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Als je een professionele voetbalcarrière ambieert, streef je naar een juiste 

voetbalopleiding, naar één of meerdere betaaldvoetbalclubs waar je jouw kwaliteiten 

en ambities kan uiten, en natuurlijk naar een goede begeleidingstaf en trainers (d.w.z. 

trainers die jou opstellen; anders spreek je in het betaald voetbal niet van een goede 

staf!) Een parallel met een promotieonderzoek is natuurlijk makkelijk te maken: hoewel 

alleen mijn naam op de voorkant staat, is dit proefschrift uiteindelijk het resultaat van 

enkele jaren werken binnen een gezellige afdeling en onder de begeleiding van een 

goed team. Daarom zijn de volgende woorden op hun plaats! 

 

Ten eerste voor mijn promotor. Monique, vanaf mijn eerste sollicitatiegesprek hadden 

wij wat met elkaar! Je had enkele jaren in Frankrijk gewoond en gewerkt, was zeer 

sportief ingesteld, en je had zelf fanatiek getennist. Ik kwam op het sollicitatiegesprek 

als Franse voetballer die ambities in de wetenschap had, en die na het 

sollicitatiegesprek ook nog tennisles ging geven. Je hebt me de gelegenheid gegeven 

om bij het Coronel Instituut te komen werken en daarvoor wil ik je bedanken. Ook voor 

het feit dat je me enkele maanden later aangeboden hebt om een promotieonderzoek 

te doen. Daarnaast kon ik ook nog blijven voetballen: gedurende al die jaren heb ik 

altijd de vrijheid en flexibiliteit gekregen om elke dag vroeg bij het Coronel Instituut te 

beginnen zodat ik elke middag op het trainingsveld kon staan. Dat was een bijzonder 

combinatie waar je nooit een punt van hebt gemaakt! Uiteraard heb je inhoudelijk veel 

voor dit proefschrift betekent, ook voor mijn wetenschappelijke ontwikkeling: hoe vaak 

heb ik van jou mijn klinimetrische bril moeten afzetten…het is me niet altijd gelukt…tot 

op heden ook niet helemaal, maar hopelijk gaat het de goede kant op! Al met al, jaren 

van plezierige samenwerking…merci pour tout! 

 

Ten tweede voor mijn twee co-promotoren. Paul, net als Monique ben je een grote 

sportliefhebber, waardoor het tussen ons makkelijk en snel heeft geklikt. Maar ja, wie 

heeft geen goede klik met jou …je bent een top collega, enthousiast, vrolijk, constant 

bereid om te helpen, en hebt altijd een goed idee voor onderzoek! Jouw eeuwige 

positivisme is zo kenmerkend voor jou, en ook heel belangrijk geweest tijdens enkele 

fases van mijn promotieonderzoek! Wat ik niet zal vergeten is jouw inhoudelijke 

inbreng en goede adviezen voor discussiepunten…altijd positieve woorden over een 
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geschreven stuk, zoals ‘goed gedaan…nog een paar suggesties’, maar vervolgens het 

hele document van boven naar beneden door jou gecorrigeerd krijgen!  

Judith, binnen een voetbalelftal heb je altijd een speler die veelzijdig is en die overal 

kan worden opgesteld. Binnen onze Coronel-ploeg beschouw ik jou als zo’n 

speler(ster)…ik vind je op veel vlakken super sterk en ik ben blij dat ik van jouw 

expertise heb kunnen gebruik maken. Daarnaast kunnen we ook goed met elkaar 

lachen, en dat maakt de samenwerking alleen maar plezieriger! Aan jullie 

beiden…merci beaucoup!  

 

Ik wil een aantal mensen bedanken zonder wie de studies in dit proefschrift niet 

hadden kunnen worden uitgevoerd: van Ergo Control natuurlijk Jan, maar ook 

Marieke, Nathalie, en de verschillende testleiders, in het bijzonder Carla en Niels. Ook 

wil ik Cor van Duivenbooden van Arbouw en Marco van de Velde van Arbo Duo 

bedanken voor hun inspanning en de altijd plezierige samenwerking. 

 

Ik wil ook uiteraard mijn collega’s van het Coronel Instituut, het Nederlands Centrum 

voor Beroepziekten en het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde bedanken, in het 

bijzonder Ria voor de altijd goede en gezellige gesprekken. Zeker een speciale dank 

voor Haije, niet alleen voor jouw inhoudelijke inbreng en het feit dat we jaren lang 

kamergenoten zijn geweest maar ook omdat zonder jou ik dit promotieonderzoek niet 

had kunnen uitvoeren! 

 

Daarnaast zijn er een drietal collega’s (inmiddels ex-collega’s) waarmee ik hele goede 

momenten heb gehad...het tikkertje spelen in het centrum van Milaan blijft toch één 

van onze hoogte punten! Nathalie…als liefhebber van mode kon ik niet beter dan met 

jou op pad gaan in Milaan... en altijd net zo vrolijk en gezellig als jouw toenmalige 

kamergenote! Eline, bedankt voor de gezellige congressen en de altijd goede 

gesprekken bij het Coronel Instituut op K0-123…ook dat je mijn paranimf wil zijn! Ivo, 

zoals je in jouw proefschrift schreef is onze sportieve achtergrond ongetwijfeld een 

reden geweest dat we vanaf het begin goed met elkaar konden opschieten. We 

hebben leuke en gezellig momenten samen gehad, op congressen o.a. met het 

hardlopen in Milaan…niet te vergeten de keer dat ik je van de tennisbaan heb 
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geveegd (yeah right..in my dreams may be!!). Ook bedankt dat je mijn paranimf wil 

zijn!  

 

Ik wil mijn vrienden o.a. Aartie, Thur, Ab, Sus, Cor, Mur en IJs bedanken voor onze 

leuke etentjes, voor het meedoen aan de eerste studie van mijn proefschrift – Thur, je 

was en blijft de beste proefpersoon! – maar ook voor onze sportieve activiteiten, zeker 

bij het zaalvoetbal want wat zijn we een grandioos team!!!  

 

Natuurlijk bewaar ik wat speciale woorden voor mijn maatjes. Loes en Steph, jullie 

beide zijn meer dan mijn maatjes…dat weten jullie…jullie zijn er altijd voor mij…in 

goede en minder goede momenten…de vrais amis, c’est comme les étoiles, tu ne les 

vois pas toujours mais ils sont toujours là! Dank jullie wel. 

 

Une pensée pour mes parents, Guillaume, Sandrine et Jules…‘Loin des yeux, loin du 

cœur’…vous savez que ce proverbe est bien menteur! Papa, maman, merci de m’avoir 

donné toutes les bases nécessaires pour suivre le bon chemin…Guillaume et moi 

pouvons ne qu’être comblés d’avoir des parents comme vous!  

Je n’oubli pas Odette non plus. 

 

Lieve Nathasja, vier jaar geleden hebben we elkaar ontmoet en sindsdien veel goede 

momenten samen gehad (ook met z’n drie). Je kent ons liedje wel: ’…de (h)emel en 

de (h)aarde, de zon, de sterren en de ma(o)n, de mooiste en de liefste…’ Ja, je bent 

de liefste…en meer! Ik wil je vooral bedanken voor jouw geduld, steun, geloof, begrip 

en doorzettingsvermogen, en uiteraard voor jouw artistieke touch. Enfin…’J' sais bien 

qu' j' l'ai trop dit, Mais j' te l' dis quand même...’ xxx 

 
 

 




