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Chapter 0 introduced the overall research questions of this thesis. The focus of the current 

thesis has been on the wheeling performance part of wheelchair tennis. A conceptual mod-

el has been used to understand and improve wheeling performance in wheelchair tennis. 

Wheelchair tennis can be seen as a complex skill with interactions among the athlete, the 

racket, the wheelchair and the environment. Wheeling performance during play is basic to 

this skill. Understanding parts of these interactions will help to improve wheelchair sports 

biomechanics and boost wheelchair tennis performance. Wheeling performance can be 

further subdivided into wheelchair mobility performance and wheelchair propulsion tech-

nique. Wheelchair mobility performance is defined as the wheeling ability of the wheelchair 

tennis athlete to handle the wheelchair on the tennis court. Wheelchair propulsion tech-

nique is the propulsion characteristics behind this performance. 

Chapter 1 scoped the literature on shoulder health of wheelchair tennis athletes in relation 

to wheeling performance. The repetitive movement of wheelchair propulsion itself has been 

identified as straining for the shoulder complex. The addition of a tennis racket to the pro-

pulsion cycle, leads to more power loss before and after the push and consequently a higher 

peak power to compensate for these losses in order to go straight. Adding a tennis racket 

to wheelchair propulsion and the presence of overhead movements leads to a higher risk 

for the development of shoulder injuries. Developing shoulder injuries in wheelchair tennis 

can be described by a combination of intensity, frequency, form and duration of movement. 

The literature review revealed that risk factors for shoulder injuries were defined as an in-

creased internal rotation balance ratio, shoulder impingement and abnormal scapula rest-

ing position. This could lead to muscular problems as rotator cuff tears, disturbed scapula 

kinematics and muscular imbalances. The presented risk factors were mainly proposed risk 

factors, there is still a lack of experimental biophysical knowledge on the topic of wheelchair 

tennis and shoulder health. Overall, international literature was clearly limited in quantity 

and quality, stressing the importance of systematic continued research. 

Chapter 2 reviewed the literature on the interaction between wheelchair configuration and 

wheeling performance in wheelchair tennis. The wheelchair athlete and wheelchair are con-

stantly interacting to achieve optimal performance. The wheelchair configuration possibili-

ties in wheelchair tennis are almost endless, yet are impacted by the use of a tennis racket. 
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It was established that the wheeling performance of wheelchair tennis players is negatively 

affected using a tennis racket. The narrative review revealed that the most influencing fac-

tors in wheelchair tennis are: hand rim, seating position, wheel size and camber angle. A 

more specific wheelchair tennis focus for these parameters is worth exploring, mainly given 

the importance of the rotational wheeling elements during a wheelchair tennis match. It is 

expected that wheelchair tennis players might benefit from more camber angle and even 

larger wheels (27 inch) to allow easier and quicker rotations.

Chapter 3 experimented with a new hand rim design, specifically developed for wheelchair 

tennis and the interaction with the racket. This hand rim showed promising results in a 

group of able-bodied novices under standardised wheeling conditions. This new hand rim 

led to a more ergonomic propulsion technique, a lower negative work per cycle, a lower 

negative power before the push and a higher mechanical efficiency in a new rim group 

compared to a regular rim group after the same standardised practice. The next step is to 

explore this new configuration in the wheelchair tennis environment, i.e., the tennis field. 

This new hand rim has only been investigated on propulsion technique and physiology and 

our understanding of it would profit from more in-depth shoulder kinematic and kinetic 

analyses. Extending this work in a group of experienced wheelchair tennis players might 

be more challenging.  It is therefore recommended to first train and test a group of young 

talented wheelchair tennis players using the new hand rim. These athletes might easier be 

able and willing to adapt their propulsion skills and playing technique.

Chapter 4 estimated drag forces and power losses on the wheelchair tennis field using sen-

sor technology. Wheelchair tennis is played on different surfaces, as well as in- and outdoors. 

