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Dan is nu ook voor mij het moment aangekomen. Het schrijven van het dankwoord. 
Dat deel van het boekje wat ik zelf vaak als eerste lees. Er zijn een hoop mensen die 
een aandeel hebben gehad in het tot stand komen van dit proefschrift, ik hoop ze 
hieronder allemaal te noemen. Mocht ik iemand vergeten zijn, het spijt me, maar heel 
erg bedankt voor je bijdrage!  
 
De afronding van mijn promotie leek voor mij steeds ver weg, maar wat is de tijd 
gevlogen. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 4 à 5 jaar. Er zaten ook 
moeilijke momenten tussen maar over het algemeen heb ik een super mooie tijd 
gehad in Groningen. En dat heb ik onder andere te danken aan onderstaande mensen.  
 
Allereerst Prof dr. K. Lemmink en Dr. M. Brink: 
Bedankt voor jullie begeleiding de afgelopen 5 jaar. Ik heb de tijd die jullie in mij 
hebben gestoken erg gewaardeerd.  
 
Beste Koen, bedankt voor de begeleiding en het delen van je kennis. Vanaf het begin 
van het onderzoek was de invulling geheel aan mij, met hier en daar wat subtiele 
bijsturing, dit zorgde ervoor dat het echt mijn project werd. Die vrijheid bezorgde mij 
ook wel wat stress, maar ik heb er veel van geleerd. Bedankt voor je vertrouwen in 
mij.  
 
Beste Michel, ook jij bedankt voor je begeleiding van mijn traject, voor het delen van je 
eigen ervaring met betrekking tot het monitoren van teamsporters. Daarnaast was je 
ook altijd bereid om een keer extra af te spreken en mee te kijken met de data, te 
sparren over de analyse of artikel inhoudelijke zaken. Thanks! 
 
Prof dr. C. Visscher, Beste Chris, in het begin bij het uiteenzetten van de artikelen en 
vervolgens bij het schrijven van de artikelen had jij altijd weer een frisse blik. Bedankt 
voor je waardevolle bijdrage aan dit proefschrift. 
 
Lieve Ruby, met jou ben ik aan dit avontuur begonnen. Vanaf dag 1 fulltime samen als 
collega’s bij het HIS, BW en huisgenootjes aan de Reitdiephaven. Wij kunnen bijna niet 
meer van elkaar verschillen maar dit uitgegroeid tot een bijzonder goede vriendschap. 
Bedankt voor al je steun, adviezen,  luisterende oor en onze gezellige avondjes thuis 
op de bank. Ik vond het erg waardevol om iemand zo dichtbij te hebben die 100% 
begrijpt waar je mee bezig bent. Onze gezamenlijke passie voor koken en (uit) eten. In 
ons eerste jaar hebben we onze nieuwe baan gevierd bij de Librije. Dit is ondertussen 
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uitgegroeid tot een traditioneel jaarlijks etentje en hopelijk zetten we dit nog lang 
voort.  Ik kan mij dan ook niet anders voorstellen dan dat jij naast mij staat op deze 
belangrijke dag als paranimf. Bedankt voor alles! 
 
Wouter Frencken, jij bent met name betrokken geweest bij mijn 2e artikel welke 
uiteindelijk als 1e gepubliceerd is. Ik heb jou ervaren als erg betrokken zowel bij 
schrijven van artikelen als bij alle andere zaken rondom het promoveren. Je hulp bij 
mijn eerste revisie heb ik erg gewaardeerd! Bedankt hiervoor, maar ook voor de 
gezellige praatjes op het HIS en bij BW. 
 
Kamergenootjes van het HIS; Adrie en Anne, vanaf het begin met jullie op onze PhD-
kamer. Altijd gezellig - tijd voor zowel promotie en onderzoek tips & trucs,  als voor de 
gezellige kletspraatjes. Joan, Ingrid & Cindy jullie sloten later aan in de gezelligste 
PhD-kamer van het HIS, waar ik met veel plezier werkte en naartoe ging. Bedankt 
voor jullie gezelligheid en klankbord voor als het allemaal even tegenzat.  
 
Anne Benjaminse, naast kamergenootje ook coördinator van het bewegingslab.  
Het bewegingslab was onmisbaar in mijn onderzoek om blessurerisico in kaart te 
brengen. Bedankt voor de tijd die je hebt gestoken in het onderzoek, oa als auteur op 
1 van de artikelen.  
 
Steven Doeven, als coördinator van het inspanningslab heb je mij voor de eerste 
metingen goed op weg geholpen, het uitzoeken van protocollen, het meekijken met 
geplande metingen en het goed laten verlopen van de eerste metingen. Bedankt voor 
je hulp! Daarnaast ben je een fijne en behulpzame collega en altijd in voor een gezellig 
praatje. 
 
Juha Heijmans, zonder jou expertise in het bewegingslab en kennis van matlab waren 
de meetweken en het verwerken van de data erna een stuk lastiger geweest. Ook was 
je altijd bereid bij te springen als dit nodig was. Bedankt voor je bijdrage!  
 
Talko Dijkhuis, bedankt voor de tijd die jij in het programmeren hebt gestoken. Vele 
problemen met opslag en verwerking van grote hoeveelheden data zijn door jou 
opgelost. Dit heeft veel tijdwinst opgeleverd en daarnaast heeft het mij ook heel wat 
geleerd over Microsoft Excel.   
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ProCare, het feit dat jullie op hetzelfde terrein zitten, jullie service en het beschikbaar 
stellen van extra materiaal voor de drukke meetweten aan het begin van het seizoen 
heeft de erg geholpen in een aantal stressvolle meetperiodes. Het is fijn om een goede 
buur te hebben. Bedankt!  
 
