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Voorwoord van de programmaleider 

 
Het 'Jamming & Rheology' programma heeft als wetenschappelijke ambitie de stroming van zoge-
naamde yield stress fluids (schuim, emulsies, colloïdale pastas...) te begrijpen vanuit het perspec-
tief van jamming - een recent sterk gegroeid veld dat een fundamentele impuls heeft gegeven aan 
het begrip van de mechanische eigenschappen van wanordelijke zachte materialen. Het program-
ma is georganiseerd rond drie kernvragen - wat is de microscopische organisatie van gejammede 
materialen, wat is relatie tussen jamming en shear banding, en wat veroorzaakt shear thickening - 
die in een breed scala van materialen bestudeerd worden. 
 
Alle posities, inclusief een positie die in nauwe samenwerking met Unilever plaatsvindt zijn ver-
vuld en het programma ligt goed op schema.  
 
Naast de highlight wat betreft shear thickening (uit jaarboek 2011, op pagina 5), zou ik graag drie 
verdere voorbeelden willen noemen die het brede karakter van het programma illustreren. 
 
(1) werk in de groep van Schall en Bonn (UvA) aan de connectie tussen structurele relaxatie in 
colloïdale glazen en low frequency modes. Colloïdaal glazen zijn een archetypische yield stress 
fluid, terwijl in de laatste jaren duidelijk is geworden dat anomale low frequency modes karakte-
ristiek zijn voor de jamming overgang in simpele athermische systemen. In het werk van Schall en 
Bonn(PRL 2011) worden deze low frequency modes nu ook waargenomen in thermische colloïdale 
glazen, waarmee een directe link tussen de jamming ideeën en yield stress fluids wordt aange-
toond --- een fundamentele doorbraak van groot belang. 
 
(2) werk in de groep van Lekkerkerker aan clay suspensies. Hier is het idee dat door te spelen met 
de vorm en interactie van kleideeltjes, de rheologie van deze materialen getuned kan worden - een 
serie van 5 papers van PD Kleshchanok illustreert hoe de jamming in dergelijke materialen werkt. 
Dit werk heeft naast fundamentele aspecten ook een belangrijk applicatie perspectief: drilling 
fluids, wijd verbreid in de olie industrie, zijn precies dit soort kleien, en de belangrijkste design 
parameter van deze is hun jamming en yielding gedrag. 
 
(3) werk in de groep van MacKintosh. Hier is de focus op de lineare en ihb de niet-lineaire 
response van fiber netwerken dicht bij hun marginale/jamming punt (Nat Phys 2011 + veel werk 
in voorbereiding). Dit numeriek werk heeft experimenteel werk in de groep van Van Hecke aan 
model netwerken gemotiveerd. 
 
Vergelijkbare niet-lineariteiten zijn ook bestudeerd in de groepen van Vitelli (schokgolven) en van 
Hecke (stroming), en vormen een emerging theme - door onze brede aanpak, waarbij dit in diverse 
phenomenenen systemen ontdekken, zijn we collectief in staat tot nieuw en dieper begrip te 
komen. De aanpak van vergelijkbare problemen in een brede range van materialen is een belang-
rijke meerwaarde van het programma. 
 
Naast een brede netwerk bijeenkomst met de onderzoekers en collega's uit alle deelnemende groe-
pen in voorjaar 2011, ben ik zeer gelukkig met de groei van veel gezamenlijke projecten: 
 
- (de groepen van) Bonn en van der Meer werken samen aan de shear thickening van cornstarch; 
- Bonn en Lohse werken aan de rheologie van printer inkt; 
- Schall en Van Hecke hebben 6 maanden een PD gedeeld die de numeriek rol van fluctuaties in 

stroming bij jamming onderzocht heeft; 
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- Bonn en Van Hecke werken aan een gezamenlijke publicaties over de schaling van stroming 
van emulsies vlak bij jamming, en het effect van zwaartekracht op suspensie stromingen; 

- Vitelli, MacKintosh en Van Hecke zijn in nauw contact over de niet-lineaire response van 
networken dicht bij jamming; 

- Vitelli en Bonn werken aan het al dan niet bestaan van lineaire response in granulaire materia-
len; 

- Daarnaast meer lokale samenwerkingen, van der Meer - Luding - Lohse (Twente), MacKintosh, 
Boon, Schall (Amsterdam). 

