was the house of a

blc Rus, and Russen like to eat you op

with skin and hair. But as already said,

little duirwy was very sliE. He stole

the seven niles learsen of the big Rus

and ranned to their own hone. The father

stood by the townhecky with a far-looker

and saw the whole bubs cooing down again

Fron now on they lived still, long and

happy

TOM CAT'S MORNING AFTER

"Peep" said the mouse

in the forehouse

and all the mouses peeped.

They peeped and peered
then saw and cheered

and out of their holes they leaped,

for on the mat

near his up-clap bed

lay Tom, the kitchen cat,

with a foolish grin

and filled with gin
as drunk as a water-rat.

ROT YOUNG

A terrible infant, called Peter

sprinkled his bed with a gheter.

His father got woost,

took hold of a cnoost

and gave him a pack on his meter.



HEI NIEUWE rESIAMENT. 11

En, wat vend U van hem? Cox Terhorst, bedoel ik. Ziet U hem een beetje
zitten als nieuwe direkteur van he-fc Hubrecht lab?

Ik heb de afgelopen -tiiQd nogal wat men. in.gen over hem gehoord, varigrend
van. een in-spirerend we-benschapper to'fc een keiharde kerel die met houten
hamer en botte bijl ons tot samenwerking zal dwingen. Hoe het ook zij ,
het is nu al meer dan twee maanden geleden, en het is nog steeds niet dui-
delijk of hij al dan niet komt. Maar wat, het resultaa-b ook zal zijn, zijn
bezoek heeft het instituut in ieder geval in een stroomversnelling gebrach-t.
Als zodanig heeft zijn verschijning een. duidelijk katalyserende werking
op de daaropvolgende gebeur-tenissen gehad.

Als U het mij vraagt, zlen we hem nooit meer -fce]"ug. Hoogstens vinden we
nog wat van. die afgekloven -bandestokers die hij overal heeft achtergelaten.
Volgens mij is het ook nooit de bedoeling van de 'akademie geweest hem direk-
-teur te maken. Hij was meer bedoeld om een nieuw bewustzijnsgevoel bij ons
wakker -be schuddens Hubrechters aller sekties, verenig-t U, want an.ders gaat
het lab dicht. Het moet U toch ook opgevallen zijn dat Terhorst de terug-
reis naar de States nog maar nauwelijks aanvaard had, of het tweetal Sieg
en Tony werd al door de commissie aangezoch-fc om in het kader van dit
nieuwe bewustzijn een we tens chap sprogramma "be schrijven. En na veel vijven
en zessen ligt dat dan voor ons, U heeft er alien kemiis van kunnen nemen.
Het komt er kor-fcgezegd op neer dat we met z'n alien gaan onderzoeken hoe

via genregulatie een muis u. it een kikkerei kun-b krijgen. Bovendien kun-
nen we nu eindelijk weer met zijn alien aan de slag. Want als je Bootsma
bij het uitocngen van de toast op het nieuwe program goed beluistert,
hadden op Tony, Sieg en een twee-bal secretaressen na de overige Hubrechters
niet zoveel teeer te doen.

Ik geloof dat we de mees-t recente ontwikkelingen op het Hubrecht lab zo
moeten. ins chat-ten dat Cox meer een aankondiger is geweest van de grote ge-
beurtenissen die gingen volgen, een soort bijbelse voorloper, een (Tohann. es
de Doper. Gesterk-b door zijn optreden namen twee apostel/evangelisten het
initiatief om een nieuw testament voor he-b Hu-brecht lab te schrijveno
Er was nog wel sen ongelovige Thomas onder de andere apostelen, maar die
was snel bekeerd. Een verschil is natuurlijk wel dat 2000 jaar geleden
een Messias geboren werd die zijn apostelen tot het woord van het evange-
lie inspireerde. Nu hebben twee apostelen raaar vast een evangelie geschre-
ven, en zijn nu op zoek naar een. bijpassende Messias.

Ojee
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r^f ORD

s

ofwcl: WIG is CJG mecst QG-
^chtktG dirGCtcurskandidaat

-^ubrecht
Laboratonum

vocr hct

EEN GEZELLIG SPEL VOOR ALLE HUBRECHTERS VAN SCHAAL 18 TOT 150

Spelregels; (1-10 p ersonen) .

