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Dankwoord' ' 

Allereerstt gaat mijn dank uit naar mijn promotor Professor Groen. Zijn eeuwig optimisme 
enn heldere op- en aanmerkingen zijn de inhoud en leesbaarheid van dit boekje zonder enige 
twijfell  ten goede gekomen. 

Ben,, mijn dagelijks begeleider, ben ik grote dank verschuldigd. Niet alleen voor de 
inspirerendee discussies, maar vooral om de manier waarop hij het onderzoek steeds weer 
inn rechte banen wist te leiden. Aan de trips naar Stockholm, Seoel en Tokio koester ik 
leukee herinneringen. 

Ikk dank al mijn fijne collega's, en zonder dat ik een van hen te kort wil doen, zijn er een 
aantall  die ik in het bijzonder wil noemen. 

Mett Nikos, Edwin en Bas heb ik prettig samengewerkt binnen het RWC project. Nikos, 
dankk voor de verschafte inzichten in probabilistische methoden. Bas, zonder jou had ik 
(nog)) veel meer kostbare uurtjes moeten hacken aan robot en camera software. Edwin, 
toff  dat de robot altijd up-and-running was! 

Specialee dank gaat tevens uit naar Emiel Corten. In de beginfase van mijn promotie 
hebb ik in Emiel een fijne collega gevonden. Zijn enthousiasme en programmeerkunsten 
hebbenn voor een ware kickstart gezorgd en de programmatuur van zijn hand is voor mij 
nogg altijd een bron van inspiratie. Emiel, ik zal je niet vergeten. 

Rienn en Kees en ik; een onafscheidelijk trio. Althans, totdat Kees naar het noorden 
vertrok,, en Rien even daarna naar het zuiden. We hebben in de afgelopen jaren heel wat 
blikjess gespaard, iets meer pintjes gedronken, en veel meer whiteboard pennen leegge-
kalkt.. Thanx voor alle ideeën, suggesties en oplossingen! 

Al ss ik oplossingen noem, mag ik ook vooral Joris niet vergeten. Altij d een luisterend oor 
enn altijd boordevol ideeën, zowel in praktische zin (als locale Matlab/I^T^X guru) als 
inn wetenschappelijke zin. Joris, Josep, Mathijs en Stephan, thanks for discovering and 
pointingg out (surprisingly many) minor glitches in the manuscript. 

Mij nn naaste vrienden Koen en Jolanda, Dagmar en Mark dank ik voor het feit dat het als 
ikk met julli e was, het eens niet over mijn promotie ging. Daan, na een avondje squashen 
mett jou was ik steeds weer helemaal opgeladen. Eerst alle tegenslagen en bijbehorende 
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frustiess (die nu eenmaal met onderzoek gepaard gaan) er flink uit meppen, en dan een 
ijskoudee icetea met een verhitte peptalk! 

Ikk bedank mijn ouders voor het feit dat zij me altijd hebben gesteund en gestimuleerd 
omm door te leren (en door te bijten!). Mij n zusje en Sicko dank ik vooral voor die ene 
onvergetelijkee dag. Mij n schoonmoeder Wil dank ik voor al haar begrip (''wat doe je dan 
dee hele dag?"') en de schik die we nog altijd hebben. Ook Sador mag ik niet vergeten: 
"effee relaxen baas!". Hoewrel het inmiddels een dagelijks ritueel is geworden geniet ik nog 
steedss volop als we samen uit gaan waaien. 

Hett leven van een Ai O is niet alleen rozegeur en maneschijn. Zonder twijfel is mijn 
grootstee verlies het plotselinge overlijden van mijn schoonvader. Jan. ik mis je. Jouw 
kortee "sterkte1* , de dag voordat je ons verliet, heeft me extra moed gegeven om de zware 
laatstee loodjes van mijn promotie door te komen. 

Helma.. woorden schieten tekort . .. Ik heb veel respect voor de manier waarop je hebt om 
wetenn te gaan met mijn apromotie-gaat-voor-alles'' houding. Ik beloof je lieverd, vanaf 
morgenn ben ji j weer # 1! 