Continued optimal production of power (W) by the athlete in the context of power losses 

due to rolling resistance, internal friction and air drag, is assumed crucial to wheeling per-

formance and optimal tennis play. An inertial measurement unit (IMU)-based coast-down 

testing method was presented to predict the rolling resistances on the different surfaces. 

Small influences of tyre pressure on resistance were found, but mainly the effect of surface 

was clearly visible. A case study revealed that the clay surface had a 1.5 times higher resis-

tance compared to hardcourt, while the grass surface even had a 5 times higher resistance 

compared to hardcourt. The clear influences of surface could indicate that the wheelchair 
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configuration might need adjustments dependent on the surface competed on, similar to 

cyclists using different bikes on the road, uneven terrain or track. The difference in rolling 

resistance during the sprints were still difficult to interpret and need more experimental ex-

ploration. An additional IMU could be placed on the torso to also take trunk movement into 

account to improve power output estimation during sprinting and wheelchair propulsion.

Chapter 5 tested the wheeling performance of wheelchair tennis players using standardised 

field tests. A wheelchair tennis specific IMU-based field-testing set was developed. IMUs 

allow to collect more valuable information compared to only the end times, speeds or dis-

tances on a given field test. A 20m Sprint test tested the linear velocity and accelerations, 

while the Spider test focused on the manoeuvrability components, the rotational velocities 

and accelerations. The Illinois test and Butterfly-Sprint test test a combination of linear and 

rotational movements. These tests discriminated well between a group of talented junior 

players and international adult players. Furthermore, the tests showed a good inter-trial 

reliability. With the use of these IMU-based field tests it is possible to visualise wheeling 

performance in the test execution and thus monitor tennis-specific wheeling ability of play-

ers over time.

Chapter 6 analysed the key wheelchair mobility performance components during a series 

of wheelchair tennis matches by multiple wheelchair tennis players. IMUs can lead to an 

overload of information for researchers, coaches and wheelchair tennis players. In wheel-

chair basketball a key set of wheelchair mobility performance variables during a wheelchair 

basketball match was established. Similar methods were used to explore the key wheelchair 

mobility performance variables during a wheelchair tennis match, which led to six IMU-

based components. Four rotational components were identified during a wheelchair tennis 

match, two focusing on the rotations to the racket side and two to the non-racket side. The 

other two components focused on the linear accelerations and velocities. Using this select-

ed key set of match outcomes could help to further explore the wheelchair, athlete and 

environment interactions during matches, training and field tests.

Chapter 7 reflected on the conceptual framework of wheelchair tennis performance from 

the introduction chapter and focused on the overarching discussion of the thesis results 
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based on the different chapters of this thesis. The practical implications and clinical rele-

vance of the work were discussed as well. Wheelchair tennis remains a complex task with 

interactions among the wheelchair athlete, wheelchair configuration and wheelchair envi-

ronment. Changes in these factors influence the wheeling performance of a wheelchair ten-

nis athlete. Understanding parts of these factors will help to gain knowledge and eventually 

improve performance. Fully implementing the wheelchair sensor technology and wheel-

chair ergometry in elite wheelchair tennis players remains a challenge. This thesis helped 

to create a first steppingstone of data mining and analysis in wheelchair tennis training and 

match play and gives wheelchair tennis coaches, players and fellow researches some points 

of focus for the future. The knowledge of this thesis is assumed to be valuable in a broader 

wheelchair sports, rehabilitation and daily life setting.
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Hoofdstuk 0 introduceerde de overkoepelende onderzoeksvragen van deze thesis. Het 

onderzoek in dit proefschrift is gericht op de rijprestaties tijdens rolstoeltennis. Er is gebruik 

gemaakt van een conceptueel model om de rijprestaties tijdens rolstoeltennis te leren be-

grijpen en verbeteren. Rolstoeltennis kan worden gezien als een complexe vaardigheid met 

