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Congratulations, you have completed the profile study! 

To be improved (depending on goal)
    Combined sprint and endurance performance
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Het zit er gewoon al weer op: het proefschrift is nu echt af! Een ongelofelijke ‘marathon’ die ik 
voor geen goud had willen missen. Een promotietraject doe je nooit alleen en dit proefschrift 
was dan ook niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele anderen. Ik ben echt super dankbaar 
voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift en wil graag een aantal mensen 
in het bijzonder bedanken.

… Richard, ik heb enorm veel van jou geleerd als mentor. Samen de discussie aangaan, dieper de 
stof induiken, of sparren over hoe we een verhaal het best kunnen aanvliegen. Zo ook onderweg 
naar België, waar we na compleet verdwaald te zijn uiteindelijk de universiteit wisten te vinden. 
Ik was toch wel opgelucht toen we onze waardevolle biopten met een kistje droogijs heelhuids in 
Amsterdam wisten te krijgen. Je bent vurig enthousiast over onderzoek en zit boordevol nieuwe 
ideeën, wat heel aanstekelijk werkte tijdens onze voorlichttrips voor de wielrenners door heel 
Nederland. Ik waardeer het enorm dat je altijd tijd weet vrij te maken, ondanks dat je veel op je 
bordje hebt, en bewonder je snelle schakelen. Bedankt voor je open communicatie, kritische blik 
en je opbouwende feedback.

… Jo, heel erg bedankt voor je betrokkenheid, support en begeleiding de afgelopen jaren. 
Vaak genoeg stond ik weer eens aan jouw deur te kloppen, omdat ik super enthousiast met jou 
mijn nieuwe ‘eureka’-momentje wilde delen. Ik waardeer het dat je altijd de tijd nam om hier 
onder het genot van een heerlijk bakkie automatenkoffie over te bomen en dieper op in te gaan. 
Bedankt voor je snelle feedback, je praktische insteek en het af en toe op de rem trappen om 
me niet teveel hooi op m’n vork te laten nemen. Zo hebben we vaak even een pilot gedraaid om 
onze bevindingen beter te begrijpen. Alhoewel, ... soms ..., lag het resultaat misschien toch aan 
dat karakter;)?

… Jos, super bedankt voor de kansen die je me hebt gegeven om wegwijs te worden met het 
doen van onderzoek. Ik heb met veel plezier aan het ‘landscape project’ en mijn onderzoeksstage 
in Amerika gewerkt. Leuk om daarin je hands-on benadering met de techniek te zien: binnen 
no-time had jij de fietsergometer uit elkaar geschroefd om zo precies te achterhalen waar de data 
vandaan kwam. Bedankt voor je kritische blik als ‘advocaat van de duivel’ en voor het duwtje in 
de juiste richting bij het opschrijven van het NIRS-onderzoek. 

… Hein, je was vooral betrokken aan het einde van mijn promotietraject. Hartelijk dank 
voor je hulp met de laatste afrondingen, je enthousiasme en je opmerkzame vragen tijdens de 
werkoverleggen. Arnold, tijdens de opstartfase van mijn promotietraject hebben we veel overlegd 
over hoe we de experimenten het best konden insteken, iets wat ik als heel waardevol heb ervaren. 
Mooi om te zien hoe je met volle overgave het ECSS congres in Amsterdam hebt weten te 
organiseren en vervolgens met je pensioen de switch maakte naar escape room host. Ik kom graag 
nog eens langs om uit te breken! 

… Willem, wat heb ik veel van je geleerd de afgelopen jaren. Je hebt me wegwijs gemaakt met 
werken in het fysiologisch lab en nam altijd de tijd om de zaken grondig uit te leggen. Ik heb veel 
opgestoken van je veelzijdige kennis van de fysiologie, je gedegen manier van onderzoek doen, 
je compacte manier van schrijven en je kritische blik om echt 100% zeker van de bevindingen 
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te zijn. Ter check zei je dan vaak: dan maken we daar toch een modelletje van om uit te rekenen 
of dat klopt. Het was erg leuk om te mountainbiken door de bossen van Papendal, daar zaten 
trouwens nog best hoge heuvels bij! Bedankt!
 
… I am grateful for the support and contributions of the co-authors, their sharp comments, 
raised questions and stimulating ideas: Guido Weide, Mathijs Hofmijster, Koen Levels, Dionne 
Noordhof, Frank Bloemers, Renske Sterrenburg, Michelle Eikelboom, Peter Huijing, Jaap 
Harlaar, Ilse Blokland, Chantal Achterberg, Rian Visser, Anne den Uil, Bengt Kom, Olivier 
Girard, Franck Brocherie, Louise Deldicque and Gregoire Millet. A big thanks! 

… Members of the reading committee Carl Foster, Wim Derave, Christopher Handschin, Tim 
Takken and Willem Hoogaars, I would like to thank you for reading and reviewing my thesis and 
for your efforts to come to Amsterdam and join my defence ceremony. A special thanks to Carl, 
for teaching me the ropes of science and growing my enthusiasm for research during my time in 
the States. I appreciate your knowledge of the field and always enjoyed your personal anecdotes!  

… De experimenten in dit proefschrift zouden niet mogelijk zijn geweest zonder alle proef- 
personen, bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en interessante verhalen, en zonder de 
toegewijde proefleiders en data analisten (Ilse, Chantal, Rian, Anne, Niels Daems, Victor, Jelmer, 
Wouter, Bengt, David, Michelle, Rosa, Nynke, Niels Waterval, Isabelle, Myriam, Peter, Sander, 
Nina en Daniek), de technische ondersteuning van de TOD en myolab analisten (Wendy, 
Gerard, Carla en Guus), de inzichten en ondersteuning vanuit de sportpraktijk (in het bijzonder 
Nico, Jac, Jelle, Thorwald en Jabik-Jan) en natuurlijk de bijdragen van onze sponsoren (NWO 
TTW, VWS, NOC*NSF, KNWU, KNSB, KNRB, TulipMed, b-Cat, Artinis Medical Systems, 
Plantina, CTO Amsterdam en Sporteronline). Bedankt! 

