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tentoonstelling

AïRONO|1E €n TECI-lNlEl(
t

In dlt apeciale teatoonstelllngsnunuer van het Earndblad,
Herculee rllLen rij sand.acht besteden aan d.e tentoonstelliqt
I Aatrononie en Tecbnlekr, dle vaa ,1 naart tot 14 aprll
gehoudc! rordt.

Dlt nuleer bledt een overzicht van aI1es dat er te zi6a iE
en geeft eea korle uitleg. Ooderstaande tekenlng ls een
plattegrond van de sterrèracbt. llet dit artikel aa d.e pLatte_
Srond kunt U een rondgeag rnÀken door het gebour.

ZD§ Fotogrríir

HAL
Xiilerbouw

Het d.oe1 vstl de tentoonetelllng 1s eenleder een lazlcht tc
verschaffen 1a de relatie tussen sterrenkunde en de daarblJ
gebruikte tecbaieken ult heden en verl eden. ïe hopea dat
AstronoDle ea fechn.tek voor U boelend et1 leerzaaD zel zua! I
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ltRr,

BIJ blnnerkonet loopt U allercerat togen de bal1e aar, raar U rlls
hforoetie kuat verkrlJgen.
ïaDneor U rlchttng grotc zaal loopt zlet U cerat dc DttrluDlerp
lct de spectrallatràlysator. Hlernce kunt U dc kleurcn.vaa de
rogcBboog bcklJken 1a de absorptlellJaea van Detrlur. Dolc llJaca
zlJa ordcrbroklagca ln het spectrru van batrrlun eB do tolÍLcagtc
crvan 1s kenmorkeDd voor ider el eEcDt.
Ecn rroorbeeld ult de prektiJk ls dr zoDneetlro uaartu bct totale
Epectru! van do zoa Ls vaetgelcgd.
BlJ de optlschè baDX kuDt U zclÍ ecn lansslrstceo aancantcllloa ca
daa beklJkca hoc de etralengaag door dlt 6r6toon 1s.- .

Daarop voltt de electrlseeroacblne traa flnhurot, dle s.rcD ret
eea r.uh*orf- lDductor (hoogspaanlattransforDator ) gebnrJ,It rordt
op hotG rprnnlDgon op tc rekken. Gekoppeld aarx oen teala-treacfor-
nator uckken zlJ cà. 5OO.OO0 Völt op!
Alc rc dcze spannlagen op de katbodcotrallbulzcn zettcn, IuDrca
ro dc clactrononatrooD uaaraereD doordat deze eca [oleat0tslB alc

bula doet draalen.
ELcctroneagtronen rorden ook gcbrulkt ln cen o8cllloscoop, narrmt
ccn olrcngererkt cn vereenvoudlgd nodcl ls te zlen.

De opengererkte oscllloacoop

$J



EROIC TTR1

BlJ blnnenkoast zlct U dlrcct llnke cen eental setalllctroalcIl.a.
Eca eatclllet ls cen oE dc aarde c lrkelcnd eutoEatlccb laboretorlul
.a acadstatloa. VaDàf ecn groodatatlon rordGa aaDUl J z ltrgcrr g.tcvcD
yoor orhDtatlecorectles ca rord,t dc boord,apparatuur lD cD ultgcschalrld. Het docL kan ucteaschappellJk nrhtcondcrzoëL zlJÀ,
Eaar - ook obsorvcrlng vaa ds aarde eo d,e aardatDosfègr of het z cn-
dan vt! laforoatlc van bet cnc puDt van dc aardg nt8r hct aldcrq.
Àr,n boord valr dc satclllet bcvlndt zlch ccn grote veracb.Íalcah.ld
vrn rngollkcldc apparatuur. AaD de bultcnlaat vaa de srtcltlct
bcvíndcn zlch óón of uccr z onncpanel cn,
voorzlca1llg aEisD.

dlc zorgca voor dc cncrgle-

Hlcroader volgen de bcscbrlJvlngeu van dc tc bczlchtlgca rgdcllcD.