interacties tussen de atleet, het racket, de rolstoel en de omgeving. De rijprestatie tijdens 

rolstoeltennis is de basis van deze vaardigheid. Het begrijpen van onderdelen van deze in-

teractie zorgt voor een ontwikkeling en inzicht in de sportbiomechanica en uiteindelijk de 

verbetering van de rolstoeltennisprestatie. De rijprestatie kan verder worden verdeeld in 

rolstoelmobiliteit en rolstoelaandrijftechniek. Rolstoelmobiliteit is gedefinieerd als de rols-

toelvaardigheid van de rolstoeltennisatleet om de rolstoel te gebruiken op het tennisveld. 

Rolstoelaandrijftechniek zijn de aandrijfkarakteristieken achter deze rolstoelmobiliteit.

Hoofdstuk 1 onderzocht de literatuur op schouderklachten in rolstoeltennis atleten in relat-

ie tot de rijprestatie. De herhaalde beweging van rolstoelaandrijving kan gezien worden als 

belastend voor de schoudergewrichten. Het toevoegen van een tennisracket aan het rols-

toelrijden leidt tot meer vermogensverlies voor en na de duw fase op de hoepel. Dit wordt 

gecompenseerd door een hoger piek vermogen tijdens de duw. Het toevoegen van een 

tennisracket aan het rolstoelrijden en de aanwezigheid van bewegingen boven het hoofd 

kunnen leiden tot een hoger risico voor schouderblessures. De ontwikkeling van schoud-

erblessures in rolstoeltennis kan worden beschreven door een combinatie van intensiteit, 

frequentie, vorm en duur van de beweging. De literatuurstudie liet zien dat risico factoren 

voor schouderblessures worden gedefinieerd als een toegenomen interne rotatie balan-

sratio, inklemming van structuren in de schouder en een abnormale rustpositie van het 

schouderblad. Dit kan leiden tot musculaire problemen zoals een scheur in de rotator-cuff, 

een verstoorde schouderkinematica en een onbalans tussen de spieren. De gepresenteerde 

risico factoren waren voornamelijk ‘veronderstelde’ risicofactoren, er is immers nog steeds 

een gebrek aan experimentele en epidemiologische kennis over rolstoeltennis en schoud-

erklachten. De internationale literatuur was beperkt in kwaliteit en kwantiteit, hetgeen 

benadrukt dat systematisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Hoofdstuk 2 doorzocht de internationale literatuur op de interactie tussen rolstoelconfig-

uratie en rijprestatie in rolstoeltennis. De rolstoelatleet en de rolstoel zijn in een constan-
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te interactie om een maximale prestatie te behalen. De mogelijke rolstoelconfiguraties in 

rolstoeltennis zijn bijna eindeloos, echter worden ze beïnvloed door het gebruik van het 

tennisracket. Het is bewezen dat de rijprestatie van rolstoeltennisspelers negatief wordt 

beïnvloed door het tennisracket. De literatuurstudie bracht de meest invloedrijke factoren 

in de rijprestatie bij rolstoeltennis in beeld, namelijk: hoepel, zitpositie, wielgrootte en 

camberhoek. Er wordt aangeraden om een meer specifieke rolstoeltennis-focus voor deze 

factoren te exploreren, voornamelijk vanwege het belang van rotatiebewegingen tijdens 

een rolstoeltenniswedstrijd. Het wordt verwacht dat rolstoeltennisspelers voordeel zullen 

behalen uit een grotere camberhoek en grotere wielgrootte (27 inch) om zo makkelijker en 

sneller te roteren.

