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Dankwoord†

Ik ben blij dat mijn proefschrift tot een mooi afgerond geheel is gekomen. De gedachte dat
ik vanaf morgen geen proefschrift meer heb dat nog afgemaakt moet worden is nu nog wat
bevreemdend. Dankzij de hulp van velen ben ik zover gekomen:

Theo Gevers, mijn co-promotor, die altijd een positieve insteek heeft, ook als dingen anders
gaan dan verwacht. De grote vrijheid die je gaf beviel mij goed; terwijl je op belangrijke
momenten altijd in de buurt was. De onvoorspelbare vragen als je zomaar naast mijn bureau
stond hielden me scherp. En, als iets ingewikkeld leek, stelde je de enige juiste vraag: Hoe
moeilijk kan het zijn?

Arnold Smeulders, mijn promotor en degene die mij benoemde tot ISIS Soos Chair‡. Kapte
ik aanvankelijk als chair discussies niet op tijd af, nu heb ik zelfs de neiging om in te grijpen
als een andere chair niet kordaat genoeg is, ook op conferenties. Gezamenlijk een introductie
schrijven leidde vaak tot discussie en nieuwe inzichten. Je beheerst de kunst van het schrijven
tot in de puntjes en hebt mij daarin ook onderwezen.

Cees Snoek, leider van het MediaMill team en al vele jaren organisator van de TRECVID
deelname, dank voor de begeleiding tijdens het schrijven van mijn masterscriptie en je hulp
tijdens mijn promotie. Je stelde me niet zo vaak de vraag of een plan wel haalbaar was, waardoor
ik geloofde dat de plannen haalbaar zouden moeten zijn.

Gezien het aantal keren dat mijn grootse ondernemingen, zoals het classificeren van 1 miljoen
videoframes, ook daadwerkelijk voor de deadline klaar waren, is het achteraf goed dat ik de vraag
ook niet stelde. Dit is mede te danken aan de systeembeheerders van DAS-3 en DAS-4, die mij
niet vaker hebben afgekapt of geblokkeerd, want gebruiker ksandewas de #1 gebruiker in bijna
iedere mogelijke maat.

Dennis, voor ontelbare uren praten over Impala, software engineering en computertechniek.
En het herstarten van machines als mijn software weer eens iets te goed werkte als stresstest.

Jan, in 2004 begon jij net als promovendus en ik was voor het eerst practicum-assistent.
Samen assisteerden we toen het vak Beeldbewerken. Misschien was dat al een voorbode van
latere samenwerking in het TRECVID team en bij vrijdagmiddagprojecten.

†Acknowledgements, in Dutch.
‡De ISIS Soos Chair is de organisator en voorzitter van de 3-wekelijkse presentaties binnen de onderzoeksgroep.
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Jasper, het grootste deel van het jaar werkten we ieder aan ons eigen onderzoek, maar twee
weken voor de PASCAL VOC deadline gingen ieder jaar de koppen bij elkaar om alle nieuwe
verbeteringen samen te voegen. Hieruit zijn vele tastbare resultaten voortgekomen, waaronder
een stapeltje VOC T-shirts. Zonder onze goede samenwerking en het regelmatig oneens zijn over
wat er uit een experiment ging komen, zouden we niet zover gekomen zijn.

Virginie, je weet altijd raad als er iets geregeld moet worden of als er een bureaucratische
horde genomen moet worden.

Zonder Rein van den Boomgaard, Maarten de Rijke, Leo Dorst, Maarten van Someren, Theo
en Cees zou ik waarschijnlijk niet zijn gaan promoveren. Ork, ik denk niet dat wij doorhadden
dat VideOlympics [99] zo’n succes zou worden op het moment dat Cees het voorstelde als
vrijdagmiddagproject. Verder wil ik ook mijn andere collega’s bedanken voor inhoudelijke en
iets minder inhoudelijke discussies: Sander, Suna, Jan-Mark, Cor, Marcel, Nicu, Ivo, Roberto,
Vlado, Stratis, Jacopo, Gosia, Daan, Michael, Victoria, Bouke, Arjan, Xirong, Dung, Hamdi en
vele anderen.

Dankzij Areej, Dave, Jan en Poonam ben ik niet vergeten dat er koffiepauzes bestaan, ook al
dronk ik tijdens mijn promotie nooit koffie§.

Tijdens mijn promotie was er altijd een week per jaar waarin deze compleet naar de achter-
grond verdween: de vakanties tussen Kerst en Nieuwjaar met Marcel, Winnie, Robin, Roeland,
Annemarie, Sanne en Vidjay.

Aan het begin van mijn promotie ben ik gestopt met badminton in Hoorn, maar tijdens het
laatste jaar is gebleken dat badminton bij USC Amsterdam prima samen gaat met promoveren.
Dat ik zo vaak op de baan te vinden ben is mede te danken aan mijn teamgenoten: Mathieu,
Joyce, Duc, Noortje en Renée.

Tot slot dank ik mijn ouders, Erik en Marianne, mijn zussen Rozemarijn en Wieteke en
mijn beste vriend Tim voor hun steun, de nodige ontspanning en de interesse in mijn voortgang.
Zonder jullie had ik het niet kunnen doen.

§Één dag in Rome daargelaten: When in Rome. . .


