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Dankwoord

Ha, het is af! Ik wil graag iedereen danken die bijgedragen heeft aan de totstandkoming 

van dit proefschrift en een aantal in het bijzonder:

Allereerst alle deelnemers aan de verschillende studies. Zonder jullie bijdrage is klinisch 

wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk.

Mijn promotor, prof. dr. J.B.L. Hoekstra. Beste Joost, wat ben ik blij dat je precies op 

het moment belde dat ik twijfelde om er überhaupt aan te beginnen. Je zag het zitten 

dat ik het eerste jaar promotieonderzoek en topsport combineerde. Je vond het een 

uitdaging. Je positivisme en enthousiasme zijn zeer bijzonder: toen de studie waar ik 

op aangenomen was na twee weken toch niet doorging, bij alle manuscripten die ik 

aan je voorlegde, of als er weer eens een hardloopwedstrijdje werd voorgesteld. Je vond 

het allemaal supermooi. Heel veel dank voor alles, en het is zeker waar: kies eerst je 

promotor, daarna je onderwerp.

Mijn co-promotor, dr. J.H. de Vries (alias J. Hans DeVries). Beste Hans, ik weet niet of ik 

had verwacht dat je op een druilerige dag in een regenpak langs de Amstel zou komen 

fietsen om naar roeien te kijken. Het typeert je betrokkenheid. Enorm veel dank voor je 

snelheid, scherpte en (licht?) cynische humor. Stukken kwamen met razende snelheid 

terug, en passages waar ik zelf niet helemaal zeker over was werden er feilloos uitgepikt. 

Dit zorgde voor een mooie flow, fijn!

De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. Fliers, prof. dr. Romijn, prof. dr. 

Smulders en prof. dr. Zandstra. Hartelijk dank voor het kritisch beoordelen van dit 

proefschrift en de bereidheid om plaats te nemen in mijn promotiecommissie. Dear 

prof. dr. Kilpatrick, it was a pleasure working with you. I am honoured you are willing 

to serve on my doctorate committee. 

Frits, met de ondergang van de SMILING studie verdween helaas ook onze directe 

samenwerking een beetje naar een zijspoor. Toch heb ik veel geleerd van je inventiviteit 

en duidelijke mening. 

Gabor, zonder jou was ik hier niet terechtgekomen. Ik hoop dat de wijn lekker was!

Mijn collegae. Bregtje, roomie en partner in crime, onze (maandag) chitchat en 

wetenschappelijke discussies ga ik missen daar in Noord-Holland! Sanne, Jeroen, Anne, 

Els, Yoeri, Arianne, Airin, Wanda en Josefine, dank voor de gezellige tijd en altijd 

scherpe (politiek geëngageerde) lunchdiscussies. Studenten, dank voor jullie hulp. In het  



C
h

ap
te

r 
13

215

Dankwoord

bijzonder: Maartje, het werd een megaproject. Maar je liet je niet afschrikken, waarvoor 

dank. En natuurlijk Temo, altijd vrolijke ‘superstudent’, zonder jou waren het nog veel 

langere dagen geworden in het OLVG. Dank voor je initiatief en humor!

Gootje, bij de Appie to Go is veel besproken. We gaan zeker tijd maken voor fietsen, 

schaatsen, roeien en koffietjes in dit drukke bestaan. Superleuk dat je mijn paranimf wilt 

zijn! Andere vriendjes, vriendinnetjes en negds. Het waren, zijn en blijven mooie tijden!

Lieve schoonfamilie, wat een warm bad. Fijn dat ik jullie er zomaar bijkreeg! 

Anne en Henk, lievelings tante en oom, ik werd groot bij de Wijnvriend. Heel stoer vond 

ik dat. Dank voor jullie betrokkenheid!

Olie, broet, ik weet zeker dat ze me met jou als paranimf naast me niet fysiek zullen 

durven aan te vallen. Heel bijzonder was het om samen in Beijing te zijn. Ik kom zeker 

naar Cal als je met je hoed gaat zwaaien! En Tiets, van klein sussie naar grote sus, 

superleuk dat je samen met As lekker dichtbij bent komen wonen. Ik ben trots op jullie! 

Lieve mam en pap, in één adem, jullie hebben er voor gezorgd dat ik ben wie ik ben. 

Schouders eronder en doorgaan, van jullie geleerd. Ik ben trots op zulke lieve ouders! 

Lieve Cockie, en Joop hierboven, jullie waren je tijd ver vooruit en hebben me enorm 

geïnspireerd. Dankjewel.

Tot slot, lieve Jel, gelukkig vond ik het langlaufen na de eerste keer nog steeds leuk, anders 

had je me misschien wel ingeruild. Je onvoorwaardelijke steun was en is fantastisch, 

ook al was ik moe, op trainingskamp of op onchristelijke tijden in het ziekenhuis. Het 

leven is een mooi ommetje, maar dan wel samen met jou. Luv joe!