Hoofdstuk 3 experimenteerde met een nieuw hoepelontwerp, speciaal ontwikkeld voor 

rolstoeltennis en de interactie met het tennisracket. Deze nieuwe hoepel liet veelbelovende 

resultaten zien in een groep gezonde, onervaren proefpersonen onder gestandaardiseerde 

rijcondities. Deze nieuwe hoepel leidde, na een oefenperiode, tot een ergonomisch efficiën-

tere aandrijftechniek, een lagere negatieve arbeid per cyclus, een lager negatief vermogen 

voorafgaand aan de duwfase en een hogere mechanische efficiëntie in een nieuwe hoepel 

groep vergeleken met de reguliere hoepel groep na een gelijke oefenperiode. De volgende 

stap is om deze nieuwe hoepel te onderzoeken in de rolstoeltennisomgeving, namelijk op 

het tennisveld. Deze nieuwe hoepel is alleen nog onderzocht op aandrijftechniek en fysiol-

ogie. In vervolgonderzoek zouden ook uitgebreidere analyses met schouderkinematica en 

-kinetica meegenomen moeten worden. Het uitbreiden van dit werk met een groep ervaren 

rolstoeltennisspelers kan worden gezien als een uitdaging. Het wordt daarom geadviseerd 

om eerst een groep jonge getalenteerde rolstoeltennisatleten het gebruik van de nieuwe 

hoepel te laten aanleren en testen. Deze atleten zijn mogelijk nog in staat en welwillend om 

de aandrijftechniek aan te passen aan de nieuwe hoepel. 

Hoofdstuk 4 schatte de weerstandskrachten en vermogensverliezen op het rolstoeltennis-

veld met behulp van sensortechnologie. Rolstoeltennis wordt gespeeld op verschillende 

ondergronden, zowel binnen als buiten. Optimale vermogensproductie (W) van de atleet 

in het kader van vermogensverlies door rolweerstand, interne wrijving en luchtweerstand, 

wordt gezien als cruciaal in rijprestatie en voor optimaal tennisspel. Een ‘inertial measure-
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ment units’ (IMUs) gebaseerde uitroltest werd gepresenteerd om rolweerstand te schatten 

op verschillende ondergronden. Kleine invloeden van bandendruk op de weerstand werden 

gevonden, echter vooral het effect van verschillende tennisondergronden was duidelijk 

zichtbaar. Een casusonderzoek liet zien dat gravel als ondergrond een 1.5 keer hogere rol-

weerstand heeft vergeleken met hardcourt, terwijl een grasbaan een tot wel 5 keer hogere 

weerstand heeft vergeleken met hardcourt. De duidelijke invloed van ondergrond sugger-

eert dat de rolstoelconfiguratie mogelijk aangepast moet worden aan de ondergrond wa-

arop gespeeld wordt. Dit is analoog aan fietsers die verschillende fietsen gebruiken op de 

weg, een onverharde weg of op de baan. Het verschil in rolweerstand tijdens sprinten was 

moeilijk te interpreteren en meer experimenteel onderzoek is noodzakelijk. Een extra IMU 

zou op de romp kunnen worden geplaatst om ook het effect van de rompbeweging op ver-

mogensverlies mee te nemen om zo het te leveren vermogen beter te kunnen schatten 

tijdens de sprint en andere rijbewegingen.

Hoofdstuk 5 testte de rijprestatie van rolstoeltennisspelers tijdens gestandaardiseerde veld-

testen. Een rolstoeltennis-specifieke IMU-gebaseerde veldtest is ontwikkeld. IMUs zijn in 

staat meer waardevolle informatie te verzamelen tijdens een veldtest in vergelijking met 

enkel de eindtijden, snelheid en afstand die doorgaans worden gemeten. Een 20m Sprint 

test meet de lineaire snelheid en -versnelling, terwijl de Spider test focust op de wend-

baarheid, rotatiesnelheid en -versnelling. The Illinois test en Butterfly-Sprint test testen een 

combinatie van lineaire- en rotatiebewegingen. De IMU-resultaten bij deze testen konden 

een groep getalenteerde jongeren onderscheiden van internationaal spelende volwassen 

rolstoeltennissers. Daarnaast lieten de testen een goede betrouwbaarheid zien tussen de 

verschillende herhalingen van de testen. Door gebruik te maken van deze IMU-gebaseerde 

veldtesten is het mogelijk om de test uitvoering te visualiseren en dus de tennis-specifieke 

rijprestaties van spelers te monitoren. 

