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Dankwoord

Iets meer dan vijf jaar geleden, om precies te zijn maandagochtend 4 december 2000, fietste
ik van Selwerd, langs het Van Starkenborgh kanaal, naar het KVI om in de atoomfysicagroep
af te studeren. Ik kwam terecht bij de toenmalig promovendus Jan Willem Turkstra, die toen
net de eerste metingen met de MOTRIMS opstelling, toen nog DEXTER1 genaamd, had ver-
richt. Hij bracht me de fijne kneepjes van het experiment bij. Vervolgens ging ik zelf aan de
slag en studeerde af op mijn geliefde botsingen tussen dubbelgeladen heliumionen en natri-
um. Een jaar later begon ik als promovendus aan het project, met als doel het experiment te
verbeteren en aan de hand van hoge resolutie spectra ladingsoverdracht processen te bestude-
ren. Nadat de laatste metingen met de oude opstelling waren afgerond, volgde er een periode
van computersimulaties, ontwerpen en bouwen, waarna de vernieuwde opstelling in gebruik
kon worden genomen. Er brak een spannende tijd van testen aan, waarbij de kwaliteit van
het ontwerp moest blijken. Aan het eind van de zomer van 2003 zagen we ‘strepen op de
detector’, een teken dat de gewenste resolutie was gehaald. Het echte meten kon beginnen en
het resultaat is dit proefschrift.

Dit alles is tot standgekomen met hulp van een groot aantal mensen binnen de atoomfy-
sicagroep, het KVI en daarbuiten. Veel heb ik te danken aan mijn beide promotores, Ronnie
Hoekstra en Reinhard Morgenstern. Ronnie was de dagelijkse steun en toeverlaat. Hij kwam
altijd met positieve ideëen als het iets minder ging of liet me weer met beide benen op de
grond staan als ik in de wolken was van een mooie meting. Een aantal van zijn (wilde) ideeën
leverden helaas niets op (sympathetic cooling) of werden nooit uitgevoerd (laser-assisted
charge transfer), natuurlijk volledig door toedoen van de promovendus, maar gelukkig waren
er genoeg experimenten wel geslaagd te noemen. De keuze om naar botsingen met ‘volledig
gestript waterstof’ (door de rest van het lab ook protonen genoemd) te kijken, pakte juist
uitermate goed uit. Reinhard stond iets meer op de achtergrond, maar nam altijd de tijd om
op mijn vragen in te gaan. Met het zeer doorgrondig doorlezen en bespreken van dit proef-
schrift hebben beide ook een grote bijdrage geleverd. Ook ben ik hen dankbaar dat zij mij de
mogelijkheid hebben gegeven vele internationale conferenties te bezoeken.

Daarnaast waren het de postdoc’s, mede promovendi en studenten van de atoomfysica
groep die het dagelijks werk leuk maakten. Hierbij wil ik de generatie promovendi die mij
voorgingen noemen, Guido Lubinski, Omar Hadjar, Jan Willem Turkstra, Danyal Winters,
Zoltán Juh́asz en Steven Hoekstra, en daarnaast ook Jur de Vries en Carolijn van Ditzhuijzen.
En natuurlijk de huidige groep, Thomas Schlathölter, Abel Robin, Majorie Imhoff, Mirko
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Unipan, Dennis Bodewits, Fresia Alvarado, Albert Mollema, Gabriel Hasan, Sadia Bari, Ju-
dith Brouwer, Wouter van Essen, Jelle van der Zwaag, Erwin Bodewits, Hielke de Haan en
Wilbert Kruithof. In het bijzonder wil ik de studenten bedanken die gedurende mijn pro-
motieperiode aan het experiment hebben meegewerkt, namelijk Annemieke Hendrickx, Erik
Wessels, Taco van der Ploeg, Liesbeth Huisman, Duurt Johan van der Hoek en Hielke de
Haan. I would like to thank Herwig Ott, who joined us as a postdoc for half a year and
certaintly gave new impulse to the MOTRIMS experiment.

In het totstandkomen van de huidige experimentele opstelling speelden verschillende af-
delingen van het KVI een belangrijke rol. De nieuwe drifttube en het lenssysteem van de
recoilspectrometer werden samen met de tekenkamer en de mechanische werkplaats ontwor-
pen en gebouwd. Hier zou ik vooral Jaap Smid willen bedanken. In de elektronische werk-
plaats ontwierp Hans Vorenholt en bouwde Therese Poelman de ‘Magnetic Field Switcher
Unit’, die onze opstelling uniek in zijn soort maakt. Maar ook voor een groot aantal andere
elektronische zaken kon ik op de steun van Hans, Therese, Tjalling Nijboer, Martin Stokroos
en anderen rekenen, ook al gaf ik dikwijls als dank een uitgebrandde voeding terug. Voor het
wel en wee van de ionenbron stonden Jan Mulder, Ivo Formanoy en Jans Sijbring klaar en
verder was de vacuumdienst altijd om de hoek voor de nodige ondersteuning. Op dit punt wil
ik ook Frits Rengers noemen, met wie ik voor twee jaar eens per maand naar Utrecht mee kon
rijden voor een COR vergadering. En verder alle andere KVI-ers die op enige wijze hebben
bijgedragen aan dit onderzoek, of gewoon aan de prettige werkomgeving.

Also strongly contributing to this work was the theoretical input. Already from the time as
diploma student I received a lot of support from Prof. Ron Olson, who provided me with his
famous classical trajectory Monte Carlo calculations. Later I came (via Thomas) in contact
with Prof. Tom Kirchner. Together with Myroslav Zapukhlyak, Matthias Keim and Prof.
Hans J̈urgen L̈udde he performed close-coupling calculations based on the basis generator
method. I would like to especially thank Tom and Matthias for the many fruitful discussions
and the successful collaboration.

Also I would like to mention the people from the group of Prof. Joachim Ullrich in
Heidelberg, where I participated in one of their COLTRIMS experiments. This gave me the
opportunity to learn more about recoil-ion momentum spectroscopy. Often I came back to
Groningen with new ideas and inspiration for my own experiment. A special thanks to the
EBIT team of Jose Crespo, and to Robert Moshammer, Daniel Fisher and the rest of the
‘COLTRIMS people’.

I would also like to thank the members of the reading committee, Prof. Klaus Jung-
mann, Prof. Tom Kirchner and Prof. Hannspeter Winter, for their corrections, comments and
suggestions.

Four years ago my predecessor Jan Willem wished me in his thesis: ‘Moge je MOT stabiel
en je 2D spectra streperig zijn.’ This became true. In the same spirit I wish my successor
Gabriel success in the next steps of the experiment and ‘may your MOT atoms be aligned in
any direction you prefer’.

Tot slot wil ik Fresia, mijn ouders, mijn broers en familie bedanken voor alle steun.

Groningen, februari 2006