Knip de bijgevoegde kikkers los, en voorzie ze elk van een individueel
kleunnerk volgens de methode beschreven in "Laboratory Animals", 16
(1982) 156-158. , ' -

ak de kikkers vast op een. muntstuk va-n 1 gulden voor schaal .-^-73 en
een stuiver voor schaal<73° (Want als je voor een stuiver op het
Hubrecht Lab komt werken, word je nooit een gulden). U begint uw
carri^re op de aangegeven plaats. Het spel wordt gespeeld met twee
dobbelstenen, waarbij in volgorde van schalen geworpen wordt (hoogste
schaal eerst). Komt U op een van de afbeeldingen (vakjes zonder ge'fcal)
dan voert U de bijbehorende opdrach-b uit. Leidt deze opdrach-fc U naar een
andere afbeelding, dan voer-t U deze opdracht eveneens uit.
Indien. de interpret at ie vaji de spelregels aanleiding tot discussie geeft,
kunt U als direc-fceurskand. idaat een goede beurt maken door U bij het
meerderheidsbesluit der spelers neer te leggen.
Indien U bij het bereiken van vakje 63 nog niet alle ogen van de worp voor-
uit gegaan ben-t, dient U het; resterend aantal ogen aan vakjes achteruit
te gaan.

Degene die het eerst vakje 63 bereikt, en dus al zijn con. curreri. tie ach-ter
zich heeft gelaten, is de meest ideale directeurskandidaat voor het
Hu.brecht Laboratorium.

'^
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OPDRACNTEN - 15

5 U koopt een oude eend om samen mee -te kwaken. Werp nogmaals.
6. Men heeft het gemun-fc op uw billetjes. Werp nogniaals.
9. Pas op, U stap-t in de kikkerdril. Blijf twee beurten op uw plaats

plakken.
11. Een kikker kruist uw pad. Wip door naar 15.
14. De ooievaar waart ron-d op he-b lab en U blijkt positief in de kikker-

proef. Werp nogmaals.
6. U wordt lekker gemaak-fc met een hormoonshot. Maak een vreugdevolle

kikkersprong naar 21.
18. U wordt voorzitter van de PV, en probeert veren te pliAken van een

kale kikker. Sla 1 beurt over om een subsidieplan. uit te broeden.
19. Bent U een kouwe kikker en hebt U een driedelig grijs, elleboog Uzelf

dan naar 42.

21. De Amerikaanse direc-beurskandidaat heeft genoeg van dit kikkerlandje.
Uw kajisen stijgen. Ga naar 32.

23. U wordt gecloned. Neem een extra kikkerpion en speel dubbel mee.
26. U krijgt weer geen. schaalverhoging. Denk aan uw kikkerbloeddruk, en

ga terug naar (schaal) 18.
27. De Wetenschapscommissie is verkikkerd op U. U maakt een bliksem-

carri^re. Ga door naar 42.

_,,. U wordt de ruimte ingeschoten en aldaar gefixeerd. Wacht tot iemand
U af komt lossen.

32. Toilet. Trek 1 beur-t door.

36. Er wordt een time-lapse video opnsane van U gemaak-fc. U wipt vertraagd
verder. (steeds helf-b van het aantal ogen).

41. U moet een lezing voor de We-fcenschapscommissie kwaken, maar hebt. n kik-
ker in uw keel. U heeft 3 beur-fcen nodig om weer op te kikkeren.

42» Kikkervijver. Kruip in de modder en houd uw win-fcerslaapo ledereen slaat

2 beur-ben over.

45. U bent met uw verkeerde kikkerpoot uit de vijver gestapt. Ga -berug
naar 42.

47. U bewipt de gulden middenweg, maar wordt van twee kanten gepakt.
Rust 1 toeurt uit.

50 b U houd-b van een groen blaadje, maar loop-fc een blauwtje. Uw slacht-
offer gooit het aantal ogen dat U achteruit gaat.

52. De kluis. U wordt in de collectie opgenomen en komt er nooit meer
uit! U bent de sigaar.

53° (Alleen voor heren); Uw ballen. warden vermalen voor kunstmatige be-
vruchting. Start van nieuw leven. Neem een opkikker-bje en begin op-
nieuw.

54« (Alleen voor dames)s U wordt uitgeknepen. Star-fc van nieuw leven. Be-
gin opnieuw.

58. U wordt ge-genreguleerd tot muis. Neem een andere pion en begin op-
nieuw.

59. U moet met uw billen bloot. Ga terug naar 32.
61. U bent er bijna. Broed nu nog in 2 beur-ben een wetenschappelijk

program voor het lab uit, en maak dan de grote sprang

^55
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Eirbryoloaisch Laboratorium van

de Acadepie van Weetenschappen te Utrecht

REGLEMENT
van orde en tucht

voor de Hubrechtenaren

Artikel 1.

De Hubrechtenaren zijn gehouden om de beveleh van den directeur op te volgen en

hem steeds op eene gepaste en bescheiden wijze toe te spreken.

Art. 2.

Bij het verrichten van huisarbeid of andere werkzaaciheden, zijn de Hubrechte-
naren verplicht stiptelijk de bevelen op te volgen, welke hun daaromtrent zullen

warden gegeven.

