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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Ontwikkeling en uitvoering van het programma 
Na een wat trage start is dit programma nu goed op gang. Veel van de groepen hebben het 
niet eenvoudig gevonden hun open posities te vullen, maar na lang zoeken zullen de laatste 
projecten in de zomer van 2010 van start gaan.  
 
Voor zover dat in dit relatief vroege stadium te beoordelen valt, ben ik tevreden over het 
niveau van de studenten en het werk dat zij verrichten. Ik zie wel een belangrijke taak weg-
gelegd in het creëren van additionele synergie tussen de verschillende (bloed)groepen in het 
programma. 
 
Wetenschappelijke highlights uit het programma van afgelopen jaar betreffen werk aan shear 
thickening (Twente), waarin de rheologie van dichte suspensies die al dan niet gevibreerd 
worden d.m.v. zogenaamde impact experimenten worden onderzocht, en observaties van 
schaling vlakbij de jamming overgang in twee-dimensionale schuimen (Leiden).  
 
Netwerkactiviteiten 
Inmiddels zijn er diverse netwerkbijeenkomsten geweest, recentelijk een ééndaagse bijeen-
komst in Twente (najaar 2009), en een internationale meeting van een week in Cargese (voor-
jaar 2010). Op deze wijze hebben de in dit programma aangestelde junior onderzoekers elkaar, 
en elkaars projecten, beter leren kennen, en hebben wij ook het programma internationaal op 
de kaart gezet. 
 
De participanten (junior en senior) hebben de wens uitgesproken om een korte 'school' in 
Nederland te organiseren, waarin diegene met een achtergrond in rheologie over jamming 
kunnen leren en vice-versa – een dergelijke meeting staat gepland voor eind 2010.  
 
Toekomstperspectief 
Er liggen, naast de organisatie van voornoemde 'school', twee taken in het verschiet om dit 
programma verder uit te laten groeien. 
 
1) Om nieuwe en hechtere kruisverbanden tussen de groepen onderling te creëren, ben ik 

voornemens de promovendi en postdocs in dit programma te betrekken bij activiteiten in 
een complementaire groep. Op dit moment bespreek ik met diverse groepsleiders hoe een 
en ander concreet aan te pakken. 

2) Daarnaast zijn wij voornemens om in 2011/2012 een internationale conferentie over 
jamming en rheologie te organiseren – locatie moet nog vastgesteld worden. 
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 FOM - 07.1629/3 
 datum: 01-01-2010 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 102. 
  
Title (code) Rheophysics: Connecting jamming and rheology (CJR) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. M. van Hecke 
  
Duration 2008-2013 
   
Cost estimate M€ 2.8 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The programme aims at unravelling the yielding/jamming (flow-no flow) transitions exhibited 
by yield stress fluids from a microscopic perspective. The scientific programme is inspired by 
recent findings of a critical jamming transition which separates rigid and flowing states of 
disordered materials. The three closely interconnected scientific questions that will be 
addressed concern (i) the microscopic origin of the jamming of yield stress fluids, (ii) the 
relation between jamming and the formation of shear bands, and (iii) the cause of shear 
thickening. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Because of their enormous range of applications, yield stress fluids, such as drilling fluids, 
toothpaste, shaving foam, coatings and mayonnaise, have been studied intensively. However, 
the classical rheological description of these materials, which assumes a constant yield stress, 
does not capture that yield stresses often depend on the materials history and vary in space 
and time, does not always correctly predict when yield stress fluids form shear-bands and 
does not provide an understanding of the behavior of these materials. The missing key 
ingredient is the coupling between the local flow and the local rheological features, mediated 
by the microscopic organization of these materials. In this programme a clear framework 
will be developed by incorporating novel microscopic descriptions that have emerged in the 
study of jamming. The proposed programme thus weaves the two strands of jamming and 
rheology together, allowing for the first time to provide a microscopic understanding of the 
flow of yield stress fluids. In ten sub projects a variety of materials, ranging from foam and 
macroscopic suspensions to colloidal and clay suspensions will be studied: the focus is on 
generic mechanisms. In addition, the programme will serve as a nucleus for collaborations 
with industry. 
 
At present, activities in these fields in the Netherlands are growing but scattered across 
institutes and communities. By bundling these parallel efforts, which individually already 
have a major impact, we will create a strong and focused programme at the forefront of this 
field. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
bedragen in k€ < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie* 1.011 741 660 272 153  - 2.837 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.011 741 660 272 153 - - 2.837 

* inclusief reserveringen voor een industrieel project (k€ 236) en een stuurbudget (k€ 120). 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-07.1128 
b) Ex ante evaluation: FOM-07.1337 
c) Decision Executive Board: FOM-07.1623 
 
 
Remarks 
This programme encompasses ten projects, carried out at five different universities, plus an 
extra open collaborative project with industry. 
The final evaluation will be based on the self-evaluation report at the end of the programme, 
which will be submitted by the programme management by summer 2013. 
 