Hoofstuk 6 analyseerde de belangrijkste componenten van de rolstoelmobiliteit tijdens een 

serie rolstoeltenniswedstrijden van meerdere rolstoeltennisspelers. IMUs kunnen zorgen 

voor een overvloed aan informatie voor onderzoekers, coaches en rolstoeltennisspelers. 

In rolstoelbasketbal is er een kernset van variabelen bepaald die de rolstoelmobiliteit tij-

dens een rolstoelbasketbalwedstrijd het beste in kaart brengen. Soortgelijke methoden zijn 
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gebruikt om een vergelijkbare kernset variabelen voor rolstoelmobiliteit tijdens rolstoelten-

niswedstrijden te bepalen. Deze kernset bestond uit zes IMU-gebaseerde componenten 

voor rolstoeltennis. Vier rotatiecomponenten werden geïdentificeerd tijdens rolstoelten-

niswedstrijden, twee beschreven rotaties naar de racket zijde en twee naar de niet-racket 

zijde. De andere twee componenten beschreven de lineaire versnelling en -snelheid. Deze 

zes componenten kunnen worden gebruikt om de interactie tussen rolstoel, atleet en om-

geving in rolstoeltennis verder te exploreren tijdens wedstrijden, trainingen en veldtesten.

Hoofdstuk 7 reflecteerde op het conceptuele kader van de rijprestatie tijdens rolstoeltennis 

dat werd beschreven in het introductiehoofdstuk en legde de nadruk op de overkoepelende 

discussie van de resultaten beschreven in dit proefschrift. De praktische implicaties en klin-

ische relevantie van het werk werden hier ook bediscussieerd. Rolstoeltennis blijft een com-

plexe taak met interacties tussen de rolstoelatleet, rolstoelconfiguratie en rolstoelomgev-

ing. Veranderingen in deze factoren beïnvloeden de rijprestatie van een rolstoeltennisatleet. 

Het begrijpen van deze factoren zal bijdragen aan meer bewegingswetenschappelijk inzicht 

en aan het verbeteren van rolstoeltennisprestaties. Het implementeren van rolstoelsensort-

echnologie en rolstoelergometrie bij professionele rolstoeltennisatleten blijft een uitdaging. 

Dit proefschrift heeft gezorgd voor een eerste stap omtrent dataverzameling en -analyses 

tijdens rolstoeltennistrainingen en -wedstrijden. Dit geeft rolstoeltenniscoaches, -spelers en 

-onderzoekers aandachtspunten voor de toekomst. De ontwikkelde kennis in dit proefschrift 

wordt verwacht bij te dragen aan de bredere kennis rond rolstoelsport, rolstoelrijden in de 

revalidatie en in het dagelijks leven. 
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I was born on June 2nd 1994 in Tilburg, the Netherlands. In my 

younger years I started competitive swimming, with a dream 

to eventually compete at the Olympic Games in Rio 2016. It 

was not due to my training effort or perseverance that I did 

never reach that dream, simply a lack of talent. At secondary 

school my interests were mainly in mathematics, physics and 

biomechanics, solving complex puzzles have always been an 

interesting challenge. In 2014 I decided to move to Groningen 

to study the Bachelor Human Movement Sciences. During my bachelor program I became 

a student assistant for Mathematics and Biomechanics. I completed a graduation project 

on the topic of wheelchair tennis, which was an excellent fit for a Roger Federer fan. In 

this graduation project, a prototype of a newly developed hand rim for wheelchair tennis 

was tested with the use of standardised field tests in a group of fellow students. After suc-

cessfully completing the bachelors, I started the Master Human Movement Sciences, track 

rehabilitation and functional recovery. During my first year I decided to follow a Master-PhD 

trajectory in the topic of wheelchair tennis. As an academic assignment, standardised field 

tests were developed and completed by experienced wheelchair tennis players, which after 

a lot of nice data visualisations, resulted in my first article. For my master graduation pro-

ject, I had the opportunity to work on a wheelchair tennis project around surfaces and tyre 

pressure at Loughborough University, United Kingdom, which was an amazing experience. 

