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Dankwoord



Het meest gelezen deel van een proefschrift, het dankwoord. Ik bied hierbij meteen mijn
excuses aan de mensen die ik vergeet te bedanken, want een promotieonderzoek doe je
niet alleen en nu pas realiseer ik hoeveel mensen een bijdrage hebben geleverd! Theunis,
ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren toen ik met je sprak in mijn eerste week
als aio bij IMARES. Je wist niet of je mij wel moest feliciteren met deze moeilijke
opdracht. Dat ik vanaf het begin al twijfels had hielp natuurlijk ook niet. Ik heb veel
mensen gesproken in die tijd over het doen van onderzoek aan duikeenden. Dat het geen
gemakkelijk opdracht was, was al snel duidelijk, maar ik houd ook wel van een uitdaging.
Toch was het uiteindelijk een hele moeilijke beslissing om te stoppen als aio. Wellicht
krijg je al snel een naam van iemand die (te) snel stopt, maar goed het moge duidelijk
zijn, dat was de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Doordat Jacintha en ik al ver-
huisd waren naar Texel (ik had immers als eerste een baan gevonden), en onze master
opdracht op het NIOZ succesvol hadden volbracht kon Jacintha al na onze eerste week op
Texel aan ‘t werk bij Kees in de meeuwenbraakballen. Toen Kees hoorde dat ik gestopt
was bij de buren heeft ie meteen een goed woordje bij Henk gedaan en nog geen week
later was ik begonnen als onderzoeksassistent op het NIOZ. Volgens mij heb ik je daar
nooit genoeg voor bedankt Kees! Zonder jou was dit boekje er wellicht nooit gekomen!
Ook Henk heeft zich er flink voor ingespannen om het geld bij het NIOZ los te peuteren
om Theunis’ laatste post-pionier aio te financieren. Henk, ontzettend bedankt hiervoor.
Overigens ook voor allerlei andere zaken en zeker ook dat Jacintha in haar schrij!ase op
het NIOZ mocht werken. Dan Theunis, jouw Spinoza prijs is werkelijk de kers op de taart
van jou ongelooflijke gedrevenheid, creativiteit en betrokkenheid. Ik heb het echt als een
voorrecht ervaren om onder jouw begeleiding onderzoek te mogen doen naar rosse grut-
to’s. Je hebt me werkelijk alle vrijheid gegeven die een beginnende onderzoeker nodig
heeft. Geen idee was te gek en als ik vast zat, wist je me altijd weer te motiveren. Onge-
looflijk hoe kleine subtiele opmerkingen of gedachten kunnen leiden tot wetenschappe-
lijke publicaties. Ook het schrijven van stukken is geen sinecure en de snelheid en
nauw keurigheid waarmee jij mijn manuscripten weer omtoverde in leesbare stukken is
onvoorstelbaar. Ik heb heel veel van je geleerd (nog steeds), en hoop dat we in de toe-
komst nog eens samen kunnen werken. Dan mijn co-promotor Jan, je werd er wat later
pas o"cieel bij betrokken, maar je was vanaf het begin al betrokken bij mijn werk. Ik heb
met heel veel plezier met je gewerkt, en je weet mensen echt te inspireren. Als we weer
eens een stuk gingen bespreken, wist je altijd weer nieuwe ideeën voor figuren en nieuwe
analyses te genereren, waarvan er een hoop in dit proefschrift terug te vinden zijn. Ook
de voetbal avondjes in het park en de daaropvolgende 3e helft in de Twaalf Balcken waren
altijd een feest. Ik ben ontzettend blij voor je dat je nu een vaste baan hebt en met al je
plannen (snavellengtes zijn leuk hé?) en met je huidige en toekomstige aio’s staat er nog
genoeg op de wetenschappelijke stapel! Ik hoop dat onze paden in de toekomst weer eens
kruisen.
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Ook voelde het als een voorrecht om in de vogelvleugel te mogen werken, met zoveel
inspirerende mensen. Bernard, jij was de begeleider tijdens ons master project en we heb-
ben daarna nog veel samengewerkt. Kanonnetten op Griend (helaas zonder succes), maar
altijd gezellig. Ook onze camper trip naar Denemarken, Duitsland en Zeeland was een
top ervaring en heeft toch twee publicaties opgeleverd. Jij was toch de aanjager van het
rosse grutto werk en daar heb ik goed gebruik van kunnen maken, met dit proefschrift als
gevolg. Ik heb altijd genoten van onze etentjes met Jenny in Oosterend of bij ons en vind
het jammer dat ik je niet meer dagelijks zie en spreek op het NIOZ. Piet (buurman), je
bent een geweldige collega! Altijd in voor een babbeltje, een R probleem samen oplossen,
op een gewonde rosse grutto oppassen of gewoon over vogels ouwehoeren. Ik ben dan ook
heel blij dat je mijn paranimf wilt zijn! We gaan er een mooie dag van maken! Maarten,
nog maar kort geleden kreeg je het vreselijke nieuws over je vader en ik wens jullie
(Belinda, Bart en Ella) nog een mooie tijd samen in deze moeilijke tijd. Het was altijd
gezellig vogels vangen op Griend en weer loslaten in de Mokbaai, samen door Engeland te
rijden richting Ierland, te praten over je nieuwe deeltijd baan als hoteleigenaar en je staat
altijd voor iedereen klaar! Ook Job heeft het een weekje met mij moeten uithouden in de
camper in Engeland. Jouw onuitputtelijke inzet en gedrevenheid maken het altijd erg
prettig om met jou te werken. Sander, ook jij stond ook altijd klaar als ik weer iets op het
laatste moment nodig had, monster spullen, een kaartje maken of diverse lab materialen,
veel dank hiervoor! Ook op Anne met z’n gouden handjes kan je altijd bouwen. De wad-
toren klaar maken, hulp in de wadunit, vergunningen regelen noem maar op. Kees, ik heb
geen idee wat je door hebt gemaakt (en nog steeds) na het verlies van Gepke, maar ik vind
het bewonderingswaardig hoe je er mee om gaat. Er gaat geen week voorbij dat niet even
aan haar denk, vaak met een glimlach, want wat was het een geweldige vrouw! Je promo-
tie was super om bij aanwezig te zijn en wat fijn dat je met een Susanne een top aio hebt
gevonden. Ook de collega aio’s zijn top! Thomas, Jim, Roeland (en Maaike natuurlijk),
wat geweldig dat we zo’n NIOZ antikraak settlement hebben. Jullie zijn fijne collega’s en
zijn altijd bereid om te helpen. Allert en Roos, ik vind het bijzonder knap hoe jullie in het
leven staan, met twee kinderen en toch je aio tot een goed (wat heet) einde kunnen bren-
gen. Dat zelfde geldt overigens ook voor Matthijs en Tamar, heel veel succes en plezier in
Frankrijk!

