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Dankwoord - Acknowledgements



Welcome to paradise! Dat is wat ik te horen kregen in mijn eerste veldseizoen op
Cousin met heel veel regen en nog meer muggen. Maar toch is het een paradijs!
Onderzoek doen op een bounty eiland, met honderdduizenden vogels en vele andere
interessante dieren om je heen. Al tijdens het tweede jaar van mijn studie in
Groningen kon ik veldonderzoek aan vogels gaan doen, iets wat ik altijd al wilde.
Tijdens de fauna cursus kwam ik Jan Komdeur tegen en zijn enthousiasme en crea-
tieve ideeën leidden ertoe dat ik eerst een doctoraal onderwerp en later dit promotie
onderzoek bij hem ben gaan doen. Hoewel we een totaal andere manier van werken
hebben -en dit af en toe ook wel eens botste- ben ik je enorm dankbaar voor alle
vrijheid die je me gegeven hebt. Jan bedankt! My co-promotor, David Richardson,
told me everything about the do’s and don’ts of working with the warbler during our
first visit to the Seychelles. There were many times when I thought my project was
going to end in a complete disaster, especially when the translocation could not take
place in my first field season, birds did not start breeding or were almost impossible
to catch. However, you always convinced me that things were probably not as bad as
I thought they were. Thanks for all the support and fun!

Joost Tinbergen, jouw ideeën en kritische houding ten opzichte van wetenschap-
pelijk onderzoek brachten me altijd weer opnieuw aan het nadenken, bedankt dat je
samen met Jan mijn promotor wilde zijn. Regeltjes zorgden er helaas voor dat dit
voor Rudi Drent niet meer mogelijk was, toch erg bedankt voor het meedenken over
de inleiding en discussie van mijn proefschrift. Furthermore, I would like to thank
Prof. Ben Hatchwell, Prof. Theunis Piersma and Prof. Michael Taborsky for the time
and effort to read my thesis.

Hoewel dit proefschrift een afsluiting is van een interessante periode uit mijn
leven, hoop ik echter niet dat dit het einde inluidt van de samenwerking en contac-
ten met alle mensen die ik tijdens deze jaren heb ontmoet. During my time in
Seychelles I met many nice people. I would like to thank the staff of Nature
Seychelles, especially Rachel Bristol, for arranging all the paperwork, permits and
transports to our field sites. Gay Monins, thanks for all the warm welcomes during
our stop-overs on Mahé. Hoewel het na een paar maanden met dezelfde mensen op
een eilandje weleens wat minder gezellig kon zijn, heb ik over het algemeen zeer
goede herinneringen aan het veldwerk over gehouden. Cas Eikenaar, jij was veldas-
sistent tijdens ons eerste seizoen en later directe collega, zonder jou was het veld-
werk nooit zo goed verlopen. Kei bedankt voor de leuke tijd op Cousin en natuurlijk
ook in Groningen. Ook de hulp van verschillende studenten was onmisbaar. Oscar
Vedder heeft testosteron spiegels van subordinates onderzocht; hoewel dit vrij lastig
bleek is het uiteindelijke resultaat toch zeer interessant. Arno Kangeri en Jeroen
Reimerink hadden de moeilijke taak om data te verzamelen op Denis en hebben een
enorme inzet getoond tijdens het eindeloze paadjes hakken, vogels zoeken en mist-
netten. Helaas bleken de resultaten van jullie onderzoek nog niet eenduidig genoeg,
maar hopelijk kunnen we hier met nieuwe gegevens verder aan werken. I would like
to thank the wardens of Cousin: Alex, Catharina, Giovanni, Ian and Steve, for their
company and all the nice Seychellois dinners and the great Christmas party we had
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together with Martijn, Andrés and his parents. Guy Esparon thanks for all your help
on Denis during the translocation. Camille Hoareau and Marie-Rose many thanks for
having us around, for keeping an eye out for unrung warblers (I am sorry, but there
will be many more soon), but most of all thanks for the nice time on Denis. Marie-
Rose the breadfruit was always great! 

Na een paar maanden veldwerk was het altijd even wennen om weer zo lang
achter de computer te zitten. Het maken van een database en opzoeken van gege-
vens in 20 jaar aan veldboekjes bleek een zeer tijdrovend, gecompliceerd en af en
toe ook frusterend karwei. Alberto Castillo Solis and Arno Kangeri thanks for your
help and patience with data entry. Gelukkig maakte de sfeer in de dierecologie groep
veel goed en ik wil daarom alle collega’s van diereco en diergedrag bedanken voor
alle wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke discussies tijdens meetings en kof-
fiepauzes. Cassidy, Janice en Stephili super bedankt voor de goede sfeer op onze
kamer, watskeburt met de sjokkie nu ik weg ben? Ook buiten werktijd was het altijd
erg gezellig met alle collega’s en nu al mis ik het pingpongen, lasergamen, pokeren
en vrijdagmiddag borrelen! 

Op het praktische vlak zorgde Suus Bakker ervoor dat de financiën en admi-
nistratieve zaken altijd tip-top in orde waren. Bonnie de Vries maakte me wegwijs in
het hormonenlab. De lay-out van dit boekje was in de vertrouwde handen van Dick
Visser. I would also like to thank Prof. Jon Wright for allowing me to finish up the
last bits of my thesis and more in his group at NTNU, Trondheim. 

Machteld en Martine, we kennen elkaar al vanaf de eerste dag op het biologisch
centrum en ik vind het erg tof dat we elkaars paranimfen zijn, Martine zet hem op
volgende week! Super bedankt voor alle leuke tijden eerst met z’n drieën en later
met Arjen, Martijn en Martijn. Hoewel we nu wat verder van elkaar af wonen, hoop
ik niet dat dat ten koste gaat van onze vriendschap. Martijn S., het was altijd erg
gezellig om zomaar even wat te kletsen en je stond altijd klaar om me bij wat dan
ook te helpen. Roos, even sporten na het werk zit er voorlopig niet in, maar mis-
schien binnenkort wintersporten in Noorwegen? 

Volleyballen was altijd een welkome afleiding na een dag werken en hoewel mijn
teamgenoten het wel apart vonden als ik weer maandenlang wegging, was er geluk-
kig altijd veel begrip. Denise en Ineke, hoewel met elkaar afspreken nu wat meer
planning vergt dan tijdens onze studietijd in Groningen, hoop ik toch dat dit nog af
en toe gaat lukken!

Mijn familie en schoonfamilie wil ik bedanken voor alle steun en het altijd wel-
kom voelen. Opa Witte leerde me al heel vroeg van alles over het gedrag van hon-
den, paarden en vogels en ik hoop dat hij trots geweest zou zijn. Ik ben mijn moeder
enorm dankbaar dat ze me alle mogelijkheden en vrijheid heeft gegeven om te doen
wat ik wilde. Maar het allerbelangrijkste is Martijn, ook al was het soms moeilijk als
ik weer eens drie maanden weg was, jij hebt me altijd enorm gesteund en ik kijk erg
uit naar alle avonturen die ons nog te wachten staan.

Lyanne Trondheim, september 2007
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Top: wardens of Nature Seychelles in front of the boathouse on Cousin Island.
Bottom left: Camille Hoareau measuring a green turtle on Denis Island.
Bottom right: David Richardson looking for warblers from his hammock.