Successfully finishing the master program and writing an ap-

plication regarding the complexity of the wheelchair tennis 

skill, gave me the opportunity to start my full time PhD at 

the UMCG. Doing a PhD is an exciting challenge, but luckily a 

somewhat more realistic and achievable dream, since the fi-

nal product is this thesis. From October 2022 onwards I work 

as a Postdoctoral Research Associate in Wheeled Sports and 

Technology at the Peter Harrison Centre for Disability Sport 

at Loughborough University.



Chapter A

A

196

Acht jaar geleden trok ik met mijn broertje richting Groningen, om eindelijk te gaan doen 

wat ik twee jaar daarvoor nog niet aandurfde; het ouderlijk huis verlaten en Beweging-

swetenschappen studeren. In 2012 was ik al eens in Amsterdam geweest met ons pap bij 

de VU en had ik mijn ogen uitgekeken bij de laboratoria en de onderzoeken die daar gep-

resenteerd werden. Twee jaar later belande ik in Groningen, er gaat ten slotte niets boven 

Groningen. Nu zitten we in het jaar 2022 en zijn we hier met dit proefschrift, wie had dat 

gedacht. Natuurlijk had dit allemaal niet mogelijk kunnen zijn zonder een hele hoop mensen 

om me heen. Voor iedereen die niet bij naam benoemd is, mijn dank is groot!

Ten eerste mijn promotieteam, wat heb ik een geluk gehad om samen met jullie hulp het 

beste in mezelf naar boven te halen. Alle maandag ochtenden waren altijd een goed begin 

van de week. Luc, je hebt een grote naam opgebouwd in de revalidatie en aangepaste-sport-

wereld, en dat komt niet alleen door je enorme academische output. Je bent een geweldig 

persoon die altijd het beste voor heeft met zijn promovendi. Je hebt zo veel (levens)kennis 

en ideeën, waar je zo nog een PhD of drie mee kan vullen. Jouw wijsheden en levenslessen 

zullen me voor altijd bijblijven. Sonja, zonder jou was ik nooit aan dit avontuur begonnen. 

Dat ik het geluk heb gehad om jou als begeleidster te krijgen tijdens mijn bachelor project 

heeft mijn wereld veranderd. Als ik op iemand kon bouwen dan was jij het, altijd een snelle 

reactie of tijd voor een kort gesprek. Je bent een inspiratie voor velen en de passie die jij 

hebt voor je werk, hoop ik ook tijdens mijn eigen carrière mee te kunnen dragen. Riemer, 

wat begon als een studenten assistentschap voor wiskunde en biomechanica jaren geleden 

heeft ons uiteindelijk hier gebracht. Je hebt altijd in mij geloofd en gezorgd dat ik het beste 

in mezelf naar boven haalde. Alle figuren hadden ook zeker niet zo mooi geweest zonder 

jouw kijk op de data visualisatie.

Alle co-auteurs die hebben meegeholpen met alle artikelen in dit proefschrift, bedankt. 

