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Voorwoord van de programmaleider 

 
Het programma kent twee experimentele speerpunten plus een sterke theoretische component. De 
theorie heeft aan de wieg gestaan van het programma als geheel en is deels binnen en deels voor-
uitgaand aan het programma uitgevoerd. Een hoogtepunt is het toekennen van de International 
BEC prize 2011 aan Gora Shlyapnikov. Dit is de eerste keer dat deze prijs is uitgereikt.  
 
Voor wat betreft de bedrijfsvoering moet gemeld worden dat het Van der Waals – Zeemaninstituut 
najaar 2010 verhuisd is naar het Science Park in de Watergraafsmeer. Het weer operationeel krij-
gen van de apparatuur heeft grote vertraging opgelopen door expertiseverlies en dit heeft de out-
put in 2011 negatief beïnvloed. Verder is in Januari 2012 bekend geworden dat de UvA de onder-
zoekslijn Long-range Quantum Gases niet zal continueren na het emeritaat van de programmaleider 
(Walraven). Dr. N.J. van Druten is gevraagd om zijn activiteiten om te buigen. De richting van de 
Quantum Information Science met koude atomen is daarbij een optie. 
 
De speerpunten van het programma zijn Long-range Quantum Gases (03QG05-Walraven), Interac-
ting Bose gas in a waveguide (03QG06-Van Druten), Theory of Quantum Gases (03QG07-Shlyapnikov).  
 
Voortgang Long-range Quantum Gases (Walraven/Shlyapnikov):  
In 2011 is vooral aandacht besteed aan mengsels van van K-40 in meerdere hyperfijntoestanden. 
Deze mengsels zijn stabiel als gevolg van een geïnverteerde hyperfijnstructuur (zie ook highlight 
FOM jaarboek). Dit is het promotieonderwerp van de FOM-OIO Antje Ludewig. Het prepareren 
willekeurige combinaties van de 10 niveaus van de hyperfijngrondtoestand van K-40 en het bestu-
deren van Feshbach resonanties tussen de componenten is geheel geslaagd maar heeft wel het hele 
jaar 2010 in beslag genomen. Na de verhuizing zijn de metingen geïnterpreteerd. Dit is in 2011 
gebeurd in samenwerking met theoriegroepen in Eindhoven, NIST, Imperial College Londen. 
Antje Ludewig inmiddels gepromoveerd.  
 
Twee FOM postdocs hebben de apparatuur na de verhuizing weer grotendeels opgebouwd. Dit 
heeft meer tijd gekost dan geschat, vooral door grote problemen met de interfacing. Eind 2011 is de 
postdoc Frederik Spiegelhalder doorgestroomd. Omdat het door tempoverlies niet meer zinvol 
was om gepland onderzoek aan het Li-K mengsel uit te voeren hebben wij in samenwerking met 
de theoreticus Dmitry Petrov in Orsay ideeën voor andere experimenten uitgewerkt. De postdoc 
Slava Lebedev heeft daaraan een deel van zijn tijd besteed. Het was de bedoeling dat 
Klaasjan van Druten deze richting experimenteel zou voortzetten na het emeritaat van de pro-
grammaleider, maar gezien de wending in het UvA beleid is Van Druten gevraagd een projec-
truimtevoorstel rond dit onderwerp in te trekken. Lebedev heeft inmiddels een aanbod vanuit 
Santa Barbara aanvaard en zal binnenkort vertrekken. De nieuwe postdoc S. Lepoutre heeft een 
voorkeur om zich bij het onderzoek van Van Druten aan te sluiten. Gezien de beperkte menskracht 
en resterende tijd is besloten de onderzoekslijn van Walraven te stoppen.  
 
