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Dankwoord d 

Oké,, een artikel schrijven is lastig, maar een dankwoord schrijven valt ook niet mee. 
Omm inspiratie op te doen in ons nieuwe huisje aan de overkant van de plas zet ik de 
volleyball  groepsfoto voor me waar Mies met z'n mooie roze legging op staat. Zeg 
je;; "oh ja, een roze legging!?" Moetje maar eens aan Petra vragen, die kan je zo de 
fotoo laten zien. Ja de gedachten beginnen nu goed terug te gaan naar "Fyto-Time". 
Waarr zal ik eens beginnen? Het begin,.. .goed idee. 

Bijj  een Fyto-snuffel sessie (ministage bij Jack) heb ik kennis gemaakt met 
dee groep Fytopathologie. Ik vond het een erg leuke groep; leuke sfeer en leuke 
mensen.. Toen Jack een seintje gaf dat er twee aio posities ingevuld moesten worden 
hebb ik niet lang na hoeven te denken. Beide aio-projecten bleken verlengden te zijn 
vann de stages van Roos en Sergio. Het was dan achteraf ook niet verwonderlijk dat 
zijj  de kandidaten waren die voor die projecten gekozen werden. Gelukkig lag er nog 
eenn project op de plank om nog een derde aio-positie in te kunnen vullen. Dit was 
zekerr een geval van "wat-in-het-vat-zit-verzuurd-niet project". Vooraf gezien leek 
hett me al heel leuk, maar achteraf gezien vind ik dat het een heel mooi en goed 
projectt is geweest om aan te werken. Hiervoor wil ik in de eerste plaats Ben 
bedanken,, die me de kans heeft gegeven om van dit project iets moois te maken. Ten 
tweedee wil ik Jack bedanken, omdat hij dit project geschreven heeft. Je hebt 
projectenn en projecten, maar dit project had voor mij een gouden randje. Nu heb ik 
hett woord project genoeg genoemd binnen één alinea. Straks gaan julli e nog turven 
hoee vaak ik het woord 'project' heb geschreven net als Jack Spijkerman bij Anton 
Geesinkk deed ('statuten en reglementen'). Dat moeten we niet hebben. Maar ik vond 
hett dus een heel mooi project 

Ben,, ik wil je bij deze ontzettend bedanken voor alles! De lijfspreuk: "je 
moett gefocust blijven" zal me altijd bij blijven en heeft me overigens goed geholpen 
gedurendee mijn aio-schap. Ook in mijn huidige project hier op het Sainsbury 
Laboratoryy denk ik nog geregeld aan die woorden terug. In het begin kan ik me nog 
herinnerenn dat Hedwich zo'n goede band met jou leek te hebben en dat ik toen 
dacht,, zou ik gaande weg ook zo'n goede band krijgen met Ben? Je zat natuurlijk 
tochh de meeste tijd in je kantoor. Toen ik, in het tweedejaar, mijn eerste artikel had 
geschreven,, dacht ik, ja ik ken hem nu een stuk beter. Dat bespreken van die vele 
versiess tekst is een vorm van samenwerking die erg goed was om je op een 
persoonlijkk manier te leren kennen. Samen met de "even-wakker-worden" koffie en 
anderee gelegenheden heeft het er toe geleid dat we ook een goede band kregen. Dat 
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gaff  een vertrouwd gevoel dat zeker positief heeft gewerkt voor mijn functioneren. Ik 
vondd het heel prettig werken in jouw groep. Vooral de laatste jaren ben je een 
enormee steun geweest en hebt alles in goede banen weten te leiden. Uiteindelijk 
heeftt dat geresulteerd in twee goede artikelen en dit mooie boekje, waar ik erg trots 
opp ben. Thanks!!!!!! 

Jack,, in het begin heb ji j me heel goed op weg geholpen. De kneepjes van 
hett kloneren heb ik zeker aan jou te danken. Verder ben je door het hele project heen 
vann groot belang geweest. Altij d daar om adviezen te geven en om een kritische blik 
tee werpen. Ons laatste artikel is het bewijs van een vruchtbare samenwerking. Nu 
maarr hopen dat het artikel geaccepteerd wordt bij Plant Cell. Bedankt voor al het 
goeds. . 