Rienk, je kan aan alles zien dat jij ontzettend veel plezier beleefd aan wat je doet. Alle hulp 

met data-analyses en sensoren heeft heel veel geholpen. Aldo, jouw blik vanuit de ten-

niswereld heeft erg bijgedragen aan alle praktische implementaties van het werk. Het in-

plannen van de rollers was altijd een pittige opgave, maar daarmee kon ik altijd op je bou-

wen. Alle andere betrokkenen vanuit de KNLTB, bedankt voor jullie samenwerking. Barry, 

you gave me the opportunity to work on a very exciting project, which brought me to Lough-
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borough and even to London. You showed me the importance of the athletes’ perspective, 

which is equally important to answering a research question. Vicky, you are the great lead-

er of an amazing research centre for disability sports. Wheelchair sports can hopefully be 

brought to the next level in the coming years. Wiebe, jouw prachtige inspirerende verhalen 

over o.a. vuilnismannen met schouderklachten zullen me altijd bijblijven. Als wij elkaar ee-

rder hadden ontmoet had dit proefschrift wellicht nog meer schouder gerelateerde hoofd-

stukken verwelkomt. Laura, you started as my master student, but always felt a bit more 

like a colleague. I am extremely happy to have seen you grow as an academic in the last 

years. You made the days in the lab one of the best times of my PhD, and if you want, you 

can always start a bakery. Matteo, despite not being a co-author right now, I am sure we will 

make Enrico’s work into a nice paper. You have been an inspiration and made me feel like a 

PhD of your own.

Aan de ‘Wheelchair gang’, wat begon als PhD collega’s eindigt in mooie vriendschappen. 

Rick, als ergometer en python expert heb jij een enorme bijdrage geleverd, onze vrijdagen 

waren mooie afsluiters van de week. Je was als een extra begeleider in de eerste maanden 

en bent zelfs na je aanstelling in Eindhoven toch altijd betrokken gebleven. Rowie, wat ben 

ik blij geweest dat jij bent aangesteld op het WheelPower project. Het waren soms gekke 

tijden, maar het was vooral ook heel leuk en gezellig. Ik weet zeker dat jij ook een heel mooi 

proefschrift gaat afleveren en ik ben blij daar onderdeel van geweest te zijn. Cassandra, 

eerst lange tijd in Duitsland geweest en thuisgezeten, maar het was altijd gezellig online, blij 

dat ik je nu ook nog meerdere malen in Groningen heb mogen zien en wat heb jij trouwens 

een mooie vloer liggen in je woonkamer. Marit, jouw vele ideeën werken aanstekelijk en 

je vormt een mooi team samen met Rowie. Je denkt altijd mee en hopelijk kunnen we nog 

meer samenwerken in de toekomst. Jelmer, je zal met Rowie het worklab moeten runnen 

en hebt inmiddels al bewezen dat met verve te kunnen. Ingrid, jouw hulp met alle eindjes 

van dit proefschrift waren zeer behulpzaam. Monique, Marco, DirkJan, Han en alle andere 

betrokkenen vanuit het WheelPower project, het was een genoegen onderdeel te zijn van 

het WheelPower team.

Alle andere PhDs bij ons op de gang, bedankt voor de gezellige online Pub quizes, socials en 

ondertussen gelukkig ook weer fysieke uitjes. De sfeer onder de PhDs heeft er mede voor 
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gezorgd dat er altijd wel iemand was om verhalen mee te delen. Mijn kamergenoten Rick, 

Barbara, Leila en Bart, we mochten dan wel niet veel op kantoor zijn, het voelde altijd als 

een warm nest. The international PhDs and Postdocs Simon, Sven, Michael, Christof and 

Tom, my time in the UK would not have been the same without you. Cheers to the upcoming 

two years in Loughborough. Alle andere collega’s op onze afdeling, we hebben een veilige en 

leuke omgeving om in te kunnen werken en dat is mede dankzij de mensen die er werken.

Al het onderzoek had niet mogelijk geweest zonder de technische dienst. Emyl, als er iets 

geregeld moest worden was je er altijd en werkte het ook, je bent een topper! Aniek, soms 

werd een korte vraag wel een half uur bijpraten. Dirk, je hebt altijd gezorgd dat alles netjes 

en veilig verliep. Wim, je bent niet voor niks het hoofd van de technische dienst, je doet 

dat fantastisch. Alle mensen bij Lode, hopelijk gaat de Esseda ergometer nog veel gebruikt 

worden in de toekomst. Alle deelnemers aan alle onderzoeken, zonder jullie was ik nergens. 

