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Dankwoord d 

Dee afgelopen twee jaar werd er vaak gevraagd "hoe zit dat met je onderzoek" of "is 
jee proefschrift al af' en "heb je al een datum". Optimistisch als altijd zei ik dan "het 
iss bijna klaar, nog een maand of twee". Later zei ik dat ik liever geen uitspraken 
deedd over de einddatum omdat het toch altijd meer tijd kost dan je denkt. Nu is het 
dann eindelijk zover. Mijn promotie onderzoek is afgerond en het proefschrift is af. 

Eenn aantal mensen wil ik hierbij persoonlijk bedanken voor hun inzet om dit 
proefschriftt tot een goed einde te brengen. Allereerst natuurlijk Rolf Bak, mijn 
promotor.. Rolf, ik weet nog goed datje tijdens het sollicitatiegesprekje enthousiasme 
overr onderzoek aan koralen en in het bijzonder Madracis niet kon bedwingen. Het 
heeftt ook erg aanstekelijk gewerkt en mijn ambities om koraalonderzoek te doen 
enormm versterkt. Ik denk nog graag terug aan onze duiken op Curacao waar ik van 
jouu veel geleerd heb over de riffen en de verschillende soorten koralen met hun 
eigenaardigheden.. Ik hoop dat we elkaar nog menigmaal tegen komen op een tropisch 
rif.. Ook mijn co-promotor Jeanine Olsen wil ik bedanken. Ondanks je eigen volle 
programmaa heb je toch ruimte gevonden om ook mij te begeleiden. Ook al waren je 
"meatt ball" behandelingen van mijn manuscript versies vaak frustrerend, uiteindelijk 
werdenn het goede publicaties. Wytze Stam stond altijd klaar om te helpen bij het 
bouwenn van fylogenetische bomen. Zijn scherpe blik heeft menig slordigheid uit 
mijnn manuscripten gehaald. Wytze, ik zal in de toekomst vast nog een keer een 
beroepp op jou doen. Stella Boele-Bos bedankt voor al je hulp tijdens het moleculaire 
werk.. Ik wil ook Linda Tonk bedanken. Linda was mijn eerste en enige student. 
Haarr onderzoek naar zooxanthellen variatie in Madracis heeft uiteindelijk geleid 
tott een prima publicatie. I want to thank Kenneth Johnson for his hospitality during 
myy stay in Glasgow. Although this part of the Madracis work has been changed to 
thee end of the study your help and ideas were greatly appreciated. 

Markk Vermeij wil ik ook bedanken. Ik denk dat we samen Madracis op de koraal 
kaartt hebben gezet. Gerard Nieuwland wordt bedankt voor zijn hulp bij het 
vervaardigenn van onderwatertentjes. Hij heeft mij ook de hoofdrol laten spelen in 
dee film over koraalrifonderzoek. 

Jarenn heb ik de "afzwaio" kamer gedeeld met Han vd Strate, Aschwin Engelen 
enn Peter Boelen. Ik heb het met julli e altijd erg leuk gevonden. Er werd niet alleen 
slapp geouwehoerd maar we hebben ook vaak discussies gevoerd over ons onderzoek 
watt soms erg verhelderend werkt. 

Mij nn paranimf Gerard Geertjes wil ik erg bedanken. Gerard, ik ken je al vanaf 
hett begin van mijn studie. Dankzij jou heb ik heel wat van het Caribisch gebied 
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gezienn en we hebben heel wat beleefd op onze nachtelijke duiktrips, met of zonder 
ezels.. Ik wil jou en Amid ook hartelijk bedanken voor de gastvrijheid op Bonaire. 
Julliee deur stond altijd open als ik weer eens in de buurt was. 

Sanderr Heijs mijn andere paranimf, goede vriend en duik buddy ook bedankt. 
Wee hebben een mooie tijd op Curacao gehad met veel duiken, amsteltjes drinken en 
dansen.. Jij ook succes met promoveren. 

Papp en mam bedankt voor julli e geduld en steun al die jaren. Het is waarschijnlijk 
nogg steeds niet helemaal duidelijk waar ik al die tijd mee bezig ben geweest maar 
ondankss dat kon en kan ik nog steeds op julli e terugvallen. Tenslotte wil ik Mirjam 
mijnn vriendin bedanken. Je hebt me al die jaren bijgestaan en vertrouwen in mij 
gehadd ook al was dat soms moeilijk. Tja, het niet altijd even makkelijk om met een 
marienn bioloog je leven te delen. We zullen zien wat de toekomst nog gaat brengen 
enn vooral waar die ons gaat brengen. 


