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Dankwoord Dankwoord

Dankwoord d
Dee afgelopen vier jaar heb ik met erg veel plezier op het 'BCP' gewerkt. De sfeer, zowel
wetenschappelijkk als sociaal, is altijd bijzonder goed geweest. Ik denk niet dat ik ooit nog een
labb zal tegenkomen waar zo vaak een excuus wordt gevonden om te gaan borrelen!
Nuu ter zake. Beste Karel en Jan, bedankt voor jullie steun en interesse. De frequentie van onze
werkbesprekingenn is in de loop van de jaren gelukkig toegenomen en door de prettige sfeer denk
ikk dat we op heel wat leuke ideeën en tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Karel, je hebt me
regelmatigg een hart onder de riem gestoken en ik heb veel kunnen leren van jouw
doortastendheidd en geduld. Jan, jouw vriendelijkheid en enorme kennis en inzicht van alles wat
mett (wiebelend!) ATPase heeft te maken heb ik erg kunnen waarderen.
Monique,, bedankt voor het uitgevoerde ATPase werk en al die keren datje bent teruggekomen
inn het weekend of 's avonds om eindmonsters te nemen of aan te enten! Veel succes met je
nieuwee carrière als wiskundelerares. Viktor, jouw werk heeft veel nieuwe inzichten gegeven. De
zelfstandigheidd waarmee je al als student werkte zal het AIO-schap in Delft zeker doen slagen.
Jolein,, ook jij dank voor al je harde geploeter en succes met je verdere loopbaan.
Onzee groep op de tweede is de afgelopen twee jaar wel erg hard geslonken. De gistgroep bestaat
nuu formeel nog uit, Jasper! Jasper, ga je nu ooit nog weg uit het BCP? Wie had dat gedacht, uit
onzee toch relatief korte samenwerking zijn vier hoofdstukken ontstaan, bedankt voor al je werk!
Success met de afronding van je promotie. Clara, andere mede-AIO, nog even doorbijten en dan
benn ook jij klaar. De lunchconcerten met jou en Barbara op dinsdagmiddag en natuurlijk de
"frust-lunches"" waren altijd een welkome afwisseling, zullen we weer eens? Barbara, terug van
weggeweest,, fijn dat je mijn paranimf wilt zijn. Dank voor je enthousiasme, interesse en
suggestiess voor mijn onderzoek. Succes met het UD-schap aan de VU. Arle, wel weg maar, nog
steedss in de buurt. Of het nu in het Nederlands was of in het Engels, we zaten nooit zonder
gespreksstof.. Verder wil ik Bas, Mike S., Mike W. (leuk dat je in m'n commissie zit) ling,
Johann,, Stéphane, Martin, Louis, Femke, Marieke, Hein, Rechien, Cordula, Jos, Hans B., Pieter,
Boris,, Antonia, Christof, Lucinda, Pilar, Jens, Sandra, Eva (random order) bedanken voor de
goedee sfeer op het lab, de etentjes, de borrels, het zeilen en alle wetenschappelijke discussies.
Aann "de overkant", Joost: bedankt voor je interesse en alle nuttige opmerkingen. Frank bedankt
voorr alle praktische fermentor-hulp. Arthur, de korte tijd datje aan het HxkU-onderzoek hebt
gewerktt was met een hoog rendement. Helaas kon je niet langer blijven, maar succes met je
nieuwee loopbaan. Beste Hans, jouw gedrevenheid, verrassende inzichten en de duizend en één
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ideeënn hebben mij vaak geïnspireerd, veel dank hiervoor. Zonder jou was hoofdstuk 2 niet 'de
natuur'' in gegaan. Dear Steve, thanks for your enthusiasm, the final result of our collaboration
wass more than worthwhile waiting for! Han, Andre en Thomas, ik hoop dat er nog veel moois
gaatt voortkomen uit het HXK2 werk, bedankt voor de samenwerking.
Arne,, ik vond het erg leuk om als 'PR-AIO' bij middelbare scholen over biochemie te vertellen,
ikk hoop dat het nog wat geholpen heeft! Lotte, met veel plezier heb ik voor jouw pilot-project als
octrooivoorlichterr gewerkt, heel veel succes verder toegewenst.
Zo,, dan nu het thuisfront! Ma, bedankt datje er altijd voor me bent en een rotsvast vertrouwen
hebtt in de keuzes die ik maak! Opa en Oma, bedankt voor jullie interesse. Thelma, leuk datje
mijnn paranimf wilt zijn! Kimberly en Jennifer, kleine spring-in-'t-veldjes, fijn dat jullie er zijn.
Susan,, bedankt voor de vele uren die je in het ontwerp van de kaft hebt gestoken, het resultaat
iss dan ook prachtig! Marianne, bedankt voor de vele vrolijke/hilarische momenten en de
broodnodigee afleiding in de Kurk. Geer, als de winter voorbij is, moeten we echt weer eens gaan
zeilen!! Alle andere vrienden en familie, veel dank voor jullie steun en interesse ook al was het
vaagg wat ik nu precies uitspookte, daar in Amsterdam.
Lievee Tom, je hebt heel het huis en de tuin in je eentje moeten afmaken... bedankt voor dat, en
nogg veel meer.
yp
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