Voortgang Interacting Bose gas in a waveguide (03QG06-Van Druten/Shlyapnikov): 
In dit project wordt gewerkt aan zeer langwerpige quantumgassen van bosonen (Rb-87). Momen-
teel is de apparatuur weer geheel operationeel. De FOM-oio Philipp Wicke heeft gewerkt aan de 
spin-dynamica in een twee-componenten quantumgas van Rb-87. Door de opsluiting van het gas 
subtiel te variëren kunnen de drie wisselwerkingsparameters van en tussen de twee componenten 
nauwkeurig ingesteld worden. Wicke is er in geslaagd om de spin beweging onafhankelijk van de 
dichtheid te manipuleren. Het proefschrift is bijna klaar voor de commissie en de promotie staat 
gepland voor september 2012. Het onderzoek wordt voortgezet door de FOM postdocs Wojciech 
Lewoczko-Adamczyk en Quentin Beaufils de la Lancheraye. Inmiddels is het mogelijk om een 
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doospotentiaal aan te leggen en deze te karakteriseren. Ook zijn de lasers en de optiek voor het 
aanleggen van een 1D optisch rooster en het aandrijven van Bragg en Ramanovergangen beschik-
baar. De doospotentiaal zal het mogelijk maken om homogene gassen te bestuderen. De inhomo-
geneiteit van het gas is een complicerende factor geweest bij onderzoek van Wicke. Door Bragg 
en/of Raman excitatie kan de (spin)dynamica in het 1D gas beter worden bestudeerd. 
 
Voortgang Theory of Quantum Gases (03QG07-Shlyapnikov) 
Professor G.V. Shlyapnikov heeft in 2011 gewerkt aan een viertal onderwerpen op het gebied van 
de theorie van de quantumgassen. Gezien de internationale ontwikkeling van de experimentele 
mogelijkheden heeft de nadruk gelegen op systemen met twee- of een-dimensionaal gedrag. Voor 
wat betreft twee dimensies is gewerkt aan het fasediagram van het twee-components fermigas in 
de T = 0 limiet. Onderzocht zijn paramagnetische en ferromagnetische fluïda en kristallen en het 
effect van een r-3 lange-dracht potentiaal. Verder is gewerkt aan de superfluïditeit in 2D gassen van 
fermionische polaire moleculen. De “px+ipy” topologische aard van de superfluïde fase resulteert in 
zgn. Majorana modes in de kern van vortices, hetgeen interessant is uit het oogpunt van quantum 
informatie verwerking. Voor wat betreft het ééndimensionale gas is gewerkt aan de polaire fase 
van een systeem van bosonen met een grote spinontaarding. In nulveld geeft een negatieve pairing 
energie aanleiding tot een vorming van een condensaat van singlet paren (polar phase). De 
overgang naar een ferromagnetische fase door het aanleggen van een magneetveld is ook 
bestudeerd. 
 
De voor dit project gereserveerde postdoc (Quentin Beaufils de la Lancheraye) is in overleg met 
FOM ingezet rond het experimentele onderzoek van Klaasjan van Druten. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

  FOM - 03.1409/13 
 datum: 01-01-2012 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 87. 
  
Title (code) Quantum gases (QG) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. J.T.M. Walraven 
  
Duration 2004-2012 
  
Cost estimate M€ 3.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The objective of this programme is to investigate properties of dilute quantum gases both 
experimentally and theoretically and to develop new methods for the manipulation and control of 
these gases using externally applied fields. 
 
b. Background, relevance and implementation 
The physics of quantum gases has been soaring since the discovery of Bose-Einstein condensation 
(BEC) in trapped gases of alkali atoms and has rapidly become a mature field with a rich output 
and which is still expanding into new directions. The quantum gases display the whole spectrum 
of interesting collective phenomena as interacting many-body systems which is so well known 
from condensed matter physics. Experimental and theoretical research has revealed that these 
systems behave as superfluids with non-trivial phase coherence properties and dynamics. Much of 
the interest and excitement about the quantum gases is derived from their accessibility for the 
precision methods of modern quantum optics. This has enabled the implementation of entirely 
new experimental approaches that tightly bind fundamental interests to opportunities for future 
application. Among the directions being explored within this field is suitability for use in atom 
lasers, atomic clocks, interferometers and for quantum information processing. 
 
