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STELLINGEN N

Tenn onrechte is door Debrunner en Flückiger de effectieve magnetische afsnijd-stijfheid gebruikt
bijj de bepaling van de straal van de ringstroom gedurende de magnetische storm van 1 april 1973.
ƒ/.. Debrunner, E. Flückiger
OnOn the cutoff variations during the magneticnetic disturbances of 30.3.-3.4.1973 and
13.-18.9.1974. 13.-18.9.1974.
15thl.C.C.R.15thl.C.C.R. Plovdiv 1977, paperMG-117.

Hett verdient aanbeveling Kosmische Straling Monitoren bij meteorologische instituten onder te
brengen. .

Tenn onrechte veronderstellen Birss e.a. dat de door hen toegepaste meetmethode de zuivere
waardee voor de derde anisotropic constante van nikkel kan opleveren.
PR.PR. Bins., GJ. Keeler, CM. Shepherd
MeasurementsMeasurements of the anisotropy energy
ofof Nickel in the {100} plane.
PhysicaPhysica 1977, 86-88 B, 257.

Dee bewering, dat phenacitine in het menselijk lichaam volledig in paracetamol wordt omgezet
iss op toxicologische gronden onjuist.
P.G.P.G. Welling
DrugDrug Kinetics
ForeignForeign Compound Metabolism in
Mammals,Mammals, Vol. 4.

Dee conclusie van Rothen over het voorkomen van Kosmische Stralingsdeeltjes met bepaalde
magnetischee eigenschappen is aan twijfel onderhevig.
A.A. Rothen
DailyDaily periodicity in the activity of a slide
usedused to perform immunologic reactions at
aa liquid-solid interface.
Proc.Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 1975, 72, 2462.

66
Eenn college Inleiding tot de Plasma Physica dient verplicht gesteld te worden voor candidandi
inn de Sterrekunde.
77

Hett nuttigen van spijzen bereid met uien en/of sterke kruiden vóór een wijnproef moet afgeradenn worden.
88
Gedurendee de periode direct na de invoering van de zomer-tijd is het risico van het overrijden
vann wilde dieren aanzienlijk vergroot.
99
Dee reisvergoedingsregeling van de Universiteit van Amsterdam bevordert het gebruik van het
openbaarr vervoer op een onbegrijpelijke wijze.
10 0
Hett verdient aanbeveling bij alle opgaven in studieboeken de (goede) antwoorden te geven.
11 1
Hett generaliseren van conclusies over de rijpheid van verschillende wijnen van één jaargang is onjuist. .
12 2
Inn uitgaven van de P.T.T. is een grove fout gemaakt door een y voor een ij te gebruiken.
13 3
Hett monumentenbeleid van Hilversum moet afgestemd worden op de bloeiperiode van haar architectuur. .
14 4
Lawaaii wordt gemaakt, stilte niet.
15 5
Stellingenn bij een proefschrift zijn te vergelijken met wijnen bij een maaltijd.
Stellingenn behorende bij het proefschrift
'Partiall ring currents and cosmic ray
magneticc cutoff rigidity variations' van
M.. Arens.
44 oktober 1978