Sandra,, op een gegeven moment heb ji j de directe begeleiding op het lab 
vann Jack overgenomen. Dat was erg leuk en leerzaam en daar wil ik je voor 
bedanken.. Was altijd lachen met jou en je aanwezigheid kwam de labsfeer dan ook 
zekerr ten goede. 

Enn natuurlijk was ji j daar, Michel, als hoofd van de plantengroep. Ik heb 
veell  van je geleerd! Leiding geven aan een groep lag zeker in je straatje en toen die 
kanss daar was om boven (Plantenfysiologie) hoogleraar te worden heb je die 
natuurlijkk met beiden handen aangepakt. Een groot verlies voor ons op dat moment, 
maarr gelukkig bleef je je in het begin nog een beetje met ons bemoeien. En ook later 
konn ik altijd bij je terecht. Je bent nog altijd mijn co-promotor gebleven en dat vind 
ikk een eer. Bedankt voor de mooie tijd en ga vooral zo door. 

Frank,, ji j bent ook van onschatbare waarde geweest! Zonder jou zouden we 
ditt boekje nu niet in handen hebben gehad. Je moet vast blij zijn datje nu even van 
hett vele correctiewerk af bent. Bedankt voor je enorme inzet!! Niet alleen tijdens het 
schrijvenn maar ook in de "pipetteertijd". Je stond altijd klaar om data en hypothesen 
tee bespreken en ik wil je daar ook voor bedanken. Je doet het goed als UD! Verder 
vondd ik het erg gezellig met jou en ik zal je uitspraken nooit meer vergeten. 
Bijvoorbeeldd hoe je mijn plasmiden noemde; 'wuppie 45' voor wp_45 (wladimir 
pjasmidd 45). Ook zo'n uitspraak als: "er staat een leuk verhaal in de Plantenkrant" 
(Plantt Journal) vond ik altijd grappig. Verder hebben we veel lol gehad, vooral toen 
wree samen op het Keystone congres waren, waar we in het ski-resort de '"coole 
snowboardd dudes" uithingen. Dat zijn momenten die me lang bij zullen blijven. En 
verder,...sorryy Siebc, dat pappa de laatste tijd vaak thuis moest computeren. Nu is 
hett allemaal af en heeft hij weer volop tijd om met je te spelen. 

Serriee (Sergio), jou wil ik ook bedanken voor de goede tijd bij Fyto. We 
warenn altijd eikaars congresmaatjes en dat was super gezellig (oké, een keer vreemd 
gegaann met Frank op Keystone, sorry!!). Wc hebben samen de grootste lol gehad op 
all  die congressen. Het MPMI in Madison, US, is natuurlijk wel één van de leukste 
geweest.. Maar ook op het lab was het altijd lol hebben. Het voelde echt een beetje 
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alss ons labje. Zo nu en dan (eigenlijk zeer regelmatig) de muziek knetterhard aan, 
tussenn de proeven door helemaal uit ons dak gaan, dat was echt lachen!! Op David's 
labb zou ik me zoiets niet voor kunnen stellen, dus dat was best wel uniek. Ik vind het 
toff  dat jij , net als Roos, mijn paranimf wil zijn. We zijn met z'n drieën bijna 
tegelijkertijdd als aio begonnen en dat schept meteen zo'n "met-z'n-drieën-in-het-
zelfde-schuitje""  band. Enne, succes met jou promotie!!!!!! 

Roos,, bedankt dat ook ji j mijn paranimf wilt zijn. Het was altijd gezellig in 
dee aio-kamer met jou. Als ji j er niet was leek het net of het halve lab afwezig was, 
voorall  in het begin met Hedwich. Tussen het werk door lekker thee zetten en dan zei 
jee altijd: "geef je mok maar even aan mij, want anders snierk ik over je handen", of 
alss je binnen kwam 's ochtends: "hai die haiü!". Dat zijn zo van die dingen waar ik 
gelijkk aan denk als ik je in mijn gedachten neem. Je project was erg zwaar en je inzet 
enn positiviteit heb ik dan ook altijd erg bewonderd. Nog even volhouden Roos, en 
dann sta ji j ook je proefschrift te verdedigen!! Heel veel succes met het afronden!! 