This programme focuses on the experimental and theoretical exploration of the role of strong 
interactions in both bosonic and fermionic quantum gases. During the first phase of the 
programme the apparatus was developed to investigate mixtures of the fermionic quantum gases 
40K and 6Li and of 1 D quantum gases of the bosonic quantum gas 87Rb. In the Fermi mixtures 
strong interactions can be induced by tuning to an interacomponent Feshbach resonance. In the 
bosonic gas the strong interactions appear – counter intuitively – by going to very low densities in 
1D geometries, where strong correlated motion appears as the result of so-called fermionization of 
the system. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ 1) < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 2.384 - - - - - - 2.384 

FOM-basisinvesteringen 605 - - - - - - 605 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.989 - - - - - - 2.989 
1) Aanvullend stelt de UvA een budget van k€ 601 (inclusief k€ 171 investeringsmiddelen) beschikbaar. 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-03.1408 
b) Ex ante evaluation: FOM-03.1824 
c) Decision Executive Board: FOM-03.2015/D 
d) Midterm evaluation: FOM-09.1017 
e) Decision Executive Board: FOM-09.1521/D 
 
 
Remarks 
The final report will be submitted in 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JR par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 100% COMOP 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2004 p.m. p.m. p.m. p.m. 168 

2005 p.m. p.m. p.m. p.m. 329 

2006 - 3,4 2,5 - 469 

2007 - 1,5 3,0 - 402 

2008 - - 3,0 - 270 

2009 - - 3,0 - 180 

2010 - 0,8 2,1 - 297 

2011 - 2,7 - - 227 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2004 - 6 15 - 

2005 1 7 21 - 

2006 - 4 12 - 

2007 - 4 23 - 

2008 1 6 29 2 

2009 1 7 33 - 

2010 - 9 42 - 

2011 - 4 31 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2005 
Christian Buggle, 11 oktober 2005, FOM-A-26. 

2006 
Geen. 

2007 
Geen. 

2008 
Aaldert van Amerongen, 30 mei 2008, FOM-A-26. 

2009 
T.G. Tiecke, 15 december 2009, FOM-A-26. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 



 
 
 

 
 
 - 10 - 
 

Werkgroep FOM-A-26 

Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. Walraven 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Quantum gases 
Titel van het project + nummer Long range quantum gasses 03QG01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.G. Tiecke oio 01 okt 2004 30 apr 2010 
G.V. Shlyapnikov postdoc 01 jan 2004 31 dec 2007 
D Petrov GASTEN 16 apr 2008 15 jun 2008 
D. Petrov GASTEN 01 sep 2009 30 sep 2009 
A. Ludewig oio 01 okt 2005 30 sep 2010 
S.P. Kraft GASTEN 01 jan 2008 31 dec 2008 
S.P. Kraft postdoc 01 jul 2006 31 dec 2006 
S.D. Gensemer postdoc 01 jun 2004 10 nov 2006 
M.A. Baranov postdoc 01 okt 2004 31 jan 2007 

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. 
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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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Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. Walraven 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. N.J. van Druten 
FOM-programma Quantum gases 
Titel van het project + nummer Interacting Bose gas in a waveguide 03QG02 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
P. Wicke oio 01 jul 2006 31 dec 2010 
S.M. Whitlock postdoc 23 jul 2008 31 jul 2008 
W. Lewoczko-Adamczyk postdoc 01 mei 2011 30 apr 2012 
P.P. Deuar postdoc 15 mrt 2006 31 mrt 2007 
M.A. Baranov postdoc 01 feb 2007 31 dec 2007 

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) 

1. I. Bouchoule, N.J. van Druten, and C.I. Westbrook, Atom Chips and One-Dimensional Bose 
Gases, Atom Chips, 331, J. Reichel and V. Vuletic, Wiley-VCH, 978-3-527-40755-2, 364  

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. N.J. van Druten, Quantum many-body physics and quantum simulation using atom chips, 
Physics@FOM: focus session F09.04, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

2. N.J. van Druten, One-dimensional Bose gas on an atom chip, Nonequilibrium Phenomena in 
low-dimensional Cold Gases, 21 okt 2011, 22 okt 2011, London, UK  
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3. N.J. van Druten, Atom chips and one-dimensional Bose gases, Colloquium TU 
Kaiserslautern, Physics Department, 14 nov 2011, 14 nov 2011, Kaiserslautern, Germany  

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

1. N.J. van Druten, Non-equilibrium dynamics around integrability in a one-dimensional two-
component Bose gas, DAMOP 2011, 13 jun 2011, 17 jun 2011, Atlanta, USA  

