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Hooggeleerdee Heer, beste Professor C.N. van Dijk, ons eerste contact dateert al weer van 1996. Mijn 

schriftelijkk verzoek tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek werd door u binnen twee dagen 

beantwoord.. Op de derde dag stonden we al een scapulapreperaat te dissecteren. Dat was een mooie 

binnenkomer,, maar al snel maakte u me enthousiast voor het meest aangedane gewricht bij sporters: de 

enkel.. Het lijkt wel of ik vanaf die tijd enkel en (niet) alleen met dat gewricht bezig ben geweest 

Hett eerste Journal artikel schreven we grotendeels in uw vakantie. Als een fietskoerier pendelde ik 

regelmatigg tussen het AMC en Abcoude om de vele opmerkingen door te nemen. Duizelig van de 

opmerkingenn (en het bier) aanvaardde ik de rit terug naar de drie torens in Zuid-Oost. Dit zeer frequente 

contactt was kenmerkend voor de beginperiode en vormde de gedegen basis voor dit proefschrift. De 

ongekendee gedrevenheid die u tentoonspreidde, laat zich het best kenschetsen door het beeld van een 

topsporterr die zich tracht te kwalificeren voor een groot internationaal toernooi, daar zegeviert, de 

omgevingg enthousiast maakt en jonge talenten meetrekt in zijn dadengang. Ik ben blij dat ik in de 

gedrevenheidd ben meegetrokken. Heb van dichtbij de veranderingen en verbeteringen meegemaakt: 

eenn aftandse computer werd allengs vervangen door een waar orthopedisch research centrum. 

Uww nieuwe bestuurlijke en wetenschappelijke functies slokten veel tijd op. Dit weerhield u niet om altijd 

alss een van de eersten te reageren op een nieuwe versie van een artikel. Het aantal veranderingen en 

geleverdee kritiek maakten me wel eens kortdurend mismoedig, maar zijn van ongekende waarde geweest 

voorr de totstandkoming van dit proefschrift. Ik ben u zeer dankbaar voor de begeleiding die u mij heeft 

gebodenn en hoop in de toekomst de samenwerking op wetenschappelijk en ander gebied te kunnen 

continueren. . 

Bestee medeauteurs, julli e bijdrage is enorm geweest. 

Bestee Kees Verheyen, ji j schreef mee aan de twee klinische studies, die het startpunt vormden voor dit 

proefschrift.. Deze studies gaven antwoord op een aantal onderzoeksvragen, maar leidden ook tot nieuwe 

onzekerheden,, onduidelijkheden en nieuwe hypothesen. Je opmerkingen, kritiek en bijdrage aan de 

artikelenn formuleerde je altijd zeer helder in woord en geschrift. Hartelijk dank dat je jouw ruime 

onderzoekservaringg met me hebt willen delen. 

Bestee Ronald Verhagen, "vader" van de jonge honden van de kweekvijver. Onze samenwerking gaat 

verderr dan je bijdrage aan dit proefschrift. Je bent een bijzonder mens, die altijd klaar staat met raad en 

daad.. Je zuidelijke inslag en extreme nauwkeurigheid werkte zeer rustgevend, soms vertragend, maar 

brachtenn ons altijd een stap voorwaarts. 
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Bestee Ronald Wessel, man van de AMI; Alles Met Inzet !! Bij de introductie van een nieuwe 

röntgenopnameröntgenopname is, naast het aantonen van en geloven in de wetenschappelijke waarde, het 

enthousiasmerenn van collega's en radiologie-assistenten van eminent belang. Met je voordrachten en 

cursussenn in het katholieke Limburg heb je dat geloof uitstekend uitgedragen. Ik ga er van uit datje dat 

inn de andere opleidingsklinieken met dezelfde overgave zult blijven doen. 

Bestee Rover Krips, j ij stichtte samen met Gino en Peter de kweekvij ver op G-4. Je droeg bij aan een 

omgevingg waarin het bijzonder prettig werken was. De samenwerking verliep altijd soepel en effectief. 

Dee (buitenlandse) congressen staan voor immer in mijn geheugen gegrift. Meest waardevol is waarschijnlijk 

dee jaarlijkse intercollegiale promovendi toetsing geweest. Deze meetings op de Nieuwmarkt zullen we 

zekerr continueren. 