Ik heb ook heel wat uurtjes in het veld doorgebracht met de nodige studenten. Marwa
en Hidde waren de eerste van veel dierecologie studenten die ik mocht begeleiden en
achteraf denk ik dat ik wel eens wat te streng was, maar ik ben toch blij dat ik jullie niet
heb afgeschrikt om een carrière in de wetenschap te ambiëren. Jeroen en Harm, ik vond
het gezellig met jullie op de wadtoren en de basis van veel werk in dit proefschrift is des-
tijds gelegd. Andreas, Emma, Rutger en Aaron, vier studenten tegelijk was misschien wel
te veel van het goede, maar heb jullie inzet gewaardeerd. Ook Martijn bedankt voor je
inzet en zelfstandigheid en geweldig dat je nu als aio in Zweden werkt. Jordi bedankt dat
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je je aanbood als vrijwilliger, ondanks dat je na een paar weken al een betaalde baan had
in het SIBES project (bedankt Henk). Sanne, het vangen van rosse grutto’s bleek nog niet
zo makkelijk, maar gelukkig heb je een goed begin gemaakt met het analyseren van de
poepmonsters. Nur Annis, you perfected the work started by Sanne and you did a great
job! Sometimes I felt a bit sorry that I made you do all the hard work in the lab, but luc-
kily we made it to a publication. You’re a wonderful girl and I wish you all the best in
Indonesia! Ineke, jij was mijn laatste MSc student, maar zeker niet de minste! Ik vond het
gezellig met je samen te werken en uiteindelijk hebben we een mooie publicatie binnen
bij een top blad! Ook de rest van de ‘Texel chicks’ (Emma, Eva, Marwa en Estefania), het
was altijd gezellig een potje te voetballen of eens lekker door te zakken. Eva, wat leuk dat
ik nog heel even je collega en kamergenoot kon zijn. Veel succes de komende jaren. Over
kamergenoten gesproken Geert, leuk dat je even bij “buren” bent komen kijken en wens
je veel succes en geluk met Janneke en Annemarijn. Tanya, you’re a great roommate! I
enjoyed our talks about the NIOZ and of course Australia. I wish you, Micha and Oliver
all the best wherever your endeavors may take you. Jutta, ik vond het gezellig om bij je te
mogen vertoeven in Torquay! Heel veel succes in Mauritanië of op andere plaatsen waar je
nog terecht gaat komen. Ook wil ik de overige (oud) medewerkers en studenten bedan-
ken voor de mooie tijd op Texel. Anita, David, Jan (Drent), Petra, Karsten, Niamh, Jeremy,
Lise, Eldar, Julia, Casper, Henrike, Sofia, Andreas, Jorge, Ginny, Nicky, Jaap, Eelke, Jenni-
fer, Anouk, Kristina, Lodewijk, Els, Jeltje, Thomas (Leerink), Rob (Dekker), Gerhard,
Bruno, Ysbrand, Dan, Katja, Mardik, Marc, Naomi, Simone, Susanne en Thijs.

