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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
In 2010 zijn de laatste twee open projecten in dit programma van start gegaan, en daarmee ligt 
het programma uitstekend op schema. Grosso modo lopen de projecten zoals gepland in de 
programma beschrijving, die daarmee geen aanpassing behoeft. De belangrijkste aanpassing is 
wellicht het vertrek van een van de beoogde PIs, Wim van Saarloos, naar FOM - de daarbij 
behorende oio-positie is overgenomen door dr. Vincenzo Vitelli (Leiden) en in de zomer van 
2010 ingevuld. 
 
Wetenschappelijk loopt het programma naar tevredenheid, en ik noem hier graag drie high-
lights: 
 
(1) Een van de meest saillante voorspellingen uit jamming betreft die van de density of states 
(DOS) D(ω) van vibrationele modes in systemen dicht bij jamming. Voor crystalijne 
materialen, waar vibratie modes eenvoudig te karakteriseren vlakke golven zijn, voorspelt de 
klassieke Debye theorie een DOS die schaalt met de frequentie ω als ω (d-1), waarbij d de 
dimensie is. Recente numerieke studies vinden echter dicht bij jamming een veel groter aantal 
laagfrequentie modes (de zogenaamde soft modes), die er uiteindelijk toe zou leiden dan de 
DOS naar een constante gaat bij lage frequenties. Sinds deze voorspelling gemaakt is, hebben 
diverse groepen geprobeerd dit in experimenten te zien, en in 2010 lieten experimenten van 
Antina Gosh, promovenda werkzaam binnen dit project in de groep van Daniel Bonn en Peter 
Schall (UvA), zien hoe een en ander voor een colloidaal glas dicht bij jamming uitpakt --- een 
prachtig resultaat met verstrekkende consequenties voor ons begrip van jamming in echte 
materialen. 
 
(2) Een van de drie key targets van dit proposal is om de zogenaamde shear thickening te 
begrijpen, het verschijnsel dat sommige vloeistoffen onder stroming meer visceus worden en 
jammen --- het meest bekende voorbeeld is maïzena pap, die bij voldoende hoge concentratie 
prima langzaam kan vloeien, maar bij snellere stroming (bijvoorbeeld opgewekt door er met 
een lepel in te roeren) een vast vorm aanneemt en zich hevig tegen deze stroming verzet. 
Experimenten van Stefan von Kann in de groep van Detlef Lohse en Devaraj van der Meer, 
waarbij de beweging van een kogel die in de maïzena wordt geworpen worden gevolgd, sug-
gereren dat deze interactie tussen een vloeibare en gejammede fase aanleiding kunnen geven 
tot oscillaties van de bal. Deze waren wel eerder gezien maar nooit eerder beschreven, en een 
systematische studie van de frequentie en amplitude van deze oscillaties geeft cruciale infor-
matie over het mechanisme dat shear thickening veroorzaakt. 
 
(3) Biologische materialen zijn vaak zacht voor kleine vervormingen maar sterk voor grote --- 
denk hierbij aan bijvoorbeeld de huid. In simulaties en analytische berekeningen, heeft 
Misha Sheinman, postdoc in de groep van MacKintosh (VU) nu laten zien hoe dit in zijn werk 
gaat. Een belangrijk ingrediënt zijn de zogenaamde niet-affiene deformaties in het elastische 
netwerk dat de essentie van de fysica van dit soort biomaterialen modelleert. Niet-affiene 
deformaties spelen ook een key-rol bij de jamming van deeltjes systemen, maar daar lijken ze 
het materiaal voornamelijk te verzwakken in plaats van te versterken. Een belangrijke uitda-
ging voor diverse groepen in dit programma is nu om dit cruciale verschil beter te begrijpen. 
 