Art. 3.

Alle luidruchtigheid, zoo in de onderzoeksvertrekken als op de wandelplaats,

wordt ten strengste verboden.

Art. ^

Op de wandelplaats zuilen de Hubrechtenaren eene re<jelmatige beweging nemen ,en
nimmer mogen zitteh Of liggen.

Art. 5.

De Hubrechtenaren zijn gehouden om, bij het opstaani waartoe het uur naar ge-

lang van het jaargetijde zal wofden bepaald, hunne slaapplaats behoorlijk op te
makeh en zich naaf eisch te reinigen, alsmede het lokaal schoon te maken.

Art. 6.

Alle schade, zoowel aan het gebouw, als aan de lokalen, of aan de in het Lab.

voorhanden zijnde voorwerpen of verstrekte goederen toegebracht, zal ten laste
der schuldigen warden hersteld, onvenainderd de op te leggen straffen.

Art. 7.

De kleedingstukken en voorwerpen van het nachtleger, aan de Hubrechtenaren ten
gebruike verstrekt, zullen door hen behoorlijk moeten warden onderhouden en,

bij hun vertrek, in goeden staat warden ingeleverd.

Art. 8.

Bij het binnentreden der vertrekken door de leden van de Weetenschapscommissie

of andere overheden, zullen de HiArechtenaren opstaan en zich ontdekken.

Art. 9.

Behalve de gewone voeding, wordt aan de Hubrechtenaren niets verstrekt, dan

teqen contante betaling, volqens het vastgesteld tarief.

Art. 10.

Geene eetwaren, tabak of versnaperingen raogen door familieleden of anderen aan
de Hubrechtenaren warden verstrekt.
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Art. II.

Het is aan de Hubrechtenaren ten strengste verboden om, buiten noodzakelijkheid
door ziekte of anderzijds, de schel te trekken, waartoe een draad in de ver-
trekken aanwezig is.

Art. 12.

De Hubrechtenaren kunnen, door bemiddeling van den directeur, hunne bezwaren of
klachten bij de Weetenschapscommissie inbrengen.

Art. 13

Overtreding der voorschriften van dit Reglement worden, naar gelang der om-
standigheden, door de Weetenschapscommissie gestraft.

UTBECHT, den Z^ d^^u  , 983

De Weetens chaps oonom. sei. es

(J^^'
Vi-oe-Voorzztter

Seoretari-s

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K33SKERBILLETJES

Men koop-fc ze in Frankrijk schoongem&akt
en aan. een s-tokje geregen« Zo warden ze
minstens een halve dag in koud water toe-
waard. Water elke twee uur verversen.

He-fc vlees zwel-t op en blijft blank. Voor
het gebruik ui-b het v^ater halen en dro-

gen met; een doek.
De klassieke recepten;
1 ) In boter. Bo-ber in een sauteuse
of braadpannetje. Hierin de kikker-
billetjes en kruiden zachtjes gaar
bakken. Een minuu-b voor het opdienen

wat gember, peper en fijngeknipte
peterselie er over strooien.

2) Ges-fcoofd. Hoog vuur onder een braadpan
of diepe koekepan met een flink stuk boter
er in en een lepeltje bloem. Zonder ophouden
roeren met een pollepeltje. Kikkerbilletjes
er in do en. Wat wit-fce wijn toevoegen, en
kruiden en ook een beetje rode paprikapoeder
er bij doen. De saus binden met room of met
eierdooier.

3) Met groene kruiden. De laatste twee uur,
dat de kikkerbilletjes in he-fc v/ater zouden
staan, geen water maar meUc nemen. De kikker-
billetjes door de bloem rollen. Sau-fceren
in goed hete boter en als ze gaar zijn er
fijngehakte sjalo-bten, knoflook en fijnge-

17Jf-
y

knipte peterselie over strooien.
Sp^ ^ ^/ 4) Met een saus. De kikkerbilletj es in boter

sau-fceren. en ze serveren met een saus. Bijvoor-
beeld -tomatensaus met knoflook, Bechamel-saus met par-

mezaanse kaas, momaysaus, kerriesaus, poulettesau.s
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VIST BET HUBRECHT LABORATORIVM ACHTER HET I T?

Op 25 .juni 1985 sat het dan eindeHj'k sover sij'n. Dan zal de eerste bewucht-ing
in de ruimte plaatsvznden^ Tewn.nste^ als de Russen geen roet in ket eten goozen^
en voor die tz^d met de eer gaan strij'ken. Gel-ukkig -is het tot nu toe met een
8'i-ssev afgetopenf getuige het ondepstaande persberioht.

