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12 Dankwoord

Het was ergens in mei 1997 toen ik op een ”summer school” Mike van der
Poel uit Kopenhagen tegenkwam. Hij vertelde me over zijn plannen om ionen
op lasergekoelde natriumatomen te schieten en ik wenste hem glimlachend veel
succes. Zo’n half jaar later kreeg ik echter te horen dat ik samen met een postdoc
(Dirk ”oh my God, I can’t believe this ” Meyer) ook ionen op lasergekoelde atomen
zou gaan schieten. Dirk sloeg aan het ontwerpen en ik ondertussen lithium aan.
Een jaar later hadden we onze MOT aan de praat en vol goede moed begonnen
we aan de spectrometer, waarvan eigenlijk alleen de positiedetektor aan de praat
moest worden gebracht. Een half jaar later hadden we het idee dat ie ’t deed
en vervolgens had ik nog een half jaar de tijd om een proefschrift en een PRL
publikatie bij elkaar te meten.

Er zijn drie mensen die ik in het bijzonder moet bedanken. Het grote aandeel
van Dirk in het succes van dit werk moge duidelijk zijn. Many thanks Dirk, for
all the hard work you put in and all the great fun we had. Ook essentieël voor
dit werk was de inzet van Reinhard. Bedankt dat je er altijd was om een oio met
zijn grote (pomplasers) en kleine problemen (welke trein moet ik nemen ...) te
helpen. Tja, en dan Ronnie, wiens bijdrage aan dit werk moeilijk te omschrijven
is, behalve dan dat die heel groot was. Dankzij jouw technische en natuurkundige
kennis, grenzenloos optimisme en goed humeur is het toch nog goed gekomen met
die Turkstra.

Also crucial for the success of this work was the dedication of Ron Olson. Not
only the calculations reported in this work but also the ones you ran (consuming
countless hours of CPU time) just so that I could understand what I was doing,
are very much appreciated. Let’s hope that theory and experiment will uncover
great physics in the near future. Also very much appreciated were the lithium
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144 Dankwoord

excitation calculations performed by Joe Schweinzer. Because of your e¤ort I had
something to compare my data to.

Verder moet ik nog een aantal bijzondere KVI’ers noemen die ook hun steentje
aan dit werk hebben bijgedragen. Hans voor de fabricage van de spectrometer,
Ferdinand voor al het nodige laswerk en Imco en Jan ( ”..en waneer moet dat
klaar?”) voor de vele kleinere klussen. Ook Bert, Gerrit, Tjalling, Hans, Therése
en de rest van de elektronika-afdeling wil ik graag bedanken voor al hun inzet.
En verder natuurlijk onze to¤e tukker Jan Mulder voor de uitlijning van mijn
opstelling, Jans voor alle (soms ongevraagde, maar altijd nuttige) adviesen en
Henk en Jelke voor hun inzet bij het leegpompen van mijn opstelling.

Also many thanks to Prof. Horst Schmidt-Böcking, Prof. Klaus Jungmann and
Prof. Peter van der Straten for ploughing through my thesis during the holiday
season and giving me some suggestions for re…nements.

Ik moet tot slot mijn opvolger Steven Knoop even sterkte wensen met de zware
taak die hem wacht. Moge je MOT stabiel en je 2D spectra streperig zijn. En
natuurlijk wil ik mijn collega’s Zoltán, Danyal, Omar, Marcel, Steven, Stefania,
Rimco, Jur, Rian, Lubi, Thomas, Hocine, Céline, Fritsie (No Television but Tur-
bovision!), Mark, Volker, Hans B. (wat liet jij je toch lekker stangen, Hans), Hans
W.(jou wil get het right somedag, keep oefenen), Hans F. (KVI lijkt wel een Hanse
Hogeschool) en de rest van het KVI bedanken voor de geweldige werksfeer en alle
gezelligheid.