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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Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. Walraven 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Quantum gases 
Titel van het project + nummer Mixtures 09QG03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
F.M. Spiegelhalder postdoc 01 apr 2010 30 nov 2011 
V. Lebedev postdoc 01 feb 2011 31 jan 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 

1. J.T.M. Walraven, Evaporative Cooling , International Summerschool on Optical Cooling and 
Trapping, 11 sep 2011, 25 feb 2012, Les Houches, France  

2. J.T.M. Walraven, Quantum Motion at low temperature, International Summerschool on 
Optical Cooling and Trapping, 11 sep 2011, 25 feb 2012, Les Houches , France  

3. J.T.M. Walraven, Characteristic length scales in potential scattering, International 
Summerschool on Optical Cooling and Trapping, 11 sep 2011, 25 feb 2012, Les Houches, 
France  

4. J.T.M. Walraven, Kinetic properties of ultracold gases, International Summerschool on 
Optical Cooling and Trapping, 11 sep 2011, 25 feb 2012, Les Houches, France  

5. J.T.M. Walraven, Feshbach resonances, International Summerschool on Optical Cooling and 
Trapping, 11 sep 2011, 25 feb 2012, Les Houches, France  
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6. J.T.M. Walraven, Superfluidity in Quantum gases, DPG Physics School on Quantum Gases 
in Dilute Atomic Vapour, 28 mrt 2011, 01 apr 2011, Bad Honnef, Germany  

7. J.T.M. Walraven, Feshbach resonances in ultracold gases, DPG Physics School on Quantum 
Gases in Dilute Atomic Vapour, 28 mrt 2011, 01 apr 2011, Bad Honnef, Germany  

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 

1. member Physics review panel of the Academy of Finland member Fachbeirat Max Planck 
Institute for Quantum Optics member Member Advisory Board of Institut Francilien des 
Atomes Froids (IFRAF)  

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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Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. Walraven 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. N.J. van Druten 
FOM-programma Quantum gases 
Titel van het project + nummer 1D experiments 09QG04 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
W. Lewoczko-Adamczyk postdoc 01 mei 2012 30 apr 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 

1. N. J. van Druten, Quantum many-body physics and quantum simulation using atom chips, 
Physics@FOM: focus session F09.04 , 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

2. N. J. van Druten, One-dimensional Bose gas on an atom chip, Nonequilibrium Phenomena 
in low-dimensional Cold Gases, 21 okt 2011, 22 okt 2011, London, UK  

3. N.J. van Druten, Atom chips and one-dimensional Bose gases, Colloquium TU 
Kaiserslautern, Physics Department, 14 nov 2011, 14 nov 2011, Kaiserslautern, Germany  



 
 
 

 
 
 - 17 - 
 

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

1. N.J. van Druten, Non-equilibrium dynamics around integrability in a one-dimensional two-
component Bose gas, DAMOP 2011, 13 jun 2011, 17 jun 2011, Atlanta, USA  

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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Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. Walraven 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Prof.dr. G.V. Shlyapnikov 
FOM-programma Quantum gases 
Titel van het project + nummer Theory 09QG05 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Q.A. Beaufils de la Rancheraye postdoc 01 nov 2011 31 okt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. S.I. Matveenko and G.V. Shlyapnikov, Tkachenko modes and their damping in the vortex 
lattice regime of rapidly rotating bosons , Physical Review A, 83, 033604, 2011  

2. N.D. Drummond, N.R. Cooper, R.J. Needs, and G.V. Shlyapnikov, Quantum Monte Carlo 
calculation of the zero-temperature phase diagram of the two-component fermionic gas in 
two dimensions , Physical Review B, 83, 195429, 2011  

3. G.V. Shlyapnikov and A.M. Tsvelik, Polar phase of one-dimensional bosons with large spin , 
New Journal of Physics, 13, 065012, 2011  

4. J. Levinsen, N.R. Cooper, and G.V. Shlyapnikov, Topological p_x+ip_y superfluid phase of 
fermionic polar molecules , Physical Review A, 84, 013603, 2011  