ISEE.B

Irncerlag: 22 oktobcr 1917. GxLcbt: 1!O kg.
Hct docl van dezc satclllat le sderzoek van dc Dagaatosfaar
la srl.Drerkínt let ilo A.Drll,aslls ISEE_A srtclllèt, relLc tcgollJl
Scl.rcccrd rcrd. Op í2 eugustur 1979 volgdc Eo6 !íASA,, ISEB_C.
trlEB strat voor rlntcrnatlonal SuD gartb Eplorerr

Iírrots

Ile l,larltlne Orbltal Tcgt Satcllltc ia .6n Gxpcrlnentalc corro_Dlcatl.altcllict cn rerd Gvcaccas golaacecrd L\ 1gTT, iu cGn
t6oltat1oD8lre baan. Hct docl 1c bct ophctÍcn ven dc overb._
lastlag vaa dG líF-bandca r hct vcrbctcrrn vaÀ dc schccpEeourBlcrttc
ea ultbrcldl at viE dc clrcults voor achccpgconualcltlc.

ABI/[}IE

Do Arlra. 1s eca Erropcao dmegrakct oD dc EatclllctcD lB huD
baaa tc brengca. Dcze ralct 1e 4l 14 | boog cn reegt blJ d. !t rt
2O7 tan, bultca hot gcïlcht vaa d,o aatelllct. 9OÍ ig breadstoÍl
De lracccrbaele lc gelcgca la Freas GuyaDa oD de ecrstc procÍ-
vluqbt bcctt, aa vcrachll,llodc kerca tc zlJD ultgcstcldl plaatr
g.voDd.D la bct bcgla vaa dlt Jaar.



OTS

LaDcering vFp deze eerste teleconnunicatj-esatelL iet van ilSA was
op 12 nei 1978. De Orbital Test Satellite weegt 444 kg. en zijn
zonnepanelen hebben een spanvrijdte van neer dan negen meter.
ViJf jaar lang zal deze satelliet over West-duropa, het Midden-
Oosten en Noord-Afrika voor uiteenlopende experimenten gebrulkt
rvorden! telefoor.verbindingen over langere afstanden, raadplegen
en.gebruiken van conputers over langere afstanden, uittesten van
beeldtelefoonverbindingen (telecor;ferenties), radlo- en televioie-
ultzendingen tussen landen. ,:'

MElEOSAT

Deze weersatel]let werd gelanceerd op 2J november 1977. Gewicht:
152 kg,. Ieèer half uur maakt de radiometer aan boord opnanes in
drie verscblllende golf1€ngten, t.w. zichtbaar licht voor de

Jogalisatle van bewolking, thermisch lnfrarood om de tenperatuur-
verdeling gp land, zee en in de uolken te erkennen en in de infra-
rode absorptieband van waterdanp om het watergehalte van de atmos-
feer te neteB. Dlt alles verbetert de kwaliteit van de v{{ers-
voorspelJingen. Ivleteosat maaht dèel uit van een stelsel van vijf
geostationalre weersatellieten dle samen de aarde omspannen.

COS-B

Lancerin8: 9 augustus 1975. Het doel van deze satelliet is onderzcek
van garomastraling van de melkweg. Het gewicht bedraagt 274 k8.
Het onderzoek van de Cns-B draagt in grote mate bij tot de kennis
over de. verdellng van de materie en straling in het hee1al , de...

plaatsbepaling van kosnische stral ingsbrorulen en het begriJpen
van hun mechanisrne .

SPAC]'LAB

Spacelab, waaraan meer dan 1/O0 technici 1n heel Europa werken'
ls het E\ropese ruintelaboratorium voor gebruik in de Amerikaanse
Space Shuttle. Eigenlijk kan er niet gesproken worden over één

ruintelab, want Spacelab bestaat uit een aantal bouweleroenten' de



Dodule!. Voor i.dere vlucbt uordt bek6k€n relke aloeenteu geuotl8t
zlJD en zo ontataat t€lkcns-een and,er Spacelab. È ziJa tr€c soorten
nodules; olreu .a geslotcn. De open platforEen ziJn drÍo loeter lang
cn dlcacn voor h€t oplrte1I€n van iu6trunaDten in hot luchtladlgé
van de rulnto, b.v. tclclcopen. De gesLoten Bodules ( <lrukceblacs )
zlJD clliDdcrvornig, de EiddelliJn is 4 &eter en de lengte àrZ nctcr.
D1t l,aboratorlun yordt bokostlgat door tloa srropose land.cn, urrrvg.a
IÍcderlrnd 2r1 16 voot baar rckonlng nccot.
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Hot doel van dezc satslliet 1s ond.erzock van d,eeltJes ca yra
oagEatl8chc ea electriscbe veldea 1n dc bultcaete regloncn vaB
da Drgo.to!Íccr. Haar gcrÍcbt is 2j7 ]ÍtS.

l{a dcze rccks vau satollletcn ziet oÈn telluriue. D1t ls ccn toosteldrt dlcnt on de zona- cn Elaaaverd,ul rtoriDgcn te BiEularcD.



