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CURRICULUMM VITAE 

Ikk werd geboren op 11 november 1958 te Maarheeze. Na verhuisd te zijn naar 

Weertt bezocht ik aldaar het Bisschoppelijk College en behaalde op 14 juni 1977 

hett diploma Gymnasium S- In september van dat jaar begon ik met de studie 

natuur-- en sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en behaalde 

achtereenvolgenss op 10 maart 1980 het kandidaatsexamen Al en op 19 september 

19833 het doctoraalexamen theoretische sterrenkunde met de bijvakken theoretische 

natuurkundee en mathematische fysica. Mijn doctoraalonderzoek was gewijd aan de 

plasmafysischee eigenschappen van de magnetosferen van radiopulsars en werd 

verrichtt onder leiding van Prof. Dr. M. Kuperus. 

Gedurendee mijn doctoraalstudie verbracht ik het jaar 1981/82 als 

uitwisselingsstudentt aan de Universiteit van Florida te Gainesville (Florida, 

Verenigdee Staten van Amerika). Hier volgde Ik doctoraalcolleges theoretische 

natuurkundee en gaf natuurkundepracticum aan eerste- en tweedejaars studenten. 

Vanaff 1 oktober 1983 was ik in tijdelijke dienst van de Nederlandse 

Organisatiee voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.). Ik verrichtte mijn 

onderzoekk op het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam onder 

leidingg van Prof. Dr. E.P.J. van den Heuvel en Dr. J. van Paradijs, met dit 

proefschriftt als uiteindelijk resultaat. 
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