 
Belangrijkste aandachtspunt voor het komende jaar zijn het organiseren van een afsluitende confe-
rentie. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 - 4 - 
 

Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 07.1629/5 
 datum: 01-01-2012 
 
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€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie* 2.412 272 153 - -  - 2.837 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.412 272 153 - - - - 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. 
 
 
 
 NV par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: FeF 100% 
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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 

2008 - - 1,2 - 54 

2009 - 1,3 4,8 - 295 

2010 - 1,3 8,5 - 545 

2011 - 2,0 8,5 - 539 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2008 - 3 4 - 

2009 - 2 15 - 

2010 - 11 12 - 

2011 - 16 19 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Geen. 

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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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 Peter 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 
Y. Rahmani oio 01 jun 2009 31 mei 2013 
A. Ghosh oio 17 apr 2008 16 jun 2011 
J.E. Desarnaud postdoc 01 jun 2009 30 nov 2009 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Ghosh Antina; Chikkadi Vijayakumar; Schall Peter; et al., Connecting Structural Relaxation with 
the Low Frequency Modes in a Hard-Sphere Colloidal Glass , Physical Review Letters, 107, 
188303, 2011  

2. Ghosh Antina; Mari Romain; Chikkadi V. K.; et al., Low-energy modes and Debye behavior in 
a colloidal crystal , Physica A, 390, 3061, 2011  

3. Rahmani Yasser; Habibi Mehdi; Javadi Arman; et al., Coiling of yield stress fluids , Physical 
Review E, 83, 056327, 2011  

4. Shariatpanahi S. P.; Zad A. Iraji; Abdollahzadeh I.; et al., Micro helical polymeric structures 
produced by variable voltage direct electrospinning , Soft Matter, 7, 10548, 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. 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. P. Schall, Strain correlations govern arrest in soft colloidal glasses, International Workshop 
“Nonlinear response of Soft Matter”, 28 feb 2011, 02 mrt 2011, Konstanz, 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 

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. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
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 
J.F. Paredes Rojas oio 01 sep 2009 31 aug 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Paredes Jose; Shahidzadeh-Bonn Noushine; Bonn Daniel , Shear banding in thixotropic and 
normal emulsions , JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 23, 284116, 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 

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-L-07 

Werkgroepleider Dr. V. Vitelli 
Affiliatie Universiteit Leiden 
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 

1. N. Upadhyaya, V. Vitelli , Quantum buckling., Physical Review E, 84, 040601, 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 

Geen. 

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

1. Nitin Upadhyaya , "Quantum buckling" , DRSTP School , 14 mrt 2011, 14 mrt 2011, 
Driebergen , NL  

2. Nitin Upadhyaya, "Nonlinear sound in random spring networks, Science Day , 18 apr 2011, 
18 apr 2011, Amsterdam , NL  
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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-25 

 
Werkgroepleider Prof.dr. M.L. van Hecke 
Affiliatie Universiteit Leiden 
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 
A.O.N. 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. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. M.L. van Hecke, Jamming of foams, IUTAM Symposium: Mechanics of liquid and solid 
foams, 08 mei 2011, 13 mei 2011, Austin, U.S.A.  

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

1. A.O.N. Siemens, Nonlinear elasticity near jamming probed in bidisperse foams, APS March 
Meeting 2011, 20 mrt 2011, 25 mrt 2011, Dallas, U.S.A.  
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c. Ontvangen prijzen 

1. M.L. van Hecke: Toekenning Vici december 2011  

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 

1. M.L. van Hecke: Regulare meetings met collegas van Shell in het kader van het FOM-Shell 
IPP programma innovative Physics for Oil and Gas.  

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 

 Dr. Jacco Snoeijer 
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 - Cakir 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. Stefan von Kann, Jacco H. Snoeijer, Detlef Lohse and Deveraj van der Meer, Nonmonotonic 
settling of a sphere in a cornstarch suspension, Phys. Rev. E., 84, 060401, 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. Devaraj van der Meer, Granular pattern formation and the role of the interstitial fluid, 1st 
Ph.D. School Mathematical Modeling of Complex Systems, 18 jul 2011, 28 jul 2011, Patras, 
Greece  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Stefan von Kann, How does an object sediment in a cornstarch suspension, 4th meeting of 
Rheophysics: Connecting jamming and rheology, 18 apr 2011, 18 apr 2011, Amsterdam, 
Netherlands  