Dit laatste voorbeeld geeft meteen aan waar de meerwaarde van dit programma ligt. In min-
stens vier van onze projecten spelen deze niet-affiene deformaties een hoofdrol, maar tegelij-
kertijd is het zo dat er, in de diverse sub-communities, heel anders tegen dit begrip wordt aan-
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gekeken. Significante vooruitgang kan hier geboekt worden door samenwerking, en PIs in dit 
programma zijn nu bezig een gezamenlijk project op te zetten daartoe. Meer in het algemeen is 
onderdeel van dit programma de uitwisseling van promovendi en postdocs tussen de groe-
pen, iets wat voornamelijk eind 2010 - 2011 zal plaatsvinden. 
 
In 2010 is er een internationale 'Jamming and Rheology' meeting in Cargese georganiseerd, 
waar naast de participanten uit het programma, een keur aan internationale coryfeeën aanwe-
zig waren. Naast puur wetenschappelijk, was een belangrijk doel ook de junior members van 
het programma een goed idee te geven van wat er internationaal speelt. Deze hebben hier 
aangegeven behoefte te hebben aan additionele scholing, en voor najaar 2011 zijn een aantal 
eendaagse cursussen gepland om het begrip van een aantal key-topics te verdiepen --- het 
gericht opleiden van junior mensen is een ander voorbeeld van meerwaarde binnen het pro-
gramma. 
 
De belangrijkste aandachtspunten voor de PL zijn het organiseren van de concrete uitwisselin-
gen tussen de groepen en de cursussen, en het organiseren van een internationale, afsluitende 
conferentie in 2012. 
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 FOM - 07.1629/4 
 datum: 01-01-2011 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 102. 
  
Title (code) Rheophysics: Connecting jamming and rheology (CJR) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. M.L. 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€ < 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 2016 Totaal 

FOM-basisexploitatie* 1.752 660 272 153 -  - 2.837 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.752 660 272 153 - - - 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 - 1,3 4,8 - 295 

2010 - 1,3 8,5 - 545 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2008 - 3 4 - 

2009 - 2 15 - 

2010 - 11 12 - 

 
 
Promoties 

2008 
Geen. 
 
 
2009 
Geen. 
 
2010 
Geen. 
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Personele bezetting in 2010 
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Werkgroep FOM-A-03 
Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
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 
JE Desarnaud WP/T 01 jun 2009 30 nov 2009 
Y Rahmani OIO 01 jun 2009 31 mei 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Shahidzadeh-Bonn N, Desarnaud J, Bertrand F, Bonn D, Damage in porous media due to 
salt crystallization, Phys. Rev. E, 81, 066110, 2010  

2. Antina Ghosh, Vijayakumar K. Chikkadi, Peter Schall, Jorge Kurchan, and Daniel Bonn, 
Density of States of Colloidal Glasses, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 104, 248305, 2010  

3. Antina Ghosh, Vijayakumar K. Chikkadi, Peter Schall, Jorge Kurchan, and Daniel Bonn, 
Erratum: Density of States of Colloidal Glasses, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 105, 
149903, 2010  

4. Ghosh A, Mari R, Chikkadi V, Kurchan J and Bonn D, Density of states of colloidal glasses 
and supercooled liquids, SOFT MATTER, 6, 3082, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 
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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) 

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 Universiteit van Amsterdam 
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 

1. Abdoulaye Fall, Jose Paredes, and Daniel Bonn, Yielding and Shear Banding in Soft Glassy 
Materials, Phys. Rev. Lett., 105, 225502, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

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 
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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 

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-L-07 
Werkgroepleider Prof.dr. M.L. van Hecke 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology 
Titel van het project + nummer Competition of jamming and shear banding 07CJR07 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N Upadhyaya OIO 01 jul 2010 30 jun 2014 

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 

e. Open Access publicaties 

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 
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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-03 
Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
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 

1. S. von Kann, S. Joubaud, G.A. Caballero-Robledo, D. Lohse & D. van der Meer, Effect of finite 
container size on granular jet formation, Physical Review E, 81, 041306, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

