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Bedankt!

Eindelijk, eindelijk, eindelijk... na 4 jaar, 3 maanden en 5 dagen is het zover: het is af. Een mooi
moment om iedereen die, direct en/of indirect heeft meegeholpen te bedanken.

Allereerst natuurlijk mijn promotor, Peter Bolhuis. De combinatie van alle vrijheid maar op
de echt belangrijke momenten ook veel steun, maakte de samenwerking voor mij erg prettig.

De samenwerking met de Fysko-groep in Wageningen was essentieel voor een aanzienlijk
deel van dit proefschrift. Martien, Frits, Aernout en Lennart: bedankt voor de uitgebreide,
kritische en open discussies die we hebben gehad en voor jullie hulp met sommige reviewer-
commentaren.

Bernd bedankt voor de prettige samenwerking, met name bij het coarse grainen. Zonder
jouw bijdrage was hoofdstuk 4 (en daarmee hoofdstuk 5 ook) een stuk dunner geweest. Ook Jo-
celyne was onmisbaar bij het tot stand komen van dit proefschrift: bedank voor je hulp met het
opzetten van de REMD en TPS simulaties en, als paranimf, voor het nalezen van het manuscript
en het regelen van practische zaken rondom de hele promotie.

Alle molsimmers (Bas, Edith, Jutta, Jarek, EJ, David, Jocelyne, Elske, Arjen, Bernd, Lizhe,
Weina, Kristen, Wolfgang, Ana, Christopher, Grisell, Anna, Murat, Aatish, Jurriaan, Francesco,
Kush, Wagner, Nazila, Peter, Rosanne, Raja) door de jaren heen wil ik bedanken voor de fijne
werksfeer. Immers, werken zonder de radio, koffiepauze, lunchpauze, biertjes-op-vrijdagpauze
etc. is toch aanzienlijk minder leuk. David moet misschien dan ook wel het meest bedankt wor-
den voor het nieuw leven inblazen van itsradio. Mijn MSc. studenten, Bruno en Bas: bedankt
voor jullie bijdrage aan verschillende stukken van dit geheel. Mijn kamergenoten, eerst Arjen
en Elske, toen Aimee, vervolgens Francesco, Rosanne en Kush en de laatste maanden ook Lizhe
en Weina wil ik bedanken voor alle koffie die ze voor me gezet hebben, het aanvullen van de
theevoorraad, het brainstormen over projecten, me afleiden met hun klaagverhalen, het aan-
horen van mijn klaagverhalen en ga zo maar door.

Buiten werktijd is er natuurlijk vrije tijd. Voor optimale afleiding wil ik in ieder geval de
schermers (vooral Ernest, Tom, Wouter, Camille, Renée, Hans, Ioanna, Michiel, Jan-Willem), de
D&D-ers en vampire-ers (Pascal, Roger, Emily, Lotte, Teije, Harm, Ernest) en de sneakvriend-
jes (Justin, Camille, Ernest) bedanken voor de noodzakelijke wekelijkse hoeveelheid steken,
hakken, drinken, snacken, spelen, ijsjes eten, films kijken en tussendoor bijpraten. Dinja en
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Ingrid, bedankt voor de relaxte “normale vriendinnnen” avonden en het squashen. Dan Roseri:
zonder alle avonden samen eten, klagen over het leven als forensende AiO en nu het skypen
waren de afgelopen jaren aanzienlijk minder fijn geweest. Ook mijn familie wil ik bedanken
voor zoveel jaren er zijn als het nodig is. Maar natuurlijk ook voor lange boswandelingen, wijn-
tjes/biertjes, lekker eten, rikken en toch weer vragen waar ik mee bezig ben.

Een terugkerende naam in dit dankwoord is Ernest. Als partner ben je natuurlijk de meest
aanwezige steunpilaar. Bedankt voor het luisteren, motiveren, koken, eindeloos genieten in de
Vlaam en van alle andere gedeelde interesses en nu voor het mee naar Engeland verhuizen.

En daarmee ga ik jullie achterlaten, met alle liefs uit Londen.
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