VerweKKen van ruimte-

vaartbaby misiuKt
?!UNCRF. N (DPA) - Volgens een nedewer-

ker van bet TTestduitse gcnootschap

yoor lucht- ec ruintevaartgeneeskunde

hebben 2 Sowjet-kosnonauten in augus-

tus van hot vori{~e jaar een raislukte

paging gedaan oro in de ruiiate een Kind

te verwekken.

Het experiment zou hebben plaatsge-

vonden aan board van het Russische

ruimtelaboratorium Saljoet-7, waar de

34-jarige kosmonaute Swetland Sawiz-

kaja acht dagen "op visite" is geweest

bij Leonid Popow en Aleksander Serebow.

Wie van de twee mannen als mogelijke

vader voor een ruimtevaartbaby heeft

willen dienen, is nietbekend. De Rus-

sen vermeldden vorig jaar als offi-

cieel doel van de onderneming "het uit-

voeren vanmedische en biologische ex-

perimenten".
De medewerker van het Westduitse ge-

nootschap, H. G. Mutke, heeft over de
proefneming contact gehad roe t de Rus-

sische ruimtevaartarts Statshatse, die

zijn collega uit de Bondsrepubliek
raeldde dat kosraonaute Swetlana Sawiz-

kaja niet zwanger is geraakt door het

gewichtloze "experiment" >,

Wetens ohappetijk gezien roept di-t project
tooh. enige vra.gen op:

1. Zou de koppeting wet op de juiste u-ijze
plaatsgevonden hebben?

2. Zou net exper-imsnt onder op awde ge-
szmuteerde mi. QVO-grav-ity en normal
gravity condi-ties wet voldoende uit-
getest z-ijn?

2. Zou ev een time-lapse video opnccme van
het gebeuven gemaakt si-jn?

4. Wie van de dr-ie astronauten sou het

hardst gelaohen heb'ben?

Een vreugdedans van onze Xenopus. HIj
beGeert Immers bovens+aand ruim+e-exper?men+
a Is eers+e +e doen stagen
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"HET ROLLENDE .VAT"

Het uit houten duigenopgebouwde vat heeft, zoals de meesten uwer welbekend
zal zijn, door de eeuw6n heen zijn doelmatigheid bewezen.

Het vat is de verpakking voor vloeibare s-fcoffen, omdat he-fc zich_gemakkelijk
laat verplaiPFsen. en bovendien. bij een goecL transport we inig heef-fc -be lijden.
Het meest kenmerkende van een vat is de vorm en juist hieraan. dankt he-t de
diverse goede eigenschappen o. a. weinig materiaalverbruik ten opzichte van
de inhoud en de solide construc-bie.

Er bestaat heel weinig litera-buur over vatenconstruc-fcies en hieraan is he-fc
wellicht te wijten, dat niet bekend is, wie het vat he eft ui-bgevonden. Da-b
de vaten reeds*vele eeuwen bestaan, staat echter wel vast; en in de loop
der tijden zijn dan. ook meerdere zinspreuken on-bstaan, die betrekking heb-
ben op vaten zoals;

"holle vaten klinken het tiardst"

"plarmen. vallen in duigen"
"wa-b in het vat zit verzuurt niet"

Het oudst bekende vat is een Egyp-fcische drum,
gemaakt -tussen 1580 en. 525 voor Christus. Dit
vat wordt bewaard in het Metropolitan Museum
te New York en is gemaak-fc van houten duigen,
die met vezels zijn samengebonden, terwijl
de bodems ui-b huiden bestaans nu circa 3. 000

jaar later zijn de huiden gedeel-fcelijk vergaan,
maar de houten romp is nog in goede conditie

Ten Mjde van de Romein-en tot de -fcijd. van de
Oaesaren zijn vaten gemaak-fc van klei, met
daaromheen. hoepels of banden van wilgenhout;
of load. De inhoud van deze vaten was. + 500

liter. In zo'n "klei-vat" moe-fc Diogenes (de
wijze met het lantaarntje) geleefd. hebben.

Vroeger werden de vaten om ze waterdicht te
krijgen inwendig met pek bestreken, een voor-
loper van het huidige paraffinereno

In de Middeleeuwen werd het vat ook als maat-

eenheid gebruikt. Om de inho-ud van een vat te
bepalen, werd gebruik getnaakt van een zoge-
naamde roeistok. Di-t is een geijkte lat, ^die
via de bondel naar de kroos van he t vat (Mn-
nenkant bodem) werd gestoken, waardoor men de
inhoud van het vat kon. bepalen.

Onder de roofridders uit die -bijd werd diegene,
die het grootste wijnvat in de kelder had lig-
gen, als de machtigste ridder toeschouwd. Het
groots-be ledige vat ter wereld bevind-fc zich
in Dttrkheim. Het heeft een inhoud van

1. 700. 000 liter. Bit vat kan inwendig warden
bekeken. In Heidelberg bevindt zich het groo-fcste
gevulde vat met een inhoud van 221. 726 li-ber.

