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Een promotie uitvoeren en afronden is een zeer omvangrĳke klus met de 
nodige ‘ups and downs’. Tĳdens deze intensieve periode zĳn er diverse 
personen die op verschillende manieren zeer behulpzaam geweest en hen 
wil ik door middel van dit dankwoord hartelĳk bedanken.
 Copromotores Koen Lemmink en Martin Stevens; beste Koen en 
Martin, bedankt voor jullie kritische maar altĳd opbouwende commentaren 
en in het bĳzonder jullie geduld. Het totale traject hee� ‘iets’ langer geduurd 
dan oorspronkelĳk gepland, maar jullie hebben altĳd het vertrouwen 
gehad in een goede afloop, waarvoor mĳn dank. Prof. dr. E. Scherder; beste 
Erik, pas tegen het eind van mĳn promotietraject kregen we met elkaar te 
maken. Jouw opmerkingen hebben mĳ vooral in de eindfase gemotiveerd 
om ook de laatste publicaties eruit te slepen. Bedankt voor de pre�ige 
samenwerking. Ook wil ik emeritius hoogleraar P. Rispens als een van de 
initiatiefnemers van de ontwikkeling van GALM en Prof. dr. T. Mulder 
bedanken voor hun begeleiding in de beginfase van mĳn promotietraject.  
 Prof. dr. R.L. Diercks, Prof. dr. J.W. Groothoff en Prof. dr. W. van 
Mechelen wil ik bedanken voor hun snelle en deskundige beoordeling van 
mĳn manuscript.
 Paul Huisman, Roy Stewart, Abby King, Patricia Schouwink en Ruth 
Rose bedank ik voor hun inhoudelĳke, statistische  en tekstuele ondersteuning 
tĳdens de productie van deze dissertatie.
 De uitvoering van dit onderzoek was nooit mogelĳk geweest zonder 
de samenwerking met de lokale GALM projectgroepen in Losser, Heerenveen 
en Gouda. In het bĳzonder wil ik Sportraad Zuid-Holland (inmiddels 
Sportservice Zuid-Holland), Sportraad Overĳssel en SPORT fryslân noemen. 
Bedankt Veronique van der Hoorn, Anita Bakker en Krĳn van Houten. 
Daarnaast ben ik natuurlĳk alle deelnemende ouderen in deze gemeenten 
zeer erkentelĳk voor hun medewerking en deelname aan de vele interviews 
en testen.
 In de loop van mĳn promotietraject is het Instituut voor Sportstudies 
(HIS) van de Hanzehogeschool Groningen mĳn werkgever geworden. 
Tĳdens en naast de werkzaamheden voor het Instituut heb ik de ruimte en 
mogelĳkheden gekregen mĳn promotie af te ronden. Ik wil iedereen die 
me hierbĳ ondersteund hee�, en in het bĳzonder de leden van het team 
Sportgezondheid en de dean van het Instituut Bert van der Tuuk hartelĳk 
bedanken voor deze geboden ruimte. Ik hoop de opgedane kennis via 
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het onderwĳs en het net opgerichte lectoraat Sportwetenschap in te kunnen 
brengen en een rol te kunnen spelen in de verdere intensivering van de 
samenwerking tussen de Rĳksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool 
Groningen.
 De (ex)leden van het landelĳke implementatieteam GALM (Casper 
Dirks, Ger Kroes, Mathieu de Greef, Oscar Dorrestĳn, Feyuna Jansma en Yldau 
Dĳkstra)  en mede initiator van GALM, Petrus Bult, wil ik bedanken voor de 
inspirerende pioniersfase van GALM die we met z’n allen hebben doorlopen. 
We waren, op de oudgedienden na, een stel jonge honden en hadden met 
z’n allen heel veel dadendrang en enthousiasme. Uiteindelĳk hebben we een 
heel goed project ontwikkeld en uitgevoerd waaraan zeer veel ouderen in 
binnen- en zelfs buitenland wekelĳks meedoen. Jullie gezelschap, humor en 
samenwerking voorafgaand aan en tĳdens het GALM effectonderzoek heb ik 
altĳd als zeer pre�ig ervaren.
 Ki�y Leibbrand; beste Ki�y, bedankt voor al die telefoontjes, 
trainingen, testen, interviews, etc. die je mĳ uit handen hebt genomen tĳdens 
de uitvoering van het onderzoek en minstens zo belangrĳk de gezelligheid 
tĳdens de vele ‘meetmomenten’. Ik heb aan deze tĳd een goede vriendin 
overgehouden en ben erg blĳ dat je me ook in de laatste fase ondersteunt en 
als paranimf wilt optreden.
 Oscar Dorrestĳn;  tĳdens onze inspirerende fietstochten hebben we veel 
promotiezaken doorgenomen, van positief tot negatief. Inmiddels zit jĳ nu in 
hetzelfde schuitje. Een advies van mĳ: neem mĳn tĳdspad niet als voorbeeld. 
Tot slot wil ik ook jou bedanken dat je als paranimf wilt optreden. 
 Heit en mem, Migchiel, Sandra, Gerard, Judy, Bastiaan-Willem, 
Marlon, Jeroen en Bineke; jullie wil ik bedanken voor  het aanhoren van mĳn 
gemopper tĳdens de mindere momenten, het begrip hebben voor het weer 
verschuiven van deadlines en de vele ongeplande werkmomenten. Ik heb 
jullie positieve steun altĳd erg gewaardeerd.
 Voordat ik dit dankwoord afsluit, wil ik iedereen, die ik onbewust 
vergeten ben te noemen in dit dankwoord, maar wel een rol gespeeld hee� 
in de totstandkoming van  dit proefschri�, hartelĳk bedanken.  
 Last, but certainly not least wil ik met het noemen van twee heel dierbare 
en belangrĳke personen in mĳn leven dit dankwoord besluiten. Lieve Esther en 
Tim, door jullie onvoorwaardelĳke steun, geduld en geloof in de goede afloop 
heb ik dit proefschri� uiteindelĳk na al die jaren kunnen en mogen afronden. 
Het was zeker niet gemakkelĳk als ik weer eens kwam vertellen dat ik een 
weekend of een vakantie moest doorwerken en privézaken moesten wĳken. 
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Naast de promotietraject werkzaamheden hebben we gezamenlĳk het nodige 
meegemaakt, wat het allemaal nog eens extra intensief gemaakt hee�. Als ik 
hierop terugkĳk, kan ik alleen maar zeggen dat ik heel erg trots ben op hoe 
we deze periode, in eerste instantie met z’n tweeën en later met z’n drieën 
volbracht hebben. Nu we de finish hebben gehaald van deze duurprestatie 
genaamd promotie, gaan we een hoop andere leuke dingen doen. Esther en 
Tim; in één woord: BEDANKT!
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