
 

 

 University of Groningen

Glucansucrases of lactobacilli
Kralj, Slavko

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2004

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kralj, S. (2004). Glucansucrases of lactobacilli: characterization of genes, enzymes, and products
synthesized. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e92eb104-2590-4880-9a03-d12b48259fd4


 
 
 
 
 
 
 
 

GLUCANSUCRASES OF LACTOBACILLI: 
 

Characterization of genes, enzymes, and products 
synthesized 

 
 
 
 

Slavko Kralj 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Kralj 
 
Glucansucrases of lactobacilli: Characterization of genes, enzymes, and products 
synthesized 
 
ISBN: 90-6464-1129  
 
Cover design: studio pak, Groningen (www.studiopak.nl; info@studiopak.nl)  
 
Printed by Ponsen & Looijen B.V., Wageningen, The Netherlands 
 
The work described in this thesis was carried out at the Centre for Carbohydrate 
Bioengineering (CCB) a collaboration between the Innovative Ingredients and Products 
Department of TNO Nutrition and Food Research and the Microbial Physiology 
Department of the Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) 
of the University of Groningen.  
 

 
 
 
 

 
The author gratefully acknowledges support by the Groningen Biomolecular Sciences and 
Biotechnology Institute, the Centre for Carbohydrate Bioengineering and TNO Nutrition 
and Food Research for the printing of this Ph.D. thesis. 



 
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 

 

 

 
GLUCANSUCRASES OF LACTOBACILLI: 

 
Characterization of genes, enzymes, and products 

synthesized 
 

Proefschrift 
 

ter verkrijging van het doctoraat in de 
Wiskunde en Natuurwetenschappen 
aan de Rijksuniversiteit Groningen 

op gezag van de 
 Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, 
in het openbaar te verdedigen op 

maandag 13 december 2004 
 om 16:15 uur 

 
door 

 
Slavko Kralj 

geboren op 14 mei 1976 
 te Groningen 

 
 
 

 



 
 