Bij de vatenfabricage warden de volgende houtsoorten gebruikts

eiken. grenen. rauli
beuken gumwood essen
kas-banje vuren etc.

Vaten. warden gebruikt voor het verpakken van. tientallen. artikelen o a. s

vruchtenpulp
alcohol
bier

azijn

darmen

vet

olie

lijm

haring
zuurkool

etc.
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In Amerika was vroeger een groo-b bedrijf dat houten vaten voor het ver
pakken van. gasme-fcers gebruikte.
De Rijksmunt in Utrecht gebruikt vaten voor het transport van munten.

De meest gangbare soorten vaten voor verpakken van vruchtenpulp waren de
"whisky" en "fierce" va-ben.

1) De naam "whisky" vat is in gebruik gemaakt doordat in Amerika de
nieuwe vaten die daar gemaakt werden, voor het agen (= rijpen) van
whisky werden gebruikt, nadat vooraf de vaten aan de binnenzijde waren
gebrand. Hierdoor krijgt men. een vaste laag houtskool, om het rijpen
van de whisky vlugger te laten verlopen.

2) De naam "fierce" vat is op de volgende wijze on-bstaans

In de grote exportslachterijen in Chicago werden voorheen de darmen in
vaten verpakt. De leng-be waarop de darmen werden afgesneden. werd "fierce"
genoemd.

De whisky-vaten werden na 1x gebruikt te zijn, naar diverse landen uitge-
voerd; o. a. ook naar Nederland en hier werd door een speciale machine de
houtskoollaag weer afgeschaafd. Na eventuele reparatie was het vat voor
verpakking van. fruitpulp geschik-fc.

De meest voorkomende vatsoorten met hun. inhoud zijns
whisky-vat
tiercevat

okshoofd

i- jpijpen
1/1 pijpen
legger
aam

anker
firken

+

+

+

+

+

+

+

+

+

200
200
250
280
500
600
150

45
40

liter

liter

liter

liter

liter

liter

liter

liter
liter

Verder kennen wij nog het zgn. 1/3 - 1/6 - 1/8 en 1/16 vat met inhouden
van respec-bievelijk 50 - 25 - 12 en 6 liter.

Constructie en fabricage

Een houten vat bestaat uit de romp of mantel, die uit duigen is opgebouwd
en de bodems. De diverse onderdelen warden door ijzeren banden of tenen
hoepels (wilgen, iepen. of rotan) bij elkaar gehouden.

De ruwe duigen worden in de v-atenfabriek geschaafd en de zijkanten. ges-bre-
ken (geschaafd); hierna gestoomd en in zware ijzeren ringen. tot een. waaier
opgezet.
-noze waaier wordt om een verwarmingsplaat geplaatst, zodat het hout gemak-
.. dlijker buigbaar is. De rompen warden vervolgens machinaal gevormd, door
de vrije einden van de duigen naar elkaar toe te buigen en er hierna een
ring om te schuiven. Na deze bewerking moe-fcen de rompen aflcoelen en drogen.

De bodemdelen warden in. de "vandiktebank" op de voorgeschreven dik-be ge-
schaafd en op de vlakbarik van gladde zijden voorzien. De bodemdelen warden
met ijzeren bodemstif-fcen of houten 'bodempemien aan. elkaar gezet, rondge-
zaagd en daarna word-fc de bodemrand conisch afgefraisd om later in de kroos
(groef) van het vat te passen.

De inmiddels afgekoelde rompen worden op de kroosmachine geplaatst en als
volgt bewerkt;

- de duigeinden warden gelijk gemaakt
- de duigenranden warden conisch naar binnen afgefraisd
- op korte afstand van het einde der duigen wordt een groef (kroos) ge-

maakt, waar de bodems in moe-ben passen.

De bodems warden n-u in de kroos van de duigen geplaats-fc, door de ijzeren
ringen, die om de romp van het -be vorraen vat zitten, iets losser te slaan.
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Hierna warden de band en machinaal aangedreven.
De andere bodem word-fc op dezelfde wijze aangebracht. De banden, die om de
va-ben. komen -be liggen warden "gegeerd", d. w. z. conisch gemaakt, om een
goed verloop te hebben met de vorm van het vat. Nu. wordt in een van de
brede duigen een bondelgat geboord, da-fc voorzien. wordt van een bondel
(houten stop) en bondellap en het vat is klaar.

reparatie

Men hoort vaak spreken over "kasvaten. ". Dit zijn vaten, die gerepareerd
moe-ben worden, omdat een (of meer) duigen. is (zijn) gebroken. "Kas" komt
van he-fc franse woord "c ass e" wa-b gebroken betekerit.

