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Een promotie-onderzoek doe je niet in je eentje. In dit slotwoord zal ik
proberen iedereen die een bijdrage heeft geleverd daarvoor hartelijk te
danken (maar zie ook de specifiekere dankwoorden aan het eind van elk
hoofdstuk).

Theunis Piersma ten eerste. Theunis, jouw enthousiasme, creativiteit, en
liefde voor empirisch waddenonderzoek hebben me altijd geïnspireerd. Ik
waardeer het dat je, ondanks je overvolle agenda, altijd op korte termijn tijd
voor me kon vrijmaken en dat je intensief meedraaide in het jaarlijkse
veldwerk. Aan jouw buro werden schier onuitvoerbare ideeën omgezet in
realistische stappenplannen en groeiden prille grafiekjes uit tot
artikelopzetjes. De snelheid waarmee je manuscripten van commentaar
voorzag is ongeëvenaard.

Mijn promotor Rudi Drent dank ik voor zijn inzet tijdens het opschrijven.
Rudi, aan jouw buro werd de sfeer van mijn proefschrift opgeroepen, zoals je
dat zelf ooit zei. Ik kijk dan ook met plezier terug op de vele sessies in Haren,
waarin je altijd weer de crux van het verhaal boven water kreeg. Telkens als
ik dacht “en nu zijn we er uit” kwam jij weer met een grensverleggend idee!
Dat we met z’n allen aan dit PIONIER-project konden beginnen hebben we in
zeer belangrijke mate aan jou te danken.

Jaap van der Meer inspireerde mij met zijn heldere geest en zijn
zorgvuldige, mechanistische onderbouwing van het vakgebied. Met deze
eigenschappen compenseerde je het hoge “jonge-honden-gehalte” in onze
groep. Ik stond dan ook meestal weer met beide benen op de grond na
overleg met jou.

Anne Dekinga, jouw niet aflatende ondersteuning van dit onderzoek is
terug te vinden in nagenoeg elk hoofdstuk. Echoscopie, benthos-
bemonsteringen, experimenten, radio-telemetrie, werkelijk op alle fronten
was je m’n strijdmakker.

Nog zo’n duizendpoot, Bernard Spaans, dank ik voor het coördineren van
de kanoetenvangsten, de logistieke ondersteuning tijdens veld- en kooiwerk,
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het doorrekenen van de overlevingsgetallen, en voor een hoop gezelligheid.
Maurine Dietz wil ik bedanken voor haar bijdrage aan de echoscopische
maagmetingen, Anita Koolhaas voor haar zorgvuldige database-beheer, en
Ciska Raaijmakers voor het opmeten en wegen van vele duizenden
schelpdieren. Suus Bakker dank ik voor velerlei administratief geregel de
afgelopen jaren.

Op Texel droegen veel mensen bij aan vruchtbare discussies en een
levendige sfeer. Vooral de vele overlegjes, literatuurbesprekingen en bakjes
koffie met de andere PIONIER-promovendi, Jan Drent, Pim Edelaar en
Pieternella Luttikhuizen, waren plezierig en op z’n tijd zeer nuttig.  Ook
waardeer ik de input van Oscar Bos, Kees Camphuysen, Rob Dekker, Petra de
Goeij, Piet van den Hout, Casper Kraan, Luisa Mendes, Katja Philippart,
Jeroen Reneerkens, Isabel Smallegange, and last, but zeker niet least wat
discussiëren betreft, Wouter Vahl. Down-under, thanks to Phil Battley and
Danny Rogers for additional discussion and for drinking pilsies after a hard
day’s work in the Australian heat. I thank Dick Green, and especially Ola
Olsson, for fruitful, mainly electronic, conversations about Bayesian foraging
in knots, Hannu Rita for teaching me renewal theory, and Thomas Alerstam,
Anders Hedenström and Susanne Åkesson for organising an inspiring Animal
Migration course.

Vele studenten leverden een bijdrage aan dit onderzoek. Soms vroeg ik me
af of ik er niet wat al te veel had uitgenodigd, maar één ding is zeker, jullie
hebben ontzettend veel werk verzet! In chronologische volgorde waren dat
Oscar Bos, Robert Atkins, Manon Tentij, Tom Bos, Jelmer van Belle, Silke
Nebel, Petra Eckenhaussen, Sander Goedhart, Jurrit Zwerver, Mirjam Bussink,
Arnoud van Petersen, Wouter Vahl, Pim Vugteveen, Marieke van Dijke, Tijs
Dingerdis, Ingrid Schenk, Marjan van Meerloo, Jan Bruin, Ann Brans, Cindy
Postma, Bram ter Keurs, Marjolein Dijkstra, Arjan Wilkens, Matthias Sciborski,
Sabrina van Nieuwkerk, Sanne Termaat, Nanda Scheerder, Miriam
Groeneveld, Matthijs van der Geest, Sem de Rooij, en Graciela Escudero.
Ingrid, het was bijzonder met je samen te werken, en dat jij er nu niet meer
bent doet nog steeds vreselijk veel pijn.

Tijdens het aanlokkelijke nazomerse veldwerk was het een komen en gaan
van vele vrijwilligers. Het voert te ver jullie allen hier bij naam te bedanken,
maar ik hoop dat het genot van prachtige vergezichten, ondergaande zonnen,
en ontelbare vluchten wadvogels dit ruimschoots compenseert. Desondanks
wil ik een aantal mensen speciaal noemen vanwege hun uitzonderlijke of
herhaaldelijke inspanningen: Ward Appeltans, Antoine Caron, Karin Hermus,
Lenze Hofstee, Bart Maes, Willem Renema, en Arjan Schier.
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Zeegaand onderzoek doe je niet zonder schepen en ik dank dan ook van harte
de bemanning van de RV Navicula, Cees van der Star, Tony van der Vis en
Johan Tuntelder. Jullie flexibiliteit en bereidwilligheid maakten het mogelijk
jaarlijks een wadtoren, een ponton, en een dozijn ontvangertorentjes te
plaatsen, ruim 150 km2 Waddenzee te bemonsteren, en daarbij ook nog het
beoogde aantal kanoeten te vangen. Jan en Bram van Dijk en Dirk Kuiper van
de Phoca, hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet bij het wekelijks vervoeren
van materieel, proviand en vrijwilligers. Dank aan Dirk de Boer en Peter van
Tellingen voor het trouw bevoorraden van de Griend-crew met behulp van het
Griltje.

Dick Visser maakte van deze bundeling artikelen werkelijk een schitterend
boekwerk en Jan van de Kam leverende pakkende kanoetenfoto’s aan. De
Plant-Dier-Interacties-groep in Nieuwersluis ben ik erkentelijk voor de ruimte
die ik kreeg om mijn dissertatie af te ronden. Jan Drent en Anne Dekinga,
leuk dat jullie m’n paranimfen zijn, en ik reken op jullie steun die vrijdag!
Mijn ouders dank ik voor hun belangstelling en voor de vele uurtjes oppas op
de kindjes, wat ruimte gaf om te schrijven.

Tot slot wil ik jou, Ilse, bedanken voor je betrokkenheid, je rotsvaste
vertrouwen, en je daaruit voortvloeiende eeuwige geduld dat je met me had,
en nog hebt!
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