Promotor:   Prof. Dr. L. Dijkhuizen 
 
Co-promotor:   Dr. G.H. van Geel-Schutten 
 
 
Beoordelingscommissie:  Prof. Dr. B.W. Dijkstra 
 
    Prof. Dr. D.B. Janssen 
 
    Prof. Dr. J. Kok 



Voorwoord 
 
 Bijna is het proefschrift af en er is niet zo veel tijd meer om dit voorwoord te schrijven. 
Om mezelf alvast in te dekken voor het geval ik iemand vergeet te noemen, wil ik 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift 
bedanken.  
 Het begon allemaal zes jaar geleden met een stage bij TNO Voeding in Zeist met als 
onderwerp glucansucrases. Tijdens mijn stage werd het Centrum voor 
Koolhydraatbioengineering (CCB) opgericht, een samenwerkingsverband tussen de 
Rijksuniversiteit Groningen en TNO Voeding. Eén van de onderwerpen waaraan binnen 
het centrum gewerkt zou worden, betrof de glucansucrases. Ik kreeg de kans om dit 
onderwerp, waar ik al aangenaam kennis mee gemaakt had tijdens mijn stage bij TNO, 
binnen een promotieonderzoek bij het CCB in Groningen op te pakken.  
 Allereerst wil ik mijn promotor Lubbert Dijkhuizen bedanken voor het in mij gestelde 
vertouwen. Hoewel u erg druk was, was u erop de belangrijke momenten waarvoor dank. 
Van de vragen en opmerkingen bij de verschillende manuscripten heb ik veel geleerd. 
Ook wil ik mijn co-promotor Ineke van Geel bedanken voor de begeleiding. De afstand 
Groningen-Zeist was nooit een belemmering voor een goede communicatie. Marc van der 
Maarel wil ik ook bedanken voor de begeleiding en steun op voor mij belangrijke 
momenten.  
 De hulp van mensen op het lab was voor mij heel belangrijk. Tijdens mijn promotie 
heb ik veel gehad aan de adviezen van verschillende mensen, waaronder: Sacha, Hans, 
Dennis, Geertje, Alexandra, Gert-Jan, Arnold, Bart, Harm, Michael, Robert en Thijs. 
Verder wil ik alle (ex) leden van Microbiële Fysiologie bedanken voor alle hulp en 
gezelligheid. De mensen van het CCB, Wieger, Lukasz, Coenie, Ronan, Rachel, Thijs en 
Nynke, wil ik bedanken voor de plezierige samenwerking. 
 Wieger en Ronan wil ik bedanken voor het feit dat ze mijn paranimfen willen zijn. 
Wieger, we zijn samen met Marc de enige twee die er vanaf het begin van het CCB bij 
waren. De samenwerking met jou is perfect. Ronan, het was super in Ierland, bedankt 
voor de gastvrijheid. 
 Tijdens mijn onderzoek heb ik ook veel hulp gehad van mensen van TNO zowel uit 
Groningen als uit Zeist. Albert Woortman en Peter Steeneken wil ik bedanken voor hun 
hulp bij de methylerings analyses, Elly Faber voor de NMR analyses en Peter Sanders 
voor de hulp bij de Dionex en GC analyses. Dankzij jullie zijn een aantal hoofdstukken 
een stuk sterker geworden. 
 Mijn drie stagiaires, in chronologische volgorde, Monica, Sina en Ewa wil ik ook 
bedanken voor de hulp en gezelligheid op het lab. Jullie bijdragen aan dit proefschrift 
worden duidelijk als er even verder gebladerd wordt. 



 Buiten het werk om was er ook nog tijd voor hobby�s. De voetbaltraining en 
wedstrijden, met o.a. collega�s Derek en Ronan en goede vriend Harro, waren een mooie 
afleiding, vooral wanneer de proefjes niet zo gingen als gepland. Verder werd er ook 
gefietst met verschillende collega�s, zoals Hans, Thijs en Peter.  
 Naast mijn collega�s wil ik ook mijn vrienden bedanken voor de gezellige tijd. Met 
Ivo, Jan Willem en Jasper werden tijdens het jaarlijkse fietsweekendje verschillende 
�toppen� in de Benelux bedwongen. Een leuke bijkomstigheid tijdens deze 
fietsweekendjes was de verrijking van de woordenschat (hatsee wat sou het!). 
 Ook wil ik Ernst, Paul en Jasper bedanken voor de gezellige samenkomsten in café 
Marleen. Paul, jouw hulp wordt duidelijk wanneer de omslag van het proefschrift bekeken 
wordt: top werk. 
 De leden van de MPB: Bassie, de Bout, Nuisie, Jappie en Hillie wil ik bedanken voor 
de jaarlijkse weekendje weg, hopelijk gaan we hier nog lange tijd mee door maar dan iets 
minder actief dan de laatste keer. 
 De biologen: Anne-Meint, Barry-Lee, Iman, Marieke en Tineke. Allemaal zijn we 
AIO geworden, wat mooi uitkomt bij het bespreken van al onze AIO probleempjes. De 
weekendjes met jullie vond ik altijd heel gezellig en dat moeten we zeker volhouden.  
 Mijn (schoon)familie wil ik bedanken voor de getoonde belangstelling en vooral voor 
de gezelligheid. Bart en Hannie bedankt dat jullie er altijd voor ons zijn. Zusjes Ingrid, 
Katarina en Natali, bedankt voor alles. Pappa en mamma, bedankt voor alles en vooral 
voor de steun en de vrijheid die ik kreeg bij het maken van mijn eigen keuzes. 
  De belangrijkste persoon in mijn leven heb ik voor het laatst bewaard. Lieve Sonja, 
het was een hectische tijd maar de ergste drukte is nu voorbij. Bedankt voor al je steun 
door de jaren heen. Ik hou van jou!! ♥ 
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