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Promoveren is goed te vergelijken met het scoren van een doelpunt in een hockey-wedstrijd.
Een promovendus moet natuurlijk zelf het doelpunt zetten. Het is echter wel belangrijk om
een goed team om je heen te hebben met de juiste mensen op de juiste posities.

De voorhoede
Om het doelpunt te zetten, is het handig om zelf in de spits te staan.

In mijn promotie-team staat Jan links-voor, een plek voor zeer behendige spelers die vanuit
een moeilijke hoek de bal toch nog goed voor kunnen geven. Jan, het is duidelijk dat dit jouw
plek was tijdens mijn promotie. Aan de hand van jouw eigenzinnige ideeën wat betreft
visuele waarneming kon ik zelf mijn richting bepalen in mijn onderzoek.

Astrid zou ik rechts-voor zetten, een plek voor iemand die de bal mooi voor kan geven met
een verfijnde techniek. Astrid, jouw strak omlijnde ideeen hebben zeker geleid tot een soepel
verloop van mijn AiO-traject.

De midden-linie
Normaal staan daar drie spelers. Ik heb er wel wat meer mensen staan: JP, AW, BL, TL, IL,
MR, MB, LB, BB, JL, LB, PB, MF, ET, BH, JJ, JW, MW, TH, WB, YH, ES, EV, HP, JB,
LW, MB, WS, KK, ST, AB, LW, BB, MS, TC, MK, MP, DB, VJ, JB, GG, AK, TV, BV,
MR, MH, BK, MB, MP, LD, TW, SB, CT, SL, MD, NR, KM, SS, MV. Dit zijn alle
proefpersonen die mee hebben gewerkt aan de in dit proefschrift beschreven onderzoeken.
Daarnaast zijn er ook nog veel proefpersonen geweest die mee hebben gedaan in de pilot-
experimenten. Deze mensen hebben het ren-werk gedaan door grote hoeveelheden data voor
me te produceren!
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De achterhoede
De rechts-achter speler is ook wat in aantal toegenomen: al mijn collega’s die er waren voor
leuke discussies (voor het opbouwen van de aanval) maar ook voor ondersteuning als het
even wat minder ging (opvangen van een tegenaanval). Alex, Ans, Ansgar, Bala, Bernard,
Bob, Bram, Casper, Dagmar, Eelco, Elena, Ellen, Evelijn, Evert-Jan, Gijs, Harold, Jan Joris,
Jeroen, Loes, Maaike, Maarten, Martin, Myrthe, Oscar, Raymond, Rob, Robert, Stefan K.,
Stefan L., Sylvia, Tomas and Wouter: thank you for the good times in our lab!

De links-achter speler is ook zeer belangrijk voor het opvangen van een tegenaanval als het
allemaal wat tegen zit: mijn paranimfen Els en Mirjam. Els, bedankt voor het delen van alle
AiO-perikelen van de afgelopen jaren! Mirjam, bedankt dat ik altijd mezelf bij jou kan zijn
en voor het ontwerpen van de kaft!

Als centrale verdediging staat daar natuurlijk mijn familie. Papa, mama en Cathelijn, door
jullie onvoorwaardelijke steun lukt het me altijd weer om te bereiken wat ik bereiken wil.

En als keeper staat er Martijn: je geeft me rust als ik zelf niet meer zo rustig ben.

Een team kan natuurlijk niet draaien zonder mensen buiten het veld:
Ten eerste de wisselspelers: wachtend totdat ze het veld in mogen om ook hun kunsten te
vertonen. De studenten die ik begeleid heb, nemen deze positie in: Ruud, Wendy en
Diederick, het was fijn om samen met jullie onderzoek te doen (training).

Dan is er natuurlijk het materiaal beheer: deze taak wordt met grote glorie uitgevoerd door
Hans en Pieter. Jullie houden het balletje in onze vakgroep zeer vakkundig aan het rollen!

Ook de PR was in goede handen: Sheila, bedankt voor alle verbeteringen van de Engelse
teksten.

Zeer belangrijk zijn natuurlijk ook de supporters. Zonder supporters zal een team nooit
presteren: Hiermee bedoel ik natuurlijk mijn vrienden die me toegejuichd hebben om door te
gaan, door lekker te kletsen, te hockeyen, te schaatsen, te carnavallen of een bordspelletje te
spelen.

*Dit team moet het zonder coach en trainer doen aangezien wij wetenschappers natuurlijk
veel te koppig zijn om aanwijzingen op te volgen ...