… Lotte, Koen, Nathalie, Mina, Dirk, Jonathan en Sauvik, enorm bedankt voor de leuke tijd in 
A-621. Thanks voor het hardop filosoferen over bevindingen, meekijken met een stukje code en 
het oprakelen van Engelse woorden waar je net even niet op kunt komen. Het doornemen van de 
weekendverhalen, de geheime bieropslagplaats, elkaar opbeuren wanneer het net allemaal even 
tegen zit en het delen van de geluksmomentjes. Super bedankt!

... Alle Bewegingswetenschappen collega's, waaronder Guido, Sabrina, Twan, Annike, Nini, Nick, 
Encarna, Roel, Jennifer, en kamergenoten, bedankt voor de dagelijkse (echte) koffiemomentjes, 
leuke lunchgesprekken van minder vlees tot sauna's, het wie-is-de-mol-cluedo-spel, stand-up 
padeling, de enige echte pubquiz, de fanatieke sportdag, de boottrips door de Amsterdamse 
grachten, gevaarlijke fietstochten langs de snelweg, en het losgaan in Weert maar dan net op de 
verkeerde plek in de kroeg. Het was goud en unbelievenable! 

... de gave sportcongressen door Europa, mede mogelijk gemaakt door Sander, Twan, Lotte, Koen, 
Sam, Roy, Dionne, Thomas, Florentina, Patrick, Robert, Ruby en Inge. Die zal ik herinneren 
aan de ontspannen sfeer, gezellige etentjes, energieke eindfeesten, duimboxen, het toch nog even 
doornemen of aanpassen van presentaties, net niet gelukte lifts, en de longen uit je lijf lopen 
tijdens een veels te vroege ochtendloop (met dank aan haas Ben).
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... Nico, al vanaf mijn profielwerkstuk op de middelbare school hebben we vaak tot laat gespard 
over de wondere wereld van de menselijke fysiologie. Bedankt voor je aanstekelijke enthousiasme, 
scherpe vragen en talrijke ideeen!

... Maarten, bij de start van Bewegingswetenschappen dacht ik nog: dat onderzoek is niets voor 
mij. Gelukkig had jij beter gezien dat ik dat onderzoek doen toch eigenlijk juist heel leuk vind. 
Bedankt voor je vertrouwen, je uitdagingen, je kritische noot en stimulerende vragen.

… Thomas, Mick, Jonathan, Bas en Daan, bedankt voor jullie support en nodige ontspanning 
tijdens onze etentjes, bieravonden en whisky proeverijen. Dat zijn altijd geslaagde avondjes, al 
moeten we daar nu wel af en toe een stukje voor vliegen. 

… een bijzonder thanks voor mijn paranimfen. Guido, super dat we zoveel met elkaar hebben 
kunnen optrekken en ik ben heel blij met ons teamwork! Vaak hadden we aan een blik genoeg, 
wat zorgde voor een topsfeer en voor gestroomlijnde metingen met de topsporters. Het filosoferen 
over hoe de mechanismen werken, opbouwen van opstellingen, onze eigen spierblessures onder 
de loep nemen met de echo en het volkalken van whiteboards met hersenspinsels. Ik waardeer 
je betrokkenheid, brede interesses, je technische vingervlugheid en het samen de schouders 
eronder steken! En die cover is echt goed gelukt zeg, bedankt! Paul, samen met Guus hebben wij 
een super mooie buitenlandervaring in Amerika gehad en hebben we het doen van onderzoek 
helemaal mogen ervaren. Een gouden tijd vol gave ervaringen; van op pad gaan met onze purple 
pimpmobiel tot ijsvissen op de Mississippi, waar ik met enorm veel plezier op terugkijk! Ik heb 
veel geleerd van je open-minded instelling, waarbij je de dingen nooit als vanzelfsprekend ziet, je 
waardering voor de kleine dingen (als de zon schijnt ben jij de eerste die buiten staat), en de rust 
die je uitstraalt. Bedankt voor je betrokkenheid en de gezellige bijpraatavonden!

... Lieve (schoon)familie, bedankt voor jullie support en interesse, jullie nuchtere relativering op 
het juiste moment en voor de nodige ontspanning, zoals tijdens de brommerritjes, boottochtjes 
naar het eiland, het klussen in en om het huis, de hardloopwedstrijden, koffiemomentjes en 
etentjes. 

... Lieve ouders, bedankt jullie support tijdens dit promotietraject. Ik vond het leuk om te sparren 
over hoe ik de dingen het beste kon aanvliegen, met logistieke schema's boven tafel te krijgen 
wat realistisch is, en te praten over hoe om te gaan met de spelende belangen. Bedankt voor jullie 
klankbord tijdens onze etentjes!

... Lieve Pascal, voor jou een speciaal plekje in dit dankwoord. De afgelopen jaren zijn behoorlijk 
pittig geweest, waarbij je drie zware operaties hebt gehad en steeds weer opnieuw vanaf nul moest 
beginnen. Ik ben enorm trots op je en op je positiviteit en waardeer het enorm dat je ook in deze 
moeilijke tijden er 100% voor me bent, de tijd neemt om mijn verhalen over haarvaatjes te horen 
en af en toe op de rem te trappen als bij mij toch die ene tekst nog af moest. Ik hoop dat we snel 
weer vooruit kunnen kijken en ben dankbaar voor de momenten die we samen hebben mogen 
delen! Je bent een toppertje! 