Inhoudsbepaling

De ambtenaren van 8s-Rijks belastingen handelaars, enz. maken, om de inhoud
van een vat te meten, gebruik van een roei- of peilstok. Wij zullen hierop
niet verder ingaan, want dit onderdeel vormt een boekwerkje apart.
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ALS U BEGRUPT WAT IK BEDOEL

Volgens het algemeen Rijksambtenaar regelement art.
32 a, lid 2 dient U zich te realiseren dats

Indien de ambtenaar op een dag als bedoeld in het
eerste lid, dienst moet verrichten binnen de vastge-
stelde werktijden dan wel, in geheelof gedeeltelijk
afwisselende dienst werkzaam zijnde, op die dag volgens
roos-ber vrij van dienst is of uit hoofde van ziekte

of vakantie niet tot dienstverrichting is gehouden, geniet hij dit verlof
op een andere hele onderscheidenlijk halve dag, al naar gelang hij op eerder
bedoelde dag gedurende langer dan vier uur onderscheiden.lijk gedurende
vier uur of korter dienst heeft verricht dan. wel, in geheel of gedeeltelijk
afwisselende dienst werkzaam zijnde, volgens rooster vrij van diens-b
is geweest of ui-b hoofde van ziek-be of vakantie niet tot dienstverrich-fcing
was gehouden.

Terwijl de "Mededelingen Centrale Directie Personeelszaken" U gaame van het
volgende op de hoogte stelt.

- Er word-fc akkoord gegaan met een herziening van de BAT - EAST procedure
voor functionarissen boven schaal 148 BBRA 1948.

Dit laat onverlet de persoonlijke situatie van betrokkene, die
sproken voornemen niet behoeft te effectueren, zolang^no^ g^eip.
verzoek is ingediend.

Voor-bs wordt meegedeeld, dat geen aanwijzing
is te geven of een op te zetten deregu-
leringsbeleid extra bezuin.igin.gs-
effecten zal oproepen.

een uitge-
fv)i?nee;
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TAFELTENNIS - CURSUS deel II

Op veler (2x) verzoek is hier deel 2 van de schrif-telijke cursus Tafel-ben-
nis. Deze keer word-fc een manier van slaan behandeld die iedereen wel eens

een diep rode kleur op de wangen heef-fc bezorgd. Soms de kleur van trots
maar helaas, dikwijls van schaamteo

Er is maar een klap dio dit lief en leed kaji veroorzaken, de smash. Het
overkomt iedereen wel eens - sonnnigen wat vaker - dat je denkt een opge-
legde ka.n. 8 met een. doffe dreun af te maken. Je slaat met al de kracht die
in-je is en je geniet bij voorbaat van. het gescoorde punt, maar tot je
verbijstering gaa-fc de bal 3'n he-b net of passeert in een strakke lijn je
-fcegenstander op ooghoogte. Je kijkt vertwijfeld naar het rubber van je
ba-fcje maar daaraan is niets bijzonders -fce zien, spiegelglad en uitge-
droogd maar dat is het al jaren, Waar zou het dan wel asji mankeren?
De techniek misschien? Laten we de juiste slagtechniek voor alle zeker-
heid even doornemen.

Het is de bedoeling van de smash om een punt te scoren, je moet er dus
zeker van zijn dat~het mogelijk is om -be smashen. Bus nie-b slaan pp_ballen
met veel back spin - toal gaat'in het net - of met veel topspin - bal gaa-fc
hoog over. Welk effec-b door de tegens-fcander aan de bal wordt meegegeven
en in welke mate moet dus altijd nauwlettend gevolgd warden^
De smash moet met zoveel mogelijke snelheid en kracht wordeu uitgevoerd
e^> doeltreffende smashes zijn in principe alleen me-fc de fore-hand te slaaji

lychniek smash.

1 . Ui'bffan^shoudin. g.

De linkervoet staa-b een stap voor de rechtervoet, de voe-fcen ongeveer
40-50 cm ui-fc elkaar

2. De slagbeweging.

De beweging is bijzonder snel en laAig

Voorbereidingsfases de arm naar ach-ber en word-t daarbij bijna hele-
maal gestrekt.

Raakfases de arm zwaai-fc met een boog naar voren. en de elleboog buigt
zich. In de regel moe-fc de bal opzij van he-b lichaam op het hoogste
pun-t geraEikt warden. Ballen die erg hoog opstu. iten, moeten ongeveer
op ho of d hoogte warden geslagen.

Eindfases de arm moet zover doorzwaaien dat je batje voor de linker-
schouder naar achteren wijst.

t batje is tijdens de slag half gesloten en het lichaam verplaa-fcs-t zich
van het'achterste been naar het voors-fce been. Door he-t draaien van de heup
beweegt de rechterschouder zich naar voren.