Alle bachelor en master studenten die betrokken zijn geweest bij alle projecten, jullie zijn de 

stille krachten achter dit onderzoek. Rob en Minke, jullie waren een mooi duo waarmee ik 

mijn eerste artikel heb kunnen publiceren. Aniek, ik kijk nog steeds met een lach terug op 

onze online python sessies van vier uur om de rolstoeltennis wedstrijd data te analyseren. 

Laura & Leda, together with Rowie we made an excellent team. Enrico, you are an amazing 

person with lots and lots of ideas. Keep up the great work and I am sure you will do well 

during the PhD of your own.

Aan al mijn studiegenootjes Alice, Lianne, Yvet, Lynn, Vera, Henrieke, Michel, jullie zijn 

allemaal onderdeel geweest van dit master-PhD traject. Alle spelletjes, etentjes en gezel-

ligheden waren een mooie afleiding tussen al het werken door. Vele van jullie zijn ondertus-

sen ook met een PhD traject gestart en ik weet zeker dat jullie het fantastisch gaan doen. 

Aan alle zwemmers waarmee ik afgelopen jaren gezwommen heb, het was altijd fijn om 

mijn hoofd eventjes leeg te kunnen maken. Jeroen & Yvonne, het was altijd gezellig tijdens 

de trainingen en daarbuiten. Jardy, jouw doorzettingsvermogen werkt aanstekelijk. 

Mark, je bent een geweldige kerel en mijn maatje, zowel in het zwembad als daarbuiten. 

Het heeft altijd als een tweede huis gevoeld om bij jou over de vloer te komen. Ik heb 

genoten van alle zwem trainingen, wintersport, zomervakanties, spelletjes, filmavonden, 
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dagjes weg en vele etentjes. Alle leuke momenten zijn gedeeld, maar ook de tegenslagen, 

blij dat de deur altijd open staat. Marleen, ondertussen ben jij onderdeel van het tweede 

huis en dat is een geweldige toevoeging gebleken. Op nog vele leuke vakanties en avonden.

Pap & Mam, acht jaar geleden vertrok ik van het zonnige zuiden naar het hoge noorden. 

Zonder jullie had ik deze stap nooit kunnen maken, daar voel ik me zeer bevoorrecht door. 

Jullie zijn me altijd door dik en dun blijven steunen en Hulten voelt als een warm nest om 

af en toe ook weer in thuis te komen. Ik heb de afgelopen jaren altijd het gevoel gehad dat 

jullie achter mij stonden en ik kan altijd op jullie vertrouwen. Bedankt voor alle liefde, ik had 

me geen betere ouders kunnen wensen. Peter, je bent met mij het avontuur aangegaan 

en ondanks dat je na een half jaar weer vertrok ben je altijd dichtbij gebleven. Je bent niet 

alleen een broer voor me, je bent een ontzettend leuke vriend. Ik ben trots op je en ik weet 

dat je dat ook op mij bent. Leo & Liesbeth, jullie zijn als tweede ouders geweest en altijd 

fijn om op terug te vallen. Paul & Sunny, bedankt voor alle gezellige etentjes en liefde in de 

afgelopen jaren, ik heb me altijd gesteund gevoeld. De rest van de familie en schoonfamilie, 

bedankt voor al het gezellig samenzijn. 

Ilse, geen woorden zouden kunnen tippen aan wat jij voor mij betekent. We steunen elkaar 

met alles en halen daarmee het beste in elkaar naar boven. Je bent mijn rots in de branding 

en laat alles uit je handen vallen om mij te helpen als ik je nodig heb. Jij hebt gezorgd voor 

een hele fijne en stabiele basis, waar ik altijd op kan terugvallen. Hopelijk kunnen we nog 

vele avonturen samen beleven, zoals straks ons avontuur in Engeland. Ik hou van je!
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