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Dankwoord 
 

Als eerste wil ik mijn vriendin Astrid bedanken. Zonder u had het op z’n minst 

gezegd heel veel moeilijker geweest. Veel te vaak zat ik in het lab te werken. 

Zo hoort dat dan, maar eigenlijk ook weer niet. Hopelijk wordt het nu (een 

beetje) rustiger. Hoewel. Bedankt voor al je steun en het vele geduld!! 

 

Ik zou graag mijn dank willen betuigen aan Rob en Michel voor de kans die ik 

gekregen heb in de groep. Ik heb veel bijgeleerd. Rob -“in onze tijd”- de old-

school moleculaire technieken komen altijd van pas! Michel, op gepaste tijden 

was je er voor een goede babbel, dat helpt (geldt ook voor Rob)! 

 

Verder wil ik al mijn (ex)collega’s en vrienden bedanken waarmee ik de 

afgelopen jaren in Amsterdam heb gewerkt en gefeest. Van de collega’s wil 

ik graag Carlos bedanken voor de hulp met het kloneren van de ABC-

transporter en als vaste waarde aan de microscoop (dank ook aan Milou S. 

en Erik M.). Ook Julian, mijn petunia voorganger, wil ik bedanken voor de 

micro-array kandidaten (en overnachting in FL, 2006). Miriam, eerste stukje 

ODO1 promoter gekloneerd! Dank ook aan Magda(lena) en Carlos voor hulp 

met de cover (Fionn, als paranimf zijn er nog wel andere dingen die je voor 

mij mag doen; ik ga wel bij Steef ten rade!). Ah Fionn! Bedankt voor je naam. 

En Astrid, bedankt voor je Frans. Petronella B, statistiek! Top! Idem voor 

Juan. Thanks Silke for papers from obscure magazines (Nature protocols?). 

Eleni, top collection of buffers and solutions on your bench! And well-labelled. 

Maybe in the furture you should order them alphabetically, in this way they are 

easier to find back.  Kai, gezellig samen bloemen sampelen in de kas (word je 

wel dorstig van!).  Dorstig! Ah Gerben!  Rossi, don’t leave your stuff on my 

bench all the time! And no Italian in the lab! Allessandra, no headphones in 

the lab! And no Italian with Rossi! Joop, blijven kloneren! Ringo, ik ga straks 

naar dEUS in Trouw (24/5/11), ga jij ook? (Bedankt Filip).  Wendy, blijven 

zingen! Piet, neusjes horen op zaal, right? Lotje, als je die gel nu in 45 dagen 

runt (ipv 11 dagen) kan je naar mijn feestje komen. Ewa, deep respect for 

your presentation on the second day (thus after the first night) at the PhD 

retreit in Wageningen 2009!  Ah Lunteren! En Ede! (no offence Ido !). Lisong, 



sure Fionn and I also had a key of the room in Cologne, but we appreciated 

that you stayed up the first night (reading abstracts) to make sure that we 

could enter room (‘Oh, you also have a key?’)! Ook nog de oude garde, 

Bastiaan (gezellig jammen), Merijn S. (idem), Loebie, Chris en Willie. Ludek, 

Harold en Tijs, bedankt voor de goede zorgen in de kas. Rinse, behalve 

‘porren’ biedt facebook nog andere mogelijkheden. Verder alle mensen in ons 

lab en de fytopathologen (Petra H. !) voor hulp en advies. Iedereen ‘thumbs 

up’ voor de borrels trouwens. Met dank aan Petra B. (lab mama?) voor de 

logistieke steun.  

 

Free, Tom, Kay en Dominique, bedankt voor het dak boven m’n hoofd tijdens 

de begindagen in Amsterdam (dank ook aan Camping Zeeburg).  

 

Ook al mijn vrienden en familie in Antwerpen en Gent wil ik bedanken voor 

de gezellige momenten en steun tijdens de afgelopen vijf jaar (en daarvóór). 

Alle maten en makkers. Mam,  pap, broers en zus. Bedankt! 

 

 

 

Alex VM,  

 

24 mei 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




