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I I 
Dankbetuigingen n 

Naa bijna vijf jaar werken nadert het proefschrift met deze woorden zijn voltooiing. 
Tijdenss deze periode hebben vele mensen op velerlei wijzen mij geholpen en gesteund. 
Hoewell  het zeker ondoenlijk zal zijn eenieder die dit aangaat persoonlijk te danken, 
zouu ik toch graag een poging willen wagen om de mensen die belangrijke bijdragen 
hebbenn geleverd te roemen. 

Alss eerste wil ik mijn copromotor en twee sequentiële promotores bedanken. Els, 
alss directe begeleider was je het meest direct betrokken bij mijn werkzaamheden. 
Hierbijj  heb je me altijd veel vrijheid gegund en ik geloof dat dit een belangrijke 
bijdragee heeft gehad aan het proefschrift en in de 'verzelfstandiging' van mijn werk. 
Daarnaastt kon ik ook altijd goed mijn 'ei' bij je kwijt , over allerlei zaken die direct 
off  indirect met het werk te maken hadden. 

Paul,, jouw enthousiasme voor het oplossen van de problemen inherent aan het 
onderzoekk is buitengewoon aanstekelijk. Meer dan eens heeft dit me de moed gegeven 
nogmaalss de tanden te zetten in een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem - om het 
dann vervolgens inderdaad op te lossen. 

Jos,, ondanks dat je naam niet vermeld wordt als promotor heb je toch een niet 
tee verwaarlozen bijdrage aan dit proefschrift geleverd. In de eerste plaats door mij 
aann te nemen als een van je promovendi, maar ook door altijd je interesse te tonen 
inn de voortgang van het onderzoek. 

Dee overige staf van de ZEUS groep, Henk, Leo en Els, kan én wil ik zeker niet 
overslaan.. Zij hebben altijd met raad en daad bijgedragen aan dit werk en ook hen 
will  ik daarvoor hartelijk danken. 

Dee voorgangers mag ik uiteraard ook niet vergeten: Wouter, Joost, Aart, Niels 
enn Jaap. Hun bijdrage was (met name) het opzetten van de analyse software, koffie-
leutenn en bij gezellige bier drinken in kroegen over de hele wereld. 

Niett alleen zij, maar ook Sjors heeft op deze twee gebieden een belangrijke bijdrage 
gegeven.. Niet alleen zaten we gelijktijdig in Hamburg, ook hebben we samen een 
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nieuwee toepassing voor tandenborstels1 gevonden en de stranden van Brazilië bezocht. 
Verderr wil ik graag Gabriel en Avraam en in het bijzonder Erik succes wensen bij het 
werkk aan de voltooiing van hun proefschriften. 

Buitenn de collega's uit de ZEUS groep wil ik ook graag Eric Laenen bedanken. 
Hijj  spoorde mij aan om HVQDIS te gebruiken om de charm fragmentatie en mas-
saa te bestuderen. Dit werk was zeer interessant en heeft mij veel geleerd over de 
onderliggendee theorie van de metingen. 

Ookk een speciaal woord van dank voor Kees Huyser, die heeft geholpen mijn 
ontwerpp voor een kaft te vormen tot iets dat daadwerkelijk gedrukt kan worden. 

Buitenn het instituut zijn er uiteraard mensen geweest die er altijd voor gezorgd 
hebbenn dat er een zekere 'balans' was in mijn hoofd. Eén zo een belangrijke sanity-
factorr is altijd de Madend-gang geweest - Chris, Martijn, Rogier - wekelijks bier, 
schakenn en de mogelijkheid om naar hartelust over de duvel, z'n ouwe moer en de 
wereldd in het algemeen te kunnen klagen. De wekelijkse traditie moeten we in stand 
houdenn tot we allemaal 'grumpy old men' zijn - vooropgesteld dat we project-H 
overlevenn na onze pensioeneringen ... of toch maar ietsjes eerder uitvoeren ? Verder 
(uiteraard!)) Pieter, voor de bijna dagelijkse dosis film/game kritieken en veel te 
infrequentee 'get-togethers'. 

Tenslotte,, lest-best, ben ik aanbeland bij de 'inner-circle' van mijn familie. Mij n 
ouders,, broer en grootouders. Hoewel mijn werk voor julli e vaak meer leek op abra-
cadabraa dan op wetenschap, hebben julli e mij altijd gesteund en gestimuleerd mijn 
droomm na te jagen - voor julli e ligt het resultaat. 

Dee laatste woorden in dit proefschrift zijn, net als de eerste, voor mijn vrouw (in 
spé)) Claudia: zonder de thuishaven van rust en kalmte die je voor me gecreëerd hebt, 
zouu het onmogelijk zijn geweest dit te bereiken. Hopelijk kan ik deze gunst terug 
gevenn als ji j aan jouw promotie-onderzoek begint. 

1Voorr de duidelijkheid: het schoonmaken van detector onderdelen. 
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