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Ikk ben geboren op 15 augustus 1974, te Watermaal-Bosvoorde, een deelgemeente van Brus-
sel.. Mijn middelbare schooltijd bracht ik door aan het Koninklijk Atheneum te Sint-Pieters-
Woluwe,, Brussel. In september 1992 begon ik met de studie Natuurkunde aan de (toen nog) 
Rijksuniversiteitt te Leiden. In 1993 studeerde ik zowel wis- als natuurkunde, om vanaf 1994 
alleenn met wiskunde verder te gaan. Na eenjaar mijn studie te hebben verruild voor een bestu-
ursfunctiee van de Vereniging van Studerenden te Leiden "Catena", rondde ik in december 
19988 mijn studie af met de scriptie "De jBAT-struktuur van reduktieve groepen", geschreven 
onderr begeleiding van Prof. dr. Eric Opdam. In december 1998 werd ik aangesteld als assis-
tentt in opleiding onder begeleiding van dezelfde Eric Opdam. In september 1999 verruilde 
dezee de Universiteit van Leiden voor die van Amsterdam, mij in zijn kielzog meenemende. 
Vanaff  november 2003 zal ik eenjaar werkzaam zijn aan de Universiteit van Marne-la-Vallée. 