Hoewel het werk in dit proefschrift op en rond Texel is verricht zijn er nog wel een
aantal mensen in Groningen die ik in het bijzonder wil bedanken. Corine als CEES aio
coördinator, bedankt voor al je hulp en het rond krijgen van mijn promotie datum. Ook
Joost en Christiaan bedankt voor het organiseren van de dierecologie cursus, waardoor ik
altijd kon rekenen op hulp in de vorm van studenten tijdens mijn drukke veldwerkperi-
ode in mei. Daarnaast wil Joost nog speciaal bedanken dat je in mijn lees-commissie
wilde plaatsnemen.

Ook ben ik de studenten van de RUG-NIOZ Marine Biology and Oceanography cursus
dankbaar voor hun hulp en inzet tijdens de soms saaie wadpieren experimenten, deze
waren in willekeurige volgorde Hannah van Noort, Cleo O!ers, Julian Robertson, Karsten
Roelfsema, Malenthe Teunis, Lisa Detzkeit en Vera Rullens.

Joop, jouw enthousiasme en interesse voor rosse grutto’s werkt zeer aanstekelijk. Ik
weet dat jij nog heel graag door gaat met het rosse grutto werk, maar dat het nu even
wachten is op een nieuwe aio. Jouw bijdrage aan dit proefschrift is ongekend. Zonder alle
gevangen vogels, die nu niet meer anoniem door het leven gaan zou dit proefschrift er
toch anders uitzien. Ik hoop dat je tevreden bent met dit proefschrift, en dat je dit ook
ziet als een aanmoediging om door te gaan. Natuurlijk hebben we ook hulp gehad van de
andere flappers als Catrinus, Bram en Jaap. Zonder deze laatste 3 flappers had ik geen
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experiment kunnen doen, dank hiervoor en weet dat enkele van onze experimentvogels
later nog zijn teruggezien! 

Ik had ook het voorecht om met de vangexpeditie mee te gaan naar de Banc d’Arguin
in Mauritanië. Dit was een geweldige ervaring, temeer omdat we zo’n leuke groep mensen
bij ons hadden. Job, Piet, Harry, Stef, Jan (van Dijk), Jeroen en Jelle (zo hard mogelijk
JELLE roepen!), bedankt voor de mooie tijd!

Ook bedank ik graag Natuurmonumenten om te mogen werken op het mooiste eiland
in Nederland, Griend. Natuurlijk ook Ewout die vaak door weer en wind moest om ons
weer eens op te halen of weg te brengen. Daarnaast bedank ik ook Eric Menkveld, Loran
Tinga en Eckard Boot van Natuurmonumenten om te mogen werken op de Vlakte van
Kerken op Texel. Ik weet dat jullie er niet op zaten te wachten om naar zo’n lelijk huisje op
het wad te kijken, maar weet dat er veel van dat werk in dit proefschrift zit! Ik ben niet
vaak met de Nav op pad geweest, maar als ik mee ging om te bemonsteren of om poep te
verzamelen, voelde het toch altijd weer als thuiskomen. Bram, Kees, Tony, Hein, Wim-
Jan, bedankt voor de gezelligheid en de goede zorgen! Ook alle fanatieke ringaflezers als
Harry Horn ( > 7500!!! aflezingen) en Jan de Jong (1500) en de vele anderen wil ik bedan-
ken om in hun vrije tijd naar ‘onze’ vogels te kijken. 