Bestee Erik Slim, je kwam als geneeskunde studentje wetenschappelijke stage op de afdeling Orthopedie 

lopen.. Ben blij datje destijds voor de biomechanische analyse van "the kicking action" hebt gekozen. 

Duizendenn high-speed beelden heb je één voor één geanalyseerd. Monnikenwerk is het geweest. Zonder 

jouww tomeloze inzet en zeer goede omgang met Knoek, zou hoofdstuk 3 nooit gepubliceerd zijn. Ik ben 

jee hier voor veel dank verschuldigd. 

Bestee Mario, top-skeletradioloog en interactieve sportencyclopedie. Druk, druk, druk was je altijd. 

Hett leek wel of ieder moment van de dag iedereen je nodig had. Heb daarom veel bewondering voor 

hett feit datje toch tijd vrijmaakte voor de analyse van de vele MR en CT plaatjes. Als een waar opleider 

doceerdee je me de minuscule details, dacht veel mee over de waarde van onze aanvullende 

röntgenopname,, en ouwehoerde daarnaast eindeloos over belangrijke sportfeiten. Was een mooie tijd!! 

Bestee Knoek van Soest, je maakte me weer eens duidelijk dat opgedane kennis niet vergankelijk is. Je 

schooldee Erik en mij zeer snel en deskundig de biomechanica bij. 

Bestee Marcel Dijkgraaf, je kwam als geroepen toen we op een dood spoor zaten bij het schrijven van 

hoofdstukk 5. Je wist als geen ander hoofd- en bijzaken te scheiden, waardoor het uiteindelijk toch een 

leesbaarr geheel werd. 

Hoogeleerdee Heer, beste Professor Marti, aanvankelijk nam u de taak van promotor op u. In die tijd 

hebb ik u leren kennen als een zeer warmhartige en charismatische persoonlijkheid. In de "Kantina" in 

hett mondaine St. Moritz bood u mij de ruimte om zeer openhartig over mijn toekomst en twijfels te 

spreken.. De woorden die u toen sprak hebben diepe indruk op me gemaakt en steunen me nog steeds 

bijj  de gemaakte keuze. 
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Veel,, heel veel werk is verricht door mensen die veelal niet worden vermeld in deze en andere artikelen, 

maarr wiens inzet onmiskenbaar is: Marga Lammerts, Leendert Blankevoort, Chris Bor, Roy Orie, Natasja 

Linneman,, Lindy Teer-Faber, Uldia Renfurm, René Broertjes, Mario R Montes Klaver, Marielle Steen, 

Marjaa Ruigrok van der Werve, Vera van Vuure, Nel Lageweg, Julia du Pau en Wim Camstra. Dank 

voorr de plezierige samenwerking. 

Restt mij nog twee kanjers van dames te bedanken, die beiden helaas niet voor het AMC behouden 

kondenn worden: Mieke van Dam en Janet van Dort. Helaas waren julli e te groot voor dat kleine kliniekje 

inn Zuid-Oost. Een vraag of verzoek was voor julli e nooit teveel en de geldende AMC- regeltjes en -

gewoontenn konden met jullie altijd makkelijk worden omzeild. 

Bestee paranimfen, Bart en Ytzen, vriendenn voor het leven. De afgelopen jaren is veel veranderd, maar 

veell  is ook hetzelfde gebleven. Ontelbare uren heb ik met jullie gesport, gefeest, geouwehoerd en zinvol 

gesproken.. Daar zullen we zeker mee doorgaan. Ik twijfel er niet aan dat door julli e inzet de 21e een 

onvergetelijkee dag zal worden. Ik weet niet of dan de uitspraak "we don't go to dancing places" stand 

kann houden. 

Bestee familie, de steun die ik van julli e kreeg tijdens mijn jeugd, studietijd en bij de gemaakte keuzen, 

hebbenn we binnen onze familie altijd als vanzelfsprekend ervaren. Ik besef me nu dat ik het nooit met 

zoveell  woorden heb uitgesproken, maar ben blij dat ik julli e hier kan bedanken voor alles dat julli e met 

oprechtheidd en liefde aan mij hebben gegeven. 

Lievee Judith, je redigerende en artistieke kwaliteiten zullen altijd verbonden blijven aan dit boekje, maar 

bovenall  vind ik je een fantastische persoonlijkheid, begripvolle vertrouweling en fantastische vrouw. 

..... een beetje, een beetje.... is veel geworden, hoop dat het zo mag blijven !!! 




