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Levensloop p
Ikk ben geboren op 22 augustus 1962 in Etterbeek (Brussel). In juni
19800 behaalde ik mijn diploma secundair onderwijs, richting
wetenschappelijkee A aan het Koninklijk Atheneum Schaarbeek. Door mijn
interessee in de sterrekunde, begon ik in oktober 1980 aan mijn
universitairee studie als Licentiaat Natuurkunde aan de Vrije
Universiteitt te Brussel. In juli 1984 werd deze studie na hard zwoegen
suksesvoll afgerond met een afstudeerwerk over de evolutie van massieve
enkelvoudigee sterren, onder de leiding van Bert de Loore en Claude Doom.
Inn oktober 1984 trad ik in dienst bij de Nederlandse Organisatie voor
Zuiverr Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O., nu N.W.O.), als
wetenschappelijkk medewerker, voor een promotie-onderzoek van 3.5 jaar
aann het Sterrekundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Het
doell van dit onderzoek was een theoretische studie over de mogelijk
eindfasenn van de evolutie van kortperiodieke, interagerende
dubbelstersystemenn van lage massa met een kompakte begeleider.
Inn september 1988 keer ik terug naar het geliefde vaderland België.
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