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Dankwoord 

Tenslotte de laatste pagina van dit proefschrift. Dit was niet mogelijk geweest dankzij de hulp 
van vele personen die op hun eigen wijze een bijdrage hebben geleverd aan de voltooiing ervan. 
Deze pagina wil ik dan ook wijden aan het bedanken van een aantal personen in het bijzonder, 
zonder onrecht te willen doen aan anderen. 

Allereerst wil ik mijn promotor Frank Linde bedanken voor het vertrouwen, de vele adviezen 
en suggesties die ik heb gekregen. Daarnaast wil ik mijn co-promotor Paul de Jong bedanken 
voor de begeleiding, steun en motivatie die hij me heeft gegeven tijdens mijn promotie. 

I specially enjoyed working with Arno Straessner. I learned almost all the aspects of the W 
analysis from him. The discussions with him and Luca Malgeri were very fruitful and gave me 
more insight in the matter. 

De oudere generatie L3 promovendi, Auke-Pieter Colijn, Sandra Muijs, Tasja van Rhee en 
Daniël van Dierendonck hebben me bij de eerste stappen voorzien van vele handige tips. 

Gedurende mijn verblijf op het CERN heb ik mijn kantoor gedeeld met Robert van Gulik en 
Mark Dierckxsens die naast een bron van gezelligheid een onmisbare informatiebron waren van 
handige tips en trucs. 

I have met a lot of people at CERN who were always prepared to answer my questions and 
fulfil my request regarding my analysis. The list would be to long to name all of them. Therefor, 
I only say thank to you all. 

Mijn verblijf op het CERN is een onvergetelijk ervaring geweest. Mede dankzij de vele plezie
rige uitstapjes heb ik een geweldige tijd beleefd in Genève samen met Karin, Rutger, Cathelijne, 
Mark, Robert en Martin. Samen met hun heb ik mijn nieuwe hobby, het snowboarden, ontdekt. 

Ook op het NIKHEF heb ik met veel plezier gewerkt. De discussies tijdens het werk en de 
pauzes waren niet alleen plezierig maar ook heel leerzaam. Ook hier is de lijst van namen te lang 
om op te noemen. Ik volsta met een ieder van ze veel succes in de toekomst te wensen. 

De laatste stap van het onderzoek en de analyse is het manuscript schrijven. Dit is zeer ener
verend en ik ben Robert van Gulik en Martin Blom dankbaar voor het lezen van de verschillende 
versies van mijn manuscript. Chandra Dewkalie heeft het hele concept voor de omslag bedacht 
en uitgewerkt en Ashwien Ramdas zorgde voor de Photoshop ondesteuning. 

Degenen die mij altijd hebben gesteund en gemotiveerd in mijn mooiste en moeilijkste mo
menten, zonder wie de voltooiing van dit werk niet mogelijk zou zijn geweest, zijn mijn zussen 
en zwagers, Sharmila, Manoj, Nanda en John. 

Mijn moeder heeft mij altijd met veel geduld en liefde bijgestaan in deze periode die met 
pieken en dalen ging. Haar vertrouwen en onmisbare steun was van onschatbare waarde. 

Alles met een begin heeft een eind. Elk eind is het begin van een nieuw begin. Zo ook 
de voltooiing van dit proefschrift. Hij heeft het begin mogen meemaken maar helaas niet de 
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voltooiing, maar ik weet dat er één persoon is die nog trotser zou zijn dan mijn moeder. Daarom 
is de laatste pagina, de laatste alinea, de laatste zin en het laatste woord voor hem, mijn vader. 
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