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 

1. G.V. Shlyapnikov, Novel phases of fermionic polar molecules in two dimensions, 
International workshop on Quantum physics of low-dimensional systems and materials, 03 
jan 2011, 08 jan 2011, Stellenbosch, South African Republic  
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2. G.V. Shlyapnikov, Finite temperature phase transition for weakly interacting disordered 
bosons in 1D, International conference on Research Frontiers in ultra-cold atomic and 
molecular gases, 10 jan 2011, 14 jan 2011, Goa, India  

3. G.V. Shlyapnikov, Novel macroscopic quantum states of fermionic polar molecules, 
International conference on ultracold mixtures of atoms and molecules (FERMIX) , 13 apr 
2011, 15 feb 2012, Paris, France  

4. G.V. Shlyapnikov, Tkachenko modes and their damping for rapidly rotating bosons, 
International workshop on Fermions: from neutron stars to ultracold gases , 15 apr 2011, 20 
mei 2011, Seattle, USA  

5. G.V. Shlyapnikov, Finite temperature effects for rapidly rotating bosons, International 
conference on Quantum Gases , 13 mei 2011, 14 mei 2011, Toronto, Canada  

6. G.V. Shlyapnikov, Novel physics with fermionic polar molecules, International conference 
''Frontiers in ultracold Fermi gases'' , 06 jun 2011, 10 jun 2011, Trieste, Italy  

7. G.V. Shlyapnikov, New physics with fermionic polar molecules, Gordon conference on 
Atomic Physics, 06 jun 2011, 10 jun 2011, West Dover, USA  

8. G.V. Shlyapnikov, Two-dimensional weakly interacting bosons in disorder at finite 
temperatures, International workshop on Quantum Transport, 04 jul 2011, 14 jul 2011, 
Benasque, Spain  

9. G.V. Shlyapnikov, New physics with fermionic polar molecules, International Conference on 
Quantum Technologies , 15 jul 2011, 16 jul 2011, Moscow, Russia  

10. G.V. Shlyapnikov, Novel phases of fermionic polar molecules, Advanced workshop on Non-
standard superfluids and insulators , 18 jul 2011, 22 jul 2011, Trieste, Italy  

11. G.V. Shlyapnikov, Novel physics with fermionic polar molecules, International conference 
on Quantum Technologies , 01 sep 2011, 04 sep 2011, Krakow, Polan  

12. G.V. Shlyapnikov, Topological p_x+ip_y phase for polar molecules in 2D, International 
workshop ''Quantum quenches and strongly correlated physics' , 05 sep 2011, 09 sep 2011, 
Montauk, USA  

13. G.V. Shlyapnikov, Novel physics with polar molecules, International conference ''Frontiers 
in quantum gases EC-2011'' , 10 sep 2011, 16 sep 2011, San Feliu de Guixols, Spain  

14. G.V. Shlyapnikov, Rapidly rotating bosons. Excitation modes and correlation functions, 
International workshop ''Modern trends in theory of quantum transitions'', 25 sep 2011, 25 
sep 2011, Arcachon , France  

15. G.V. Shlyapnikov, Polar molecules. Novel Fermi liquid, International workshop on Cold 
Molecules, 07 nov 2011, 11 nov 2011, Stellenbosch, South African Republic  

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

1. International BEC Prize 2011: Awarded at the International conference ''Frontiers in 
quantum gases BEC-2011'', San Feliu de Guixols, Spain, September 10-16, 2011.  

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

1. 1. International conference ''Frontiers of Ultracold Atoms and Molecules'', January 2011, 
Goa, India; B. Das, M. Kiselev, R. Pai, and G.V. Shlyapnikov (co-chairs). 2. International 
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Workshop ''Fermions. From Cold Atoms to Neutron Stars'', March-May 2011, Seattle, USA; 
A. Bulgac, M.Forbes, A. Gezerlis, Tin-Lun Ho, G. V. Shlyapnikov, and M. Zwierlein (co-
directors). 3. International workshop ''Quantum transport'', July 4-14 2011, Benasque, Spain; 
F. Sols and G.V. Shlyapnikov (cio-directots).  

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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Bijlage bij de outputgegevens 

 
Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie van 
dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte resultaten 
te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2012. Lees deze mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips bij 
het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkgemeen-
schapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende projecten 
binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de zomer de 
voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken worden, beschik-
baar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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