Jan,, zonder jou was ik niet zo ver in dit project gekomen. Jouw 
biochemischh inzicht is van cruciaal belang geweest. Ik ben je daarom ook enorm 
dankbaarr voor je steun. Ik heb heel veel van je geleerd. In het begin leek je een 
compleett andere taal (biochemische) te spreken, maar later begon ik steeds meer te 
begrijpenn waar je het over had. Ik hoop dat het weer een beetje beter gaat met je rug. 

Mario,, we've sent thousands of E-mails, but have never met or spoken with 
eachh other. Despite of that, we've had a very fruitful co-operation. I really appreciate 
thee work you've done on the alignments and 3D modeling of 1-2 for chapter 3 and 5. 
Alsoo thank your boss, Thomas, for giving you the time to work on that. Hopefully 
ourr paper will be accepted soon by Plant Cell. 

Toenn ik afscheid nam van Petra had ik het gevoel op het punt te staan een 
tweedee moeder kwijt te raken. Petra, je was een goede "Fyto-moeder" en ik vond het 
altijdd erg gezellig met je bij de ochtendkoffie! Je had het nogal druk met het regelen 
vann allerlei zaken voor ons, maar gelukkig kreeg je op een gegeven moment 
versterkingg van Marianne. Marianne, je bent een goede aanwinst voor het lab. Ik ben 
trouwenss nog nooit iemand tegengekomen die zoveel van alle geneugten des levens 
geniet.. Bedankt voor alles, julli e tweetjes in het aquarium. 

Patricia,, je hebt heel goed werk geleverd tijdens je stage bij mij waar ik 
heell  blij mee ben. Jouw inzet heeft geresulteerd in het co-auteurschap op mijn eerste 
artikel,, omdat je de zuivering van Mi-1 en de ATPase assays met dat eiwit voor je 
rekeningg hebt genomen. Bedankt daarvoor! 

Martijn,, ook ji j bent een hele goede aanwinst voor de groep. Je 
concentreerdee je voornamelijk op de Fusarium-groep, maar had toch een belangrijke 
inputt in het plantenwerk. Bij de werkbesprekingen kon ik altijd rekenen op kritische 
vragenn wat ik heel prettig vond. Ik wil je voornamelijk bedanken voor de scherpe 
blikk die je wierp op de laatste versies van mijn artikelen. Succes met alles! 
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David.. I'm very grateful for the opportunity to work in your lab and want to 
thankk you for your patience while I was finishing my Ph.D. I hope our project will 
bee at least as successful as my project in Amsterdam! 

Hedwich,, succes met je nieuwe baan en "kleine". Annemarie, dank zij jou 
weett ik nu alles over de iepenziekte. Succes bij de provincie! Gerben, nog bedankt 
voorr de tips over Norwich en succes met je aio-project! Ringo. ik hoop dat de auto 
nogg steeds lekker rijdt. Lotje, ik zal het stripje met de lieveheersbeestjes nooit meer 
vergeten.. Ludek en Harold, bedankt voor het verzorgen van de plantjes. Ook 
bedankt;; Marjan. Michiel, Klaas-Jan. Wilfried en natuurlijk niet te vergelen alle 
Fysio'ss van boven en Kitty. Succes allemaal! 

Pappaa en mamma, ook al hebben julli e alles een beetje op afstand beleeft, 
julli ee vertrouwen in mij deed mij goed. 

Annemarie.. je hebt de laatste jaren veel over gehad voor de wetenschap zal 
ikk maar zeggen. Ik /ie daarom echt uit naar het moment waarop alles klaar is. zodat 
wee er weer lekker samen op uit kunnen trekken. Dikke kus!!!!!!!! ! 
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