Pieternella, Judith en Anneke, bedankt voor jullie inzet en hulp om de poepmonsters
te sexen. Het heeft dan wel geen publicatie opgeleverd, maar wel een prominente box (de
enige!) in dit proefschrift. Ook is het NIOZ een bijzonder gezellig bedrijf, waar iedereen
elkaar altijd wil helpen. In willekeurige volgorde wil ik er wel een aantal mensen uitlich-
ten. Bert, bedankt voor al je hulp als ik weer eens wat in wilde laten inbinden of op het
laatste moment een poster wilde laten afdrukken. Ook de jongens van de ICT, Hans,
Wim, Jan en Roland waren altijd bereid weer een computerprobleempje op te lossen.
Daarnaast hebben we een geweldige werkplaats, waar je prachtig vakwerk krijgt. Johan en
Edwin bedankt voor jullie hulp als ik weer eens iets gisteren nodig had! Ruud bedankt
voor de fantastische wadslee die je gemaakt hebt! Ook de ondersteunende diensten zoals
Jolanda, Rob (Dapper), Joke, Marjolein, Marlies, Leonne, Jantien, Anneke, Meta, Jack,
Hans, Ada en Caty wil ik graag bedanken.

Ook Dick Visser wil ik bedanken voor het prachtig opmaken van dit proefschrift. Wij
als aio’s maakten ons al een beetje zorgen dat je nu met pensioen bent, dat we het nu zelf
zouden moeten doen, maar gelukkig ben je nog steeds beschikbaar als ZZP’er. Ook een
woordje van dank wil ik richten aan Romke Kleefstra en Erik van Winden van SOVON,
om de rosse grutto en slechtvalk tellingen aan te leveren.

Ook mijn schoonfamilie is altijd erg betrokken geweest bij mijn onderzoek. Petra,
Ben, Erwin, Lydia, Fabienne en Peter, bedankt voor jullie hulp en steun. Ook mijn grote
broer Wouter en natuurlijk Marieke wil ik bedanken voor jullie onophoudelijke interesse
en steun! Wouter wat leuk dat je mijn paranimf wilt zijn en dat we samen deze dag mee
gaan maken! Ook mijn familie was altijd geïnteresseerd in hoe het met mij verging. Jan,
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Miek en Ans jullie zijn altijd zo betrokken geweest en dat heb ik altijd fijn gevonden.
Jeroen wat leuk dat je papa wordt! Ik heb er altijd van genoten om weer eens een nieuwe
whisky te proberen en lekker te ouwehoeren over ons en jouw werk. Dennis en Marije, het
was vaak moeilijk iets te plannen door ons werk, maar onze uitjes naar bijvoorbeeld
Werchter Classic waren altijd een feest. Maarten en Brigitte, bedankt voor jullie vriend-
schap. Mama, je bent toch altijd de rots in de branding. Erg fijn dat we altijd zo binnen
konden vallen en altijd lekker mee konden eten. Je hebt een moeilijke tijd achter de rug,
en ik vind het fijn dat het nu weer goed met je gaat en ben je heerlijk aan het genieten van
je pensioen! Groot gelijk, je hebt het verdient en hopelijk heb ik straks weer iets meer tijd
om zo maar even langs te komen.

Het blijft een cliché, maar je eindigt toch altijd met de meest belangrijke persoon in je
leven en dat ben jij Jacintha! Wat hebben we toch al een hoop meegemaakt, maar ik ben
er nog zeker niet klaar mee. Wat is het toch fijn om jou in mijn leven te hebben. Je maakt
me echt een beter mens en wat is er leuk om tegelijkertijd een promotieonderzoek te
doen! We krijgen er gewoon geen genoeg van. De ups, maar ook zeker de downs zijn daar-
door altijd goed te relativeren. Ik weet zeker dat we een mooie toekomst tegemoet gaan,
waar dat dan ook zal zijn, maar ik weet dat we dat avontuur samen aan zullen gaan. Jij
bent me voor gegaan met je promotie en hebt daar een goed voorbeeld gesteld hoe het
moet. Ik ben ontzettend trots op je en kan me geen leven zonder jou voorstellen.
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