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Dankwoord
‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’ - Loesje
Denk je dat je de moeilijkste hoofdstukken van je proefschrift hebt geschreven,
volgt daar het dankwoord nog. Dit boekje had er natuurlijk nooit gelegen zonder
de hulp van vele anderen die ik via deze weg dan ook graag wil bedanken. Mocht
ik je in onderstaand stuk niet persoonlijk benoemen, maar heb je op de een of
andere manier wel bijgedragen aan dit proefschrift: hartelijk dank daarvoor!
Beste Chris en Marije, zonder jullie input had dit proefschrift er nooit gelegen. Ik
ben dan ook ontzettend blij met jullie als (co)promotor en ik waardeer de tijd en
energie die jullie de afgelopen jaren in mij en mijn proefschrift hebben gestoken.
Chris, jij was altijd in staat om de grote lijnen van het proefschrift en de artikelen
in de gaten te houden, terwijl ik af en toe opging in de kleine details. Jouw
uitspraak ‘Bij basketbal geldt hoe langer hoe beter, maar bij het schrijven van je
discussie geldt hoe minder hoe beter’ vind ik dan ook erg toepasselijk. Naast
je begeleiding van het proefschrift heb je mij gedurende deze periode ook de
mogelijkheid gegeven om onderwijservaring op te doen, waarvoor ik je erg
dankbaar ben.
Marije, altijd enthousiast en altijd bereid om te helpen! Ik heb enorme
bewondering voor jou als mijn dagelijkse begeleider en als persoon. Tijdens onze
vele overleggen kwam jij altijd weer met verfrissende ideeën waardoor ik weer
verder kon. Naast de inhoudelijke gesprekken over de artikelen, was er ook altijd
ruimte voor persoonlijke gesprekken. Ik heb genoten van onze samenwerking en
ik heb erg veel van je geleerd. Mocht je volgend jaar bij bepaalde vakken weer
hulp nodig hebben, dan weet je me te vinden ;).
Verder wil ik graag alle co-auteurs bedanken die mee hebben geholpen bij het
schrijven van de artikelen. Yvonne, jou wil ik graag in het bijzonder bedanken voor
al je hulp aan dit proefschrift. Van het uitvoeren van metingen, het geven van
presentaties, het maken van rapportages, het opsporen van ouders en spelers
voor het verzamelen van handtekeningen en het geven van zinvolle feedback; je
was altijd bereid om te helpen. Heel erg bedankt hiervoor.
Beste leden van de leescommissie, Prof. dr. G.J.P. Savelsbergh, Prof. dr. M.
Kompier en Prof. dr. P. Wylleman, hartelijk dank voor het lezen en beoordelen
van mijn proefschrift en het geven van de laatste feedback om de puntjes op de
‘i’ te zetten.
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Zonder basketbalspelers natuurlijk geen onderzoek naar hun ontwikkeling.
Hierbij wil ik dus ook graag alle spelers, trainers, coaches en anderen van het
Regionaal Trainingscentrum Noord bedanken voor jullie inzet en medewerking
aan dit proefschrift. In het bijzonder Hein Gerd; jouw interesse en enthousiasme
voor (talent)onderzoek heeft er mede voor gezorgd dat er een goede
samenwerking is ontstaan tussen Bewegingswetenschappen en het RTC Noord
waardoor dit proefschrift tot stand heeft kunnen komen. Daarnaast wil ik je ook
graag bedanken voor je medewerking aan het symposium behorende bij dit
proefschrift.

vriendschap. Thanks for everything!
Tot slot. Lieve papa, mama, Inge, Elien, Ramon en Rick (ja, sinds vorig jaar hoor
je er echt bij), bedankt dat jullie mij de kans hebben gegeven om in Groningen
te gaan studeren. Daar is het proefschrift immers mee begonnen. Maar er is
natuurlijk niets zo fijn als af en toe weer lekker thuis komen.
Liefs Sanne

Het is teveel om alle studenten bij naam te noemen, maar via deze weg wil ik
ook jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet tijdens de testdagen gedurende de
afgelopen seizoenen. Zonder jullie medewerking was het onmogelijk geweest
om alle data met betrekking tot de antropometrie, fysieke, technische, tactische
en psychosociale kenmerken van de basketballers te verzamelen.
Collega’s van Bewegingswetenschapen en in het bijzonder de promovendi,
mede dankzij jullie heb ik altijd met groot plezier bij BW gewerkt. De vele
koffiepauzes (of in mijn geval thee), lunchwandelingen, uitjes, borrels en als één
van de hoogtepunten het leren skiën in Oostenrijk hebben gezorgd voor een
goede afleiding van de dagelijkse werkzaamheden. Tevens ook een bedankje
voor mijn kamergenoten Joan, Chantal (ook voor alle hulp bij de technische
problemen) en Laura voor de goede sfeer onder het toeziend oog van Epke en
de vele planten ;).
Maar er is meer dan werk. Lieve Elles, Yvette en Lianne, uiteraard verdienen
jullie ook een hele grote plek in dit dankwoord. Iets minder werkgerelateerd,
maar jullie hebben zeker een grote bijdrage geleverd aan dit proefschrift door
alle leuke afleidingen op de momenten wanneer er iets te vieren viel, maar ook
wanneer er juist iets tegen zat. De vele volleybaltrainingen, borrels, stapavondjes,
films, weekendjes weg en andere activiteiten zijn dingen waar ik altijd enorm
naar uit kijk en waarvan ik hoop dat er nog velen van zullen volgen. Jullie zijn de
besten; HUGO!
Lieve BW vriendinnen, ondanks dat we al een tijdje afgestudeerd zijn en elkaar
niet meer allemaal dagelijks zien, blijft onze vriendschap gewoon doorgaan en
is het elke keer weer een feest wanneer we bij elkaar zijn. Joyce, jij verdient een
speciale vermelding hier. Heel erg bedankt voor het ontwerpen van de lay-out
van dit proefschrift. Dankzij jouw creativiteit en inzet heeft de inhoud van het
proefschrift een heel mooi jasje gekregen.
Beste paranimfen, wat ben ik blij dat jullie deze dag naast mij willen staan. Lieve
Marthe, jij staat letterlijk en figuurlijk altijd voor mij klaar. Of we nu bij elkaar op
de bank zitten of meer dan 14.000 kilometer van elkaar verwijderd zijn, en of we
nu communiceren via een goed gesprek, gekleurde mailtjes of (als het echt moet
;)) via de telefoon; één blik of woord is voldoende en dat zegt genoeg over onze
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