Polar, mijn onderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder jullie Team2 systeem, 
wanneer er problemen waren stonden jullie klaar om te helpen telefonisch of in 
persoon en ook het aanbieden van een leensysteem was geen probleem. Bedankt voor 
deze hulp! 
 
Natuurlijk niet te vergeten alle sporters en trainer/coaches van de Flames (huidig: 
Donar), Lycurgus, Donitas, Nic., Nederlands Floorball team en het Nederlands 
zaalhockey team die in de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013 deelgenomen hebben 
in het onderzoek. Zonder jullie deelname had dit proefschrift er nu niet gelegen. Super 
bedankt voor jullie inzet gedurende de 2 seizoenen. Dat wij jullie mochten volgen met 
dagboeken, vragenlijsten en andere metingen.  
 
Het monitoren, testen en meten van al deze sporters kon ik natuurlijk niet alleen. 
Daarom wil ik ook alle studenten bedanken die meegeholpen hebben zowel bij de 
drukke meetweken aan begin van het seizoen als gedurende het seizoen in functie van 
sportmanager, teammanager of blessuremanager. BEDANKT: Rick Nijland, Joan 
Dallinga, Marijke Pots, Gesina Bootsma, Gaby Campschroer, Ellen Wolters, Jessica 
Klunder, Aaltsje Scholte, Reinder Boersma, Xandra Blokzijl, Isabelle Willemse, Cees 
Smaal, Doortje Ijspeert, Fleur Bosch, Iris Muijsken, Janet Toonder, Marcel Bandringa, 
Nick de Zeeuw, Rens Wolf, Ruben Prinsen, Susan Kok, Marit Dopheide, Nienke Schaap.  
 
Sportartsen van het UMCG; Bram Bessem, Hans Zwerver, Hans de Vries, Steef 
Breedeweg, Feikje Riedstra, Stijn de Buijn, Marieke Brinkman. 
Om alle sporters aan het begin van het seizoen veilig te kunnen testen hebben ze een 
medische screening gedaan bij jullie. Dank voor jullie hulp tijdens de intensieve 
meetweken aan het begin van het seizoen en sporters die tijdens het seizoen tussen 
nog “even” tussendoor moesten.  
 
Henk van der Worp, bedankt voor de fijne samenwerking met als resultaat een mooi 
artikel (hoofdstuk 7 van dit boekje). 
 



Processed on: 17-11-2016Processed on: 17-11-2016Processed on: 17-11-2016Processed on: 17-11-2016

506196-L-bw-vd Does506196-L-bw-vd Does506196-L-bw-vd Does506196-L-bw-vd Does

151

Dankwoord

Niek Benerink en Ruth IJtsema, na 2 jaar volop data verzamelen was er een hele hoop 
data  te verwerken, onder andere de biomechanische data vanuit het bewegingslab. 
Hierin hebben jullie een grote rol gehad en daarmee enorm geholpen. Bedankt!! 
 
Bert Otten, om deze data van het bewegingslab te kunnen verwerken en analyseren 
waren jouw Matlab scripts hard nodig. Ook bij problemen kon ik bij jou terecht en was 
je altijd bereid om biomechanica uitleg te geven. Dank je wel! 
 
HIS collega’s;  
Ben Moolenaar, bedankt dat je mij in het begin onder je hoede wilde nemen bij het 
lesgeven. Ik heb veel van je mogen leren op dit gebied. Daarnaast toonde je ook altijd 
interesse in de voortgang van mijn onderzoek. 
Ook alle andere HIS collega’s, bedankt voor de praatjes in de koffiekamer, de 
gezelligheid bij studiedagen en HIS/ALO-uitjes. 
 
BW collega’s & (oud-)PhD-ers; bedankt voor alle gezelligheid op de dagen dat ik bij 
BW te vinden was. De gezellig lunches, lunchwandelingen, koffie momentjes, 
voorbereidingen/overleggen voor promotie-stukjes en PhD-uitjes. Ik voelde me altijd 
welkom bij jullie! 
 
Lieve Carola, allereerst super bedankt voor het mooie ontwerp van de omslag van dit 
boekje, en de titelpagina’s in het boekje. Daarnaast bedankt voor je vriendschap. Ik 
kan altijd en overal mee bij je terecht. Super dat je bij mijn promotie naast me staat als 
paranimf.  
 
Lieve vriendinnetjes; Irene, Jantien, Ilse, Loes en Anneloes – bedankt voor de gezellige 
dates die hard nodig zijn voor de afleiding en het herstel ;).  
 
Lieve Peter en Ingrid, sinds het begin van mijn promotie aan de andere kant van de 
wereld een mooi adresje voor de nodige vakantie. Daarnaast erg betrokken bij mijn 
promotie traject, altijd bereid tot adviezen bij het schrijven van artikelen en het 
promoveren. Bedankt voor jullie steun hierin! 
 
Lieve pap en mam, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en meegeven van het 
doorzettingsvermogen wat mij zover heeft gebracht.  
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Lieve zusjes, Lisette en Willemijn; de zusjes-dagen en weekendjes hebben gezorgd 
voor de nodige afleiding. Ondertussen zijn deze een regelmatig terugkerend event, 
waar ik altijd naar uitkijk. Bedankt dat jullie er altijd zijn. 
 
Last but definitely not least, Lieve Maarten, je steunde mij in mijn keus om naar 
Groningen te gaan om deze kans te kunnen aangrijpen. Dit betekende wel dat we van 
samenwonend naar een LAT-relatie gingen. Je stond altijd klaar om te luisteren naar 
mijn ups & downs tijdens mijn promotie, en nog steeds kan ik met alles bij je terecht. 
Ondertussen wonen we in het mooie Haarlem, met veel moois in het verschiet. Samen 
kunnen wij alles aan! Love you! 
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