Ia dc hock bcglat dea dc gcscblcdcnla vaa dc aatroaonle.
Dat coDlcaB v.ll dc orlglacLc rrrraoElagcn van ConstarltlJa
Erygcac. f.gcD dc ratrd zl.t U ccn JrcobaataÍ en ceu backsteff
hrngon. Dc rcrklng ylD dc Jacobratet 1r als vo1gt.

C
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Da IlrroaDcr, r.t zlJD oog lD DtrDt À, vcrlcbuift rtaeÍ CD

oD eE nÖcr, totd.t b1J leDcnvalt Dct de IlJn tusaca dc ult.rrto
puat.a lrlr óc holcl . Dc hoel rlfa la dan te bGrckencD mt
do.Íornrlc tralx-jcD : an.
DrroD. voltt ccn collagc ovcr dc rclatlvltcltlthGorlc van

iÈlDltcln (1879 - 1955).
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Dan ziet U in de endere hoek een c.ntieke lenzenkijker staa:..
van Jan van DeyI en zoon uit 1/14. De buis is van oahoniehout !
0p de tafel in het midr:en staat een spiegeltelescoopr van John
Dol-land uit de 1Be eeuw.
Tussen deze twee antieke kijkers in staat de Celestron C_B a1s
vertegenwoordiger ven de moderne telescoop. Let eens op de
verschllLen I

0p de tafel in het midcien ligt verder nog de Atlas Coelestis
van Johannes Doppelneyer uit 1142.
In het rnidden van de zaal ziet U dan de lrroef van Foucault.
A1s U 1et op de afwljking dÍe de slingerende kogel krijgt, É
U beseffen dat d.at korat doordat de aarde onder de slingerenè
kogel draait. Dus de kogel bl_ijft in wezen 1n hetzelfde vlak
sI inger en .

Als pronkstuk in deze zaal z:.et U he+ model van dc Space Shu.lt1e.Dit model werd in zijn geheel gebouwd d.oor dhr. !Íetzels uit
Gronsveld. SchaaL l : 26l
Dit is het ruj.mtetransportsysteem dat de Amerikanen d.e komende
decaden zullen gaan gebruiken. De .rbiter Ls 37,1 roeter Iang,17,4 aeter hoog en de spanwijdte van de vleugels bedraagt Zi',g *.Het voordeel van deze reus is d.at a1le onderdelen hergebruikt
kunnen worden behalve de grote brandstoftenk., d.ie afgestoten rvordt.
Op het einde van een vlucht zal de Orbiter als een zweefvliegtuig
weer neerglijden op een lange landingsbaan. De eerste vlucht
za]- dit jaar plaatsvinden.
fn de laadruimte van de Shuttle zaL het L-r.ropese laboratorium
specelab geplaatst worden. ook kan de shuttle satellieten vervoerenof onderdelen daarvan.
De Spacelab wordt gebouwd door IJSA (duropean Space Agency) en
bestaat uit een aental bouwelementen, d.e nodules, d j.e steed.sveruisseld kunnen worden. Voor verdere gegevens zie het Bode1
van het laboratoriun op de tafel tegen de wand.
In de hoek ziet U tenslotre de 20 cm. fenzenkijker. Let eens op
de zeer fijne gradenverdeling op de assen:
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In dit 1okaa1 zi.el, U eerst aan UL/ recírteroanc het Deep-Sky-z:.cht,
r&arin ij verscAelc.erre Estronornj.scne obJecten zoais de i{l,ngBevel ,
Paardexopnevel , M 1J ea een sptraalRevel kun-r, bezlchtigen.
Teë!-en de xand genaart zier ..1 vervoloens het :{ubb1o_ dlagram,
raarin de verschillende vorroen van oelkvegste). sel s geclaasificeerd.
ziJu en daarna een posterr,{and over ons e-L€en zonnestelse}.
De naannaquette Be€ft U een goed beeld over net oppervlak vaa
onze [aaa oet zijn vele rraters en oar1a, de droge oaanzeeen.
Itl de hoeK hangt een opendererkr nod,el van d.e planeet Jupiter
uet dauoofreen zr jn v j.er groo.Èste Eaantjes. Op de rand trangeo
receat geeaakte foto's van ce pj.aneet en ziJn EaantJe8. Let vooral
op d.e rin8, ondat a]'leerr saturrrus en JupLter een ring bcbbGa.
De couputer, d.e Hp d5, 1aat U vervolgens een staaltJe zien
van Boderne techniek; aoe berekeningen 1n een ninioum asn tiJd
ultgevoero kunnen uorden, r.,oevee1 aeEevens er opgeslagen kurneE
rorden, wat de notelijkheden van iret prograEEeren zijn eB
natuurlijk kunt U ook een cpel, spelea oet deze computer.
Alle infortratie over d,e troéeliji(nèd^en van de 3p 85 zljn bicr
tG verkrijgGn.

