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Dankwoord d 

Dankwoord d 

Hett laatste hoofdstuk: het dankwoord. Het meest gelezen hoofdstuk van een proefschrift. 
Waarschijnlijkk ook van dit proefschrift. Waarom schrijf ik dan niet gewoon alleen een 
dankwoord?? Simpel: zonder de vorige hoofdstukken valt er geen dankwoord te schrijven! 

Velee mensen hebben op verschillende manieren bijgedragen aan het tot stand komen van 
ditt proefschrift (en indirekt dus ook dit dankwoord!!). Aangezien ik liever praat dan schrijf zal ik 
hett hier kort houden. Eventuele aanvullingen horen jullie zelf wel. 

Alss eerste wil ik Arie bedanken. Daar kan ik kort over zijn: "kan je een oorlog mee winnen". 
Geeff hem 100% en je krijgt 200% terug. Ik heb veel geleerd van je systematische en 
enthousiastee aanpak van onderzoek en je manier van schrijven van artikelen. Ook op andere 
vlakkenn (Wat zeg je???). 

Jann en Karien, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Jullie waren en zijn onmisbaar 
opp het lab. 

Dee Polycomb-boys: Johan "BWW", bedankt voor je enorme inzet en steun, ook tijdens de 
"bankjes".. Marco, de rustigste en geduldigste van het stel. Bedankt datje altijd meteen tijd voor 
mee had. David, de meest "kritische". Bedankt voor alles en je weet het: heeeeeel goed, een 6. 

Thijs,, "pikketanus". Thanks for listening. De man die echt alles weet van dieren (maar niet 
vann voetbal!!) 

Ookk wil ik alle studerende collega's bedanken voor hun enorme inzet en gezelligheid. 
Jeroenn "heddugu efkus??", Tjalling "He's back!!", en Mobien "TT" en Mark "TW": deze twee zijn 
niett weg te slaan uit ons lab. 

Dee "oude" collega's en overige medewerkers van het SILS wil ik hierbij ook bedanken: 
Kees,, Martijn, Pernette, Hans, Erik, Luitzen, Wouter, Ineke, Bondien, Ans, Marjolein, Piet P., 
Jos,, Rechien, Christof en alle anderen. 

Roel,, eerst stond je "achter" me, nu sta je "voor" me. Bedankt voor al je kritische en 
steunendee opmerkingen tijdens werkbesprekingen. 

Verderr wil ik alle "nieuwe" collega's bedanken voor hun steun en gezelligheid gedurende 
dee final stage: Phil "assaiiiii" , Wieger "aan Joop en zijn broer", Arle "heb je de spuoel?", Rik, 
Ted,, Paul, Marike, Tim, Rienk, Wesley, Ephie, Angele, Valerie, David H., en de inmiddels 
alweerr "oude" collega's: Menno en Arthur. 

Enn hier is je alinea: Janynke bedankt voor je hulp en je pre-stress-tips tijdens het lay-outen. 

Alss laatste en belangrijkste wil ik iedereen van het "thuisfront" bedanken. Dennis en Roos, laat 
ikk het heel kort houden: het is niet voor niets dat jullie naast me zitten! Arno, Bob en John: 
zonderr jullie, afijn...jullie horen het wel. Peter en Agnes, het ijs breken doe je met een goede 
fless VSOP. Wanneer mag ik weer? 

Simone,, je bent mijn liefste zus (ja ik weet het, ik heb er maar een). 
Maa en Pa, ik zou niet weten wat ik zonder jullie moest. Ma, deze is voor jou!!! 

Alss allerlaatste en allerbelangrijkste, Margit. Voor altijd, want das 

A A 

P.S.. en wie niet springt fyr fyr 
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