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 

1. Stefan von Kann, Shear thickening phenomena in dense suspensions, Jamming and 
Rheology, 05 apr 2010, 09 apr 2010, Cargese, France  
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2. Stefan von Kann, Sedimentation in a cornstarch suspension, Granular afternoon,  
11 nov 2010, 11 nov 2010, Enschede, Netherlands  

3. Stefan von Kann, Non-Newtonian phenomena in dense suspensions, Granular and 
Granular fluid flow, 20 jun 2010, 25 jun 2010, Waterville, USA  

4. Ceyda Sanli, Collective dynamics of floating particles on a Faraday wave, Physics@FOM 
Veldhoven 2010, 19 jan 2010, 20 jan 2010, Veldhoven, Netherlands  

5. Ceyda Sanli, Short time dynamics of floating particles on a Faraday wave, 3rd jamming 
and rheology meeting, 05 apr 2010, 09 apr 2010, Cargese, France  

6. Ceyda Sanli, Morphological analysis of the density-dependent clustering on a Faraday 
wave, Granular afternoon, 11 nov 2010, 11 nov 2010, Enschede, Netherlands  

7. Ceyda Sanli, Density-dependent clustering on a Faraday wave, Complexity of pattern 
meeting, 15 nov 2010, 15 nov 2010, Enschede, Netherlands  

8. Ceyda Sanli, Morphological analysis of the density-dependent clustering on a Faraday 
wave, 9th Dutch soft matter day, 26 nov 2010, 26 nov 2010, Leiden, Netherlands  

c. Ontvangen prijzen 

1. Prof. Detlef Lohse: ERC-grant, zie ook 
http://pof.tnw.utwente.nl/1_home/1_news.html#ERCgrant  

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

1. Detlef Lohse: diverse, zie cv: 
http://pof.tnw.utwente.nl/2_people/personalpages/detlef/CV_Professor%20Dr%20
Detlef%20Lohse_161210.htm  

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 Universiteit Twente 
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 

e. Open Access publicaties 

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 
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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 

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 Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's V. Magnanimo, A. R. Thornton 
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 

1. M. Otsuki, H. Hayakawa, and S. Luding, Behavior of Pressure and Viscosity at High 
Densities for Two-Dimensional Hard and Soft Granular Materials, Progress of 
Theoretical Physics, 184, 110-133, 2010  

2. M. K. Müller, T. Pöschel, and S. Luding, Force Statistics and Correlations in Dense 
granular Packings, Chemical Physics, 375, 600-605, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. A. Singh, S. Luding, Flow behavor at different shear rates for dry powders, World 
Congress Particle Technology 6, 26 apr 2010, 2010  

2. S. Luding, How to obtain constitutive relations for stress and density from DEM 
simulations, World Congress Particle Technology 6, 26 apr 2010, 2010  

3. S. Luding, Isotropic compression of cohesive-frictional particles with rolling resistance, 
Numerical Methods in Geotechnical Engineering, (NUMGE2010 Proceedings, 2010),  
02 jun 2010, T. Benz and S. Nordaal, CRC Press, 2010  

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 
Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

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

1. A. Singh, Jamming, Shear banding and Microstructures., JMBC Granular Matter 
Course, 08 feb 2010, 12 feb 2010, University of Twente, Enschede, Netherlands  

2. A. Singh, Effect of Cohesion on wide shear bands, Does Dimensionality Matter?,  
31 mei 2010, 04 jun 2010, MPIPKS Dresden, Germany  

3. A. Singh, Microstructure analysis in shear bands for cohesive-frictional powders, 
Disorder and Heterogeneity in Physics 2010, 06 dec 2010, 10 dec 2010, Universidad de 
Chile, Santiago, Chile  

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 

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-V-13 
Werkgroepleider Prof.dr. F.C. MacKintosh 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology 
Titel van het project + nummer Modelling of non-affine deformations and flow 

07CJR03 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M Sheinman WP/T 01 sep 2010 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 

e. Open Access publicaties 

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 
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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 

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 
 
 
 
 

 

 