+I
t
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De HP 85

';;;'i,' : 
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De grote <iigitale klok oaakt net voor d.e astronooen nogellJk
dc tlJalen van de gebeurrenissen aaD de lremel zoals neteorea
zeer nsuykeurig te bepalen. BiJ een druk op d.è knop kunt U
dr precicze tlJd Etilzetten en aflezen. Het nlddelBte 6ed"e1te
van dit instrument is de t j. jd.seinontvanger, yaarop d,e digitale
ItL ok rerkt. Zoals U zlet kan ook de sterretijíl direct af_
gelezen uorden.

-1



i{tt toatsenbord en hot scirertr zoal s ; Ja1 bi .] ue :l i, ,j5 kon
beki;ken zie! U vervolgerrs nog eens aÍzonrlerl -;x L.r.;

,1e terurraal en o.e iocnr.tor. iJierop kuli.. J eeii- eer, c- -err t,ekst
j.ntypen.

In de hoeK stast d,e waa:.neointsappa rti iuur van ue .Í'au ;.c-astro-
uooie 1n verklnd. Hreroee torden 6,e1.i -dsignal eri ui:r re! aee1al
cpsevan6Bn en zichtbaar geBaai(t. r;en éro!e piiK ir1 iret d.iatraB
overdag zou biJvocrbeeld kunnen duicen op een Érrc1,e zonneactivl-
teit.
Voor de nog resterende raad staat een zeer 8edetaiil-eerd nodel
van de Viking, de lander op Mars. Tegen de ranq tcunt,u: €€II'

bescnriJvrng van de hele Vlking-Diss:.e vladen en lf,r-o's zoa].§

lr.e door de Viklng genonen rerden.
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toïoeenÍtE
Op d. tafel llggca eakele aatieko steratlassen: Astrononlcur
Caesarnn van road 154O en ean RuaaÍsch€ atlas vit 195,7.
Dc vcldkaartengt].as en de Atles of tbe Heavens die U kunt bekiJkea
zlJD de huldlge atJ.as6eD.
Bovoa dc tatel hangt tcgoa dG raad èerl uitleg van zouel de
aoordcllJkc a1s de zuldeliJke heLcl, cen ultleg vaD de baucgÍng
vaD dc plaDaten oo,-d. zon err ccn scheuerdlagrao.
Ia ilc hock zLct U eca esntal schlttsr€Dde aoateuropnaDon van
EeteorGn en kooctea baa6cn. Op de tafel daaroDder kunt U zl.a
op uclkc nanler ocn yallcDde gteen.aen kratcr vcroorzaakt.
Ook llggcn er erlols tektietea, glasnetaorletea, uaarvan dc hcr-
ko!!t trot alet gahoel du1deliJk lc.
ID dc aBdcrc boek ltaat o6n ander nodcl van een teIlurlu! zoels
U dat ook al lD dc grotc zeel zag. Verder ook sen stellarlu!,
c.a opcD [odel vatr de henelbo],, raarop de gterrenboeldeu dul«lc11Jk
tc bcrk.Dncn zlJa.
ïannccr U aaar hct plafond klJkt, kr.rnt U ccn groot gadccltc
vaa d. aoord.llJke ttarrror:beEe1 bctonderea. Dc grootste raat
bo1 gcett een stcr aea D.t lagnltudc O, de nlddelnaet een atcr
nct nagdltude I of 2 cn dc k].elaate ec! stcr net nagnltudc 3r4
oÍ 5. Do veraclllcade kl curar gevcn de ape ctraall.rlaEgcn raa,
betgoca Eanolbangt nct de oppervlaktetcnperatuur van. -d.e rtor.
Z..r duld.llJk kunt U zlen étt, dc:-poolgtcr alct belcoaal a.!cnr.
valt DGt het nlddelpunt vaa de hencl
In dlt lokaa1 zulLoE alko deg tud€nE de toatoonstelliag d,lara
g.draeld uor{en en Í1los over Apol1o g ea 9 en over llErr.
Ia dc h.1 b1J de d€ur vaD de klJkerbouu zlet U allereerst
tog.B dc read dc gcholc v.tdlaartcaÀtlaa baagcn Bt daarblJ
tototr van cn1t. obJcot.D asn dc bcE6I .
Ia dc vltrlae ataat ccn sotc kcur van zouel A[crlkeaacc rla
Russlachc nrlntevaertaodell ea.
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ItJtícntouur

