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Dankwoord

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp en inzet van veel ver-
schillende mensen. Allereerst Arne Janssen, mijn begeleider gedurende dit tra-

ject. Het moet ergens in 2007 zijn geweest toen je mij vroeg om naast mijn werk te
gaan promoveren bij de UvA. Een vraag die mij enigszins overrompelde, maar wat
uiteindelijk uitpakte in een mooie en langdurige samenwerking. Arne, ik wil je dan ook
hartelijk bedanken voor dit aanbod dat je me destijds gaf. Onze interactie vond en
vindt vooral plaats in het schrijfproces van publicaties. Dit heb ik als zeer prettig, leer-
zaam en stimulerend ervaren en je enthousiasme werkte aanstekelijk! Het is ongelo-
felijk hoe snel en behulpzaam jij altijd reageert op emails. Enorm bedankt voor al je
inbreng en betrokkenheid! Maus Sabelis, mijn promotor, bedankt voor de vele stimu-
lerende discussies en volstrekt originele gedachtenspinsels. Het was vooral leuk je
intensief mee te maken op de IOBC congressen in Florence, Sint Michielgestel en tij-
dens de reis met Koppert naar Almeria. Ik had het bijzondere geluk dat dit traject
gelijk op liep met het promotieonderzoek van Roos van Maanen. Roos, super dat we
konden samenwerken! We vulden elkaar mooi aan en het was altijd erg gezellig!

Uiteraard was veel van dit werk niet mogelijk geweest zonder een intensieve
samenwerking met mijn collega’s van Wageningen UR. Ik heb bijzonder veel te
danken aan Pierre Ramakers die mij wegwijs heeft gemaakt in de wereld van de bio-
logische plaagbestrijding. Pierre, dank voor het vertrouwen dat je me hebt gegeven
om jouw werk deels voort te zetten. De expertise die jij hebt opgebouwd binnen ons
instituut is een ware zegen geweest. En dan Renata, Chantal en Sebastiaan, met jul-
lie heb ik intens samengewerkt in het onderzoek van dit proefschrift. Het was, en is,
geweldig om met jullie samen te werken door jullie betrokkenheid, gezelligheid en
meedenken in alle proeven. Ik ben jullie enorm dankbaar! En Sebastiaan, nog altijd
jammer dat je onze groep hebt verlaten voor het onderwijs. Je was een supercolle-
ga! Bij veel experimenten komt intensief telwerk om de hoek kijken. Laxmi, Wim, Eric
en Marc, bedankt voor jullie toewijding, zorgvuldigheid en paraatheid. Verder is het
een geweldige luxe om te kunnen ‘sparren’ met collega entomologen. Anton, Amir,
Ellen, Juliette en Marieke, bedankt voor jullie gezelligheid en samenwerking. Het
gezamenlijk organiseren van het IOBC congres in Sint Michielsgestel vond ik per-
soonlijk toch wel een hoogtepunt. Mooi te zien hoeveel energie er vrij komt bij zo’n
operatie. Rob, ik wil jou als ‘mijn baas’ bedanken voor het vertrouwen dat je mij de
afgelopen jaren hebt gegeven in het onderzoek en de mogelijkheden die je schept
om me verder te ontwikkelen. Verder de andere collega’s met wie ik de afgelopen
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jaren heb samengewerkt: Ada, Aleid, André, Bertin, Chris, Daniel, Dirk-Jan, Geo,
Ineke, Iris, Jan, Jantineke, Jos, Marrie, Marie-Anne, Marta, Pim, Roel, Rozemarijn,
Wim: bedankt! En ook de mannen van de tuin, met name Kees, Johan en Fred: dank
voor jullie inzet bij kasproeven. Juan Cortez, thanks for your contribution to chapter
6. It was great to work with you!

Veel van mijn onderzoek in komkommer is op de voet gevolgd door de telers
Maarten Post en Leen verhaar. Dank voor jullie steun aan het onderzoek! De eerste
praktijkproeven met A. swirskii zijn in samenwerking met Steven Voet gedaan.
Dankzij de overtuigende resultaten daarvan konden we doorgaan met het onderzoek.
Bedankt Steven voor je inzet! Mijn werk in paprika werd een stuk dynamischer door
de nauwe betrokkenheid van biologische paprikatelers die de problemen met blad-
luis aan den lijve ondervinden. Vooral de telers van mijn begeleidingscommissie bij
dit onderzoek ben ik zeer dankbaar: Frank de Koning, Tonnie Vink en Jac Verbeek.
De discussies met jullie zijn altijd zeer stimulerend en constructief.

Het R&D team van Koppert wil ik zeer bedanken voor de samenwerking. Karel,
Hans, Jeroen, Yvonne: het is geweldig leuk werken met jullie! Het was mooi om
betrokken te zijn bij de opmars van A. swirskii in de praktijk. Het maken van de spe-
ciale swirskii-website met Markus en Rogier was daar een leuk onderdeel van. De
dynamiek was ongekend.

Jan Bruin wil ik bedanken voor de vormgeving van dit boekje.
Tot slot op de achtergrond natuurlijk Jolanda, mijn lieve sterke vrouw en moeder

van onze 4 prachtige kinderen. Dank voor al je ondersteuning de afgelopen jaren.
Job, Olaf, Bento en Rhodé, jullie relativeren alles wat in het werk zo belangrijk lijkt.

Gerben
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