 
 
 JR par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: FeF 100% 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Rheophysics: Connecting jamming and rheology' (nr. 102) 
 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2008 - - 1,2 - 54 

2009 - 1,1 4,0 - 203 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2008 - 3 4 - 

2009 - 2 15 - 

 
 
Promoties 

2008 
Geen. 
 
 
2009 
Geen. 
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Werkgroep FOM-A-03

Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
P. Schall

FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology

Titel van het project +

nummer

Jamming and the glass transition / Shear banding in

glasses and suspensions 07CJR04

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

A Ghosh OIO 17 apr 2008 16 apr 2011

Y Rahmani OIO 01 jun 2009 31 mei 2013

JE Desarnaud WP/T 01 jun 2009 30 nov 2009

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften
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Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-A-03

Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology

Titel van het project +

nummer

Structuring oil-continuous emulsions by colloidal

particles 09CJR12

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

JF Paredes Rojas OIO 01 sep 2009 31 aug 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)
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a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Dr. Krassimir Velikov, Dr. Arjen Bot, Unilever1.

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-L-25

Werkgroepleider Prof.dr. M.L. van Hecke

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma
Rheophysics: Connecting jamming and

rheology

Titel van het project + nummer Non affine foam flows 07CJR02

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

AON Siemens OIO 01 aug 2009 31 jul 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

M.L. van Hecke, Jamming, International Summerschool Fundamental Problems in Statistical
Physics XII , 01 sep 2009, Leuven, Nederland

1.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

A.O.N. Siemens, compression of foams , Jamming and rheology meeting Universiteit
Twente, 14 okt 2009, Enschede, Nederland

1.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

M.L. van Hecke: Lid programma Commissie Veldhoven 20101.
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-03

Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
Dr. Devaraj van der Meer

FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology

Titel van het project +

nummer

Jamming of particles on a surface / Vibration induced

jamming and shear thickening 07CJR01

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

C Sanli OIO 21 aug 2008 20 aug 2012

S von Kann OIO 01 nov 2008 31 okt 2012

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Ceyda Sanli, Dancing particles on a Faraday wave, 1st Jamming and Rheology Meeting, 26
mei 2009, Leiden, The Netherlands

1.

Ceyda Sanli, Collective dynamics of particles on a Faraday wave, APS DFD, 23 nov 2009, Minneapolis
Minneapolis, USA

2.

Ceyda Sanli, Collective dynamics of particles on a Faraday wave, 2nd Jamming and
Rheology Meeting, 03 dec 2009, Enschede, The Netherlands

3.

Stefan von Kann, Structures in vibrofluidized, dense suspension, 1st Jamming and rheology
meeting, 26 mei 2009, Leiden, The Netherlands

4.

Stefan von Kann, Impact on and sedimentation in a shear thickening liquid bed, 2nd
Jamming and rheology meeting, 03 dec 2009, Enschede, The Netherlands

5.

c. Ontvangen prijzen
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Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-17

Werkgroepleider Prof.dr. F. Mugele

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's
Dr. H.T.M. van den Ende

FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology

Titel van het project + nummer
Jamming and yielding of microgel particle

dispersions 07CJR05

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

OS Deshmukh OIO 09 nov 2009 08 nov 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)
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a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-28

Werkgroepleider Prof.dr. S. Luding

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma
Rheophysics: Connecting jamming and

rheology

Titel van het project + nummer
Jamming, shear banding and microstructure

07CJR06

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

A Singh OIO 24 aug 2009 23 aug 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

S. Luding & F. Alonso-Marroquin, How to get the Yield locus of an Adhesive Powder from a
Single numerical Experiment. , 6th International Conference for Conveying and Handling of
Particulate Solid, , Peter Wypych, Barton ACT Australia, 2009

1.

S. Luding, Constitutive relations of dense granulates with friction and adhesion from DEM, 
Conference on Particle-Based methods Particles, , E. Onate &D.R.J. Owen, , 2009

2.

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Stefan Luding, About Particles and continuum theory, Univ. Lissabon Workshop, 16 jun
2009, Lissabon, Portugal

1.

Stefan Luding, Computer models for dense, realistic granular matter., YKIS2009, 19 aug
2009, Tokyo, Japan

2.

Stefan luding, Structure and stress anisotropy in granulates with friction and adhesion, 
ESMC2009, 08 sep 2009, Lissabon, Portugal

3.

Stefan Luding, Discrete and continuum theories for dense granulates with friction and
adhesion, IUTAM-ISIMM, 14 sep 2009, Reggio Calabria, Italy

4.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Abhinendra Singh, Jamming, Shearbanding and Microstructure., Scale transitions in Space &1.
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Time for Materials, 19 okt 2009, Leiden, Nederland
Abhinendra Singh, Jamming, Shearbanding and Microstructure., Jamming Project (FOM),
progress meeting, 03 dec 2009, Enschede, Nederland

2.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Leiden Univ., Physics1.

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-U-06

Werkgroepleider Prof.dr. H.N.W. Lekkerkerker

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology

Titel van het project + nummer
Rheology modification in colloidal clay

dispersions 07CJR08

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

D Kleshchanok WP/T 01 apr 2009 31 mrt 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

D. Kleshchanok, Rheology modification in colloidal clay clay suspensions, Rheophysics:
Connecting Jamming and Rheology, 26 mei 2009, Leiden, The Netherlands

1.

D. Kleshchanok, Phase behavior and structures in mixed silica - gibbsite suspensions, 
Rheophysics: Connecting Jamming and Rheology, 03 dec 2009, Enschede, The Netehrlands

2.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften
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Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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