In dcze. ruiöt€ kunt U d.e volgende telescopen bekljken:
oan 2ocn Nertonkijker, 4 11,iclll NewtonklJkers, een 8cn Newtoa-
klJlerr een Bcur lenzenki;ker en een 5 cra Lenzenkijker.
Verder ligt er oot nog eelr JOcÈ spiegel en de in aanbour ziJade
tcl eacoop .

U kurt cr ook beklJken hoe spiegels geslepen rrorden in de slijp-
book.
Tegen da rrand zj.et U rie verscnillende soorÍ.en krjkers eD fruÍr
e lgenschappen.

+
oolíR

+
In deze doukere kamer kun; U zien hoe wij zelf onze fotor s af-
drukken en de belichte filnrolletJes ontlÉikke1en.

+

++
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Ara de ballè kunt U e11e lnforDatle vorkrlJtea ovcr astroaonle,
onec sticbtlng on ovcr de tentoonstelli ng. U kuat er vcrder ool
boekca en tlJdscbrlÍtea over agtroaonle ea rubtcvaart vcr-
krlJgea
ilerrt dc bal.lc iB de verkoopstaDd vatl Àc:ftE po].arls, reer
U lnUchtlagea kuat lanlnacn ov.r klJLerB vaa deze f1trpÀ crr ïrar
U ool LlJLers kunt kopen.

FotorcdstriJd: nrsst dc luÍoroetleba1ic zlct U dc hoof,dprlJs
vrn dc ÍotoredstrlJd steen, een 65 rr parellac-
tlach geoontcerde lcnzènk$kcr. Dellchtlagca eD
rcdatrlJdfor.cuJ.lcren aen de bellc.

Donkuoord.
Oazc bartellJkc drnk gaat ult naar Dhr. U.tacls,ult Grousvcld,

Ualver8itcltanugau.u Utrecbt, BOérhevc-mr8cuE LoldrD, yolkastcrrc-
racbt Busgloo, stlchtlnt Dè Koepol, Dbr. pecrbooE ult Karkredc,
BcroadilnuBcollcgc tc Hcer16a, Uerkgrocp t-íGtooraD tf.V,ï.S. )
tlrEa Polarls uit ADstslvecn, Ítrqa LcuÍkcas-Ilrbolr ult Hccrlcn, r, ,

Dhr. Yerbcug€n nao.na dc gemeente Heerlcn cn vcrdcr a1le coatrl_
buantca èor/ of bele.gstellendcn d1c Eeègcrer*t hcbbea raa d.e
rcalleetle van dezc derde.tentoonstelling van sttcbting Volka_
cterrcracbt Hercu]'os.
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lrl lrlca
rraàtc klrlirqt o1h44l - ol\zf
docllnatlc +1}r2o - +JOr9o

B.t st.rreabccld Ra! 1§ bet ecrate tekca vra dc dlcrcarlcr ctr ul!
.!a! boLargtlJL Yoor dc ralendcr, toeu bot lcntcpuDt crtn lag. H't
lcntcpnat llgt mr ln de Ylarca. Dc Blr rordt ook goot.oolG.rd r.t
dc lcgcndc vaa do tocbt dcr lrgoneutoD' op zoal tuar bct (itrldon'

Vllca.
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BXilOEIDE Sf,ERREN

o( lr1, B.r. o2b4r
D ,§llt R.tr. Olh5zr

I lr1, R.tr. Oíhrlr

t lr1, R.r. orhf, dcc1. +1gor2l

Han3' (rega. 2r2rl
Shcrataa (t'go. 2172)
uclsrthlr (ngn. 1" 4r8, cB

t +'tzt
Botcla (rap. 4rrt) .
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decl.
dccl .
dccl.

,25o14'.
+200r41
+1goo5,
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DUBBELSTER.fi,EN

R.K decl . mr mll s term

. o1h4l',40- +z?ooz,,
01,50,8 : +19 03

, +21 01
.+z5o4zr.