Verdwijnt de bal in het net dan raoet je op de volgende punten corrigeren;

- De stand van je bat je - minder sluiten.
- De bal op het hoogste pun-t raken.
- De slagbeweging meer naar voren richten

G-aat de bal over de tafel

- De stand van je bat je - meer geslo-fcen ho-uden.
De bal op he'fc hoogste punt raken.

Nu. maar flink oeferxen en er stevig op los slaano Het is overigens goed om

te merken dat al veel mensen. figuurlijk door de kniegn zijn gegaan voor
het -fcafeltennis. Als ze da-t nu ook nog le-fcterlijk willen doen tijdens het
spelen dan zullen ze merken dat dat toch gemakkelijker speelt.
Een goede basishouding, soepel door de kniegn, lichaamsgewiclit qp de voor-
voet'maak-fc het uitvoeren vaj-i de slagtechnieken eenvoudiger en effektiever
En kijk eens naar je bat je, maak he-fc rubber eens schoon met een toorstel
en wa-fc water en zeep. Dat doet soms wonderen.

WAII
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VAN HET P.V. -BESTUUR

Naar aanleiding vaji het overleg over de financigle situati-e in de laatste
P. Vo -ledenvergadering, hebben wij met de instituutsbeheerder gesproken

over de mogelijkheid van financi^le steun door het insti-tuut uit b. y. de
post "representatie". Wat de uitkomst betreft was dit gesprek voor de P. V.
nie-b gunstig. De aangevoercfe redenen zijn voor het P. V. -bestuur ech-fcer vol-j
ledig duidelijk en geacce^teerd.

Wat is de situatie? De enige (theoretische) mogelijkheid voor subsidie
door he-b instituut is uit de (over-)wins-t van de kantineverkoop, uitge-
zonderd de winst op koffie en thee, waarvoor een strik-be regeling geld-b.
Hier boven staa-fc "theoretische" omdat op de verkoop van soep, brood enz.
geen winst meer wordt gemaal<it. Het tegendeel is waar. Doordat de prijzen
sinds enkele jaren niet meer zijn aangepas-fc word-b er nu met verlies ge-
werkt. Om opnieuw enige winst te kurmen maken zullen de prijzen. binnenkort
verhoogd moeten worden« De bescheiden winst is in de eerste plaats nodig
om een reservefonds te maken voor vervanging va-n. noodzakelijke stukken in
de keuken, die aan sli^tage, veroudering of breuk onderheyig^zijn. ^Pas
wanneer de winst op jaarbasis meer gaat bedragen dan de fl 3500, -_die minij
maal nodig zijn voor'vervanging, kan t. z. t. een bijdrage _a£ua de^ P. V.
overwo gen warden. Ech-ter Betsy meen-fc da-fc de kans hierop de eerstkomende
twee jaren uiters-b gering is.

n. regelma-tige bijdrage uit de post "represen-fcatie" van de ins-fcituutsbe-
grating is nie-fc mogeli^k. De rijksaccountan-tsdienst accepteer-b alleen uit-
gaven voor zover die gemaak-b worden voor eenmalige, bijzondere gebeurte-
nissen. Om Mj voorbeeld enkele te noemens de bijeenkomst^bij het afscheid]
van"Dr. van der Mei, en die bij gelegenheid van het gereedkomen van he-t
onderzoeksprogramma.

lEen eenmalige bijdrage ui-b de post "binnenlandse reizen'\ voor_de^lab-
excursie-is"mogeii, ]k~omdat het~ een instituutsactivitei-b betreft binnen
werktijd. De vergoeding voor kosten van veryoer, verblijf en maal'ti. jden
Ikan warden vers-trekt overeenkoms-big de regels van he .t ambtenaren-reistijd-|
enbesluit. Omgerekend naar het aan-tal geschatte deelnemers kan een bij-
drage van fl 750, - warden verwacht.

iH e-fc blijkt dat de rijksaccountajitsdienst de geldende regels heel formeel

|hanteert» De regels laten niet -fcoe dat de leiding van het instituut de
activiteiten van de P. V. steun verleent; op grond van sociale beweegredenen|

iHe-b PoV. bestuur vindt dit laatste natuurlijk zeer spijtig, maar ziet wel
in dat deze situatie niet valt te veranderen.