+25 28
+25 01

+.+ 26
+O1 14

+26 51
+25 26
+17 15
+10 19
+21 15
+25oo4,
+2O 17
+22 18

'.5,r89
4.roo

'4,7ö'
5,09,
6,0o

6r15
6 rr7
5 116
6,55
5,26
6,74
6,68
5,16
6,68
6 111

611
4,83
4,81
5 i9.:
6,0o
5,86
7,37
614

5,18
6,37
5,30
6rB
7r4
6,11
7ro
6 ,11

7,4
4'75

.-.7 r4
f14

12ro
11,O

6 
'57

9,4
915

11 ,O
811

10,2
714
6 r11
B'0

12,2

1Ari.' .'
ga,n-"1 '.1. xi
labda Ari.
10 Ari
11 Ari

10 l$í

11 tÍ7

pi Ari

52 Arí

66 .a,rt

,g+ .U5,1

oz%o,e
02 04,o
02 27,6
oz ,4,1
02 36,0
02 37,8
02 4o,8

m

02 46,5
02 4/,o
02 56,2
orhoz,5B
03 25,o
01 25,5

VARIABELE STER.REN

R.K decl . luax. min Peri od e s ter
01h5r,1m
ozh1z,r0
02 11 ,1
02,45,5
a? 5r,o
oiho8,2m

+zSozot 6,ov
+12ooo, 9,gp
+24 50 /,5v
+17 18 ., ,, /,5v

r. ;:+18 08 ,' .'l ,2p
+14o15r ,-,,.6,4v

RR Ari
V Ari
Ri.Al*i

'.,i T Ari
s:e 4r1

.U ilri .

SX Ari

10,8p
11 ,'/v
11 '1v
.( ,65p

15 ràv
5,82p

76

186,70
119,6

171 ,44
O'728

i::.
O, O9,, +27 04 5,16p
DIT'FUSE NEVE,S "

R.K. decl . dlaneter m*

olhzz,Ba
o3 25,2

+ro046 r

+29 19

4tx 4l
11tx 5l

!

9rO
9,1
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TolcscooD Eourrrt! 3

Pollur

Crlrrtron

50EP 9oO E
60 .r F 1000 E@

&lEÍ1200@

I v).'
I 1OO, -
, 1ro,.-

POI.ABEX POLTUX CETESTROÍ{ TETESCOPEII

Polrrrr

115 11'rcrF6xtont'ls8cooP
,0/600 ,o!! f 600 tafelstatlel
?(1/910 76íD f 91o Parallactlsch
@/12Oo SODa f 12m Parallactllch

c90
.c,
ca
c 11

lrs 105

NS 114

NS 128

NS 129

Mi tr1
NS 1r4
N3 1r2

Azlquthial
lzlEutb.al
hràltectlsch
ÀzlEuthoal
tbrallactl!ch
AzlDuthao].
ParBllàctlrcb

t ,q,-
I 8OO,-
Í 1)OO, -
I 12OC,-
r 1990, -
I 2160,-
r ,520,-

5oa
60oo
65tlr
75un
7rEe

lOOa0

lOOrÍrE

T@
900
900

1200
1200
1500
l roo

t

I
t
T

I

! 62, f
I 19>,-
I 1150, -
t 125C,-

llaksutov vanal
CaSregrattl venaf
Caàlcgraln vanot
Dea. vlrschunt llod.lo f9bru§l 19aO

? IBOO,-
Í 26CO. -
1 ,600,-

tíl ELrï 3

ul{DbrtDr;LEN i;rTot{sPIECELS

tO co/f9 t lrrt' 1r^c!,ltlo I 2?5'-
1, colfa Í 27r.' 20 colt7 | u25 ''
groter€ laten cvcntl! cglregraltr op àonvrogS'

ocuËA IltElt X! 12, KL 18 cn KL 2t El! t ,a'-
5r 4, Sr 

', 
I 6, HX 9, rfi 12'5 an 8 20 r 26'.-

velc oculalrsn van Polarex en ortholcoplsche dlrekt ult
voorrald levQrbtlr.

Ult8cbrelde docuDentatlo xor'tt U op l,lí velzoek 8rat16 toe8€zondon'

ilhovrooÀo gqoneld lederc rcrkdaS van 9 tot 5 uur; zaterdat van 10 tot 1) uur'

POI.ARIS TEf,ENSCHAP PELIJKE INSTRUilEI{TEN

Bovenkerk"rkade 62, t'o6tbus f,
tel . O2O-416026

AÍrrtelveeD Zuld