j

!"7t P. V. bestuur is ervau overtuigd dat gezien de bestaande fina.ncigle situ-j
c-tCie de P. V. zich enige beperkingen zal moeten opleggen. Dit houdt o. a.
tin da-b enkele duurdere ac-fclvi-fceiten geheel ten laste van de deelnemers
jmoe-fcen komen. Bij gebleken onvoldoende belangstelling word-b de actiyiteit
|dan-van het programma afgevoerd. Di-fc is onlangs gebeurd met^de "Bowling-
lavond". De geringere financi'ele armslag mag dan vervelend zijn, hot be-
istaansrecht"van de P»V. hoef-fc daarmee nog niet -be warden aangetast.
{De'P. V. "blijft zolang de leden de bereidheid opbrengen lid -be zijn en deelj
Ite nemen aan de gemeenschappelijke activiteiten. Echter^als deze_bereid-
heid verdwijnt door frustratie over de gang va.n zaken, houd-t de P»V. op
Ite bestaan en komen daarvoor in de plaats kleine klubjes met eigen ac-bi-
Iviteiten. De atten-fcies bij ziekte, jubilea enz. zullen dan van boven^af
Iraoeten warden georganiseerd. Als die situatie een feit wordt, word-fc het
[pas edit vervelend.

(Daarom la-ben we samen ervoor zorgen dat de P. V. niet ui-fceenvalt. Met wat
minder geld en wat meer enthousiasme kunnen we toch nog leuke dingen doen
llia/fcen we de komende fancy fair -bot een doorslaand succes maken.^
Iwanneer dat derhalve he-b'nodige plezier ook nog geld oplevert, kunnen we
[di-b jaar best rondkomen en volgend jaar zien we weer verder.

het P. V. bestuur
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P. V. MEDEDELINGEN

Helaas heb ik als penningmeester ongeveer 35 mensen nog geen gelegen-
heid gegeven om hun con-fcribu-fcie voor 1983 "te betalen.
Bit betreu-r ik ten zeerste en zal daarom maar meteen het gironummer
van de personeelsvereniging aan jullie door gevens

GIRONUMMERs 2606782 t. n. v. penningmeester Hubrecht Laboratorium.

De laatste PV-borrel was weer erg gezellig alhoewel ik de opkomst niet
overweldigend vond. De PV heeft bij deze borrel de mensen zelf hun
drankjes laten betaleno Bit leverde geen problemen op.

De hartige hapjes werden door de PV bekostigd. Als eindresultaat was dat
deze gezellige bijeenkomst de PV niet al te veel geld heeft gekos-fc.
De gemaakte kosten. warren fl 21 , 50

Opbrengst verkoop fl 65, 35
Statiegeld i1 16, 50
Bijdrage PV fl 39, 65

fl 121, 50

fl 121 , 50

Op deze manier houden we wat meer geld over om een aardige bijdrage
i geven bij andere wa-fc duurdere activiteiten zoals een lab-uitstapje.

uf misschien later in het jaar wel eeri bowlingavond.

DE penningmeester

Jullie aller Marcel

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--

TENTOONSTELLING; Pren-fcen van Reinbrandt en zijn voorlopers //

Rembrandthuis, Jodenbrees-fcraat 4-6, Amsterdam 16 april - 26 juni

De ten-boons-belling in het Rembrandthuis
neemt Rembra.adt' s landschapetsen als uit-

gangspun-b. Door van. diens direkte voor-
lopers prenten te kiezen, die qua

thema zeer verwan-b zijn, wordt
duidelijk wat de overeerikomsten,

en vooral ook wat de verschillen zijn.

Aan. de hand van ongeveer 70 pren-fcen
word-t heel boeiend gedemons-breerd, hoe
in nauwelijks een halve eeuw de afbeeldin^
van het landschap, een specifiek
Hollands gegeven, zich ontwikkelde.
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COXIE TER HORST COXIE TER HORS1; COXIE TER HORST COXIE
c

cox
C 0X1
COXI
C 0X1
C 0X1
C 0X1
00X1
C 0X1
00X1
COXI
C 0X1
C 0X1
COXI
COXI
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ST COXIE TER HOR3T COXIE T
ORST COXIE TER HORST COX

HORST COXIE TER HORST C
HORST COXIE TER HORST
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HORST COXIE TER HORST
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HORST COXIE TER HORST
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C 0X1
COXIE
COXIE
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COXIE T
COXIE T
COXIE TE
COXIE TE
COXIE TER
COXIE TER
COXIE TER
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COXIE TER H
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T COX
T COX

HORST COXIE T
ORST COXIE
ORST COXIE

RCJI COXIE

RST COXIE
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ST 00X1

T COX
T COX
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HORST C0X1
HORST C0X1
HORST C0X1

R HORSI C0X1
R HORST C0X1

ER HORST C0X1
ER HORST G0X1

TEE HORST C0X1
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TER HORST 00X1
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E TER HORST COZI
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IE TER HORST
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HIJ KOMT WEL , HIJ KOMT NIET , HIJ KOMT V/EL , HIJ KOMT
HIJ KOMT WEL , HIJ KOMT I^IET , HIJ KOMT WEL , HIJ KOMT
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TER HO
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R HO
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TER 0
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