2. Ceyda Sanli, Floaters on a standing Faraday wave: Morphological analysis of the clustering, 
4th meeting of Rheophysics: Connecting jamming and rheology, 18 apr 2011, 18 apr 2011, 
Amsterdam, Netherlands  

3. Ceyda Sanli, Response of floating grains on a capillary Faraday wave in dense limit, 64th 
APS-DFD, 20 nov 2011, 22 nov 2011, Baltimore MD, USA  

4. Ceyda Sanli, Morphological analysis of a density dependent floater clustering on a standing 
Faraday wave, Dynamics Days, 06 jan 2011, 08 jan 2011, Chapel Hill NC, USA  

5. Ceyda Sanli, Morphological analysis of a density dependent floater clustering on a standing 
Faraday wave, Annual FOM Physics meeting, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, 
Netherlands  

6. Devaraj van der Meer, Non-monotonic settling of a sphere in a cornstarch suspension, 64th 
APS-DFD, 20 nov 2011, 22 nov 2011, Baltimore MD, 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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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 

 Dr. M.H.G. Duits 
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 
O.S. 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. 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. S. Luding and Fernando Alonso-Marroquín , The critical-state yield stress (termination locus) 
of adhesive powders from a single numerical experiment , Granular matter, 13, 109-119, 
2011  

2. V. Magnanimo and S. Luding , A local constitutive model with anisotropy for ratcheting 
under 2D axial-symmetric isobaric deformation, Granular matter, 13, 225-232, 2011  

3. S. Luding, EminSemih Perdahcıoğlu, A Local Constitutive Model with Anisotropy for Various 
Homogeneous 2D Biaxial Deformation Modes , Chemie Ingenieur Technik , 83, 672-688, 
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. A. Singh, linear stability analysis of coupled segregation equations in shallow granular 
avlanches, 2nd International Conference on Material Modelling , 31 aug 2011, 02 sep 2011, 
Paris, France  
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2. V. Magnanimo, A local constitutive model with anisotropy for ratcheting under 2D axial-
symmetric isobaric deformation, 2nd International Conference on Material Modelling , 31 
aug 2011, 02 sep 2011, Paris, France  

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

1. A. Singh, Microstructural analysis in shear bands for cohesive-frictional powders, 
Physics@FOM Veldhoven 2011, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Netherlands  

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-U-06 

Werkgroepleider Prof.dr. H.N.W. Lekkerkerker 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
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 postdoc 01 apr 2009 28 jul 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Kleshchanok, D.; Meijer, J. M.; Petukhov, A. V.; Portale, G.; Lekkerkerker, H. N. W., Attractive 
glass formation in aqueous mixtures of colloidal gibbsite platelets and silica spheres, Soft 
Matter, 7, 2832, 2011  

2. Kleshchanok, D.; Meijer, J. M.; Petukhov, A. V.; Portale, G.; Lekkerkerker, H. N. W. , 
Sedimentation and depletion attraction directing glass and liquid crystal formation in 
aqueous platelet/sphere mixtures, Soft Matter, 8, 191-197, 2012  

3. Kleshchanok, D.; Heinen, M.; Naegele, G.; Holmqvist, P., Dynamics of charged gibbsite platelets 
in the isotropic phase, Soft Matter, 8, 1584, 2012  

4. July, C.; Kleshchanok, D.; Lang, P. R., Depletion interactions caused by polydisperse, hard 
platelets, Soft Matter, 7, 6444, 2011  

5. Leferink Op Reinink, A B G M; Meijer, J M; Kleshchanok, D; Byelov, D V; Vroege, G J; Petukhov, 
A V; Lekkerkerker, H N W, 3D structure of nematic and columnar phases of hard colloidal 
platelets, J. Phys.: Cond. Matter, 23, 194110, 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. 
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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 

1. Kleshchanok, D., Arrest vs. Collapse in clay suspensions, 25th Conference of the European 
Colloid and Interface Society, 05 sep 2011, 09 sep 2011, Berlin, Germany  

2. Kleshchanok, D., Arrest vs. Collapse in clay suspensions, Workshop: Rheophysics: 
Connecting Jamming and Rheology, 18 apr 2011, 18 apr 2011, Amsterdam, the Netherlands  

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 
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 postdoc 01 sep 2010 31 aug 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. CP Broedersz, X Mao, TC Lubensky, FC MacKintosh, Criticality and isostaticity in fiber 
networks , Nature Physics, 7, 983, 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 

1. http://arxiv.org/abs/1108.3981, 0  
2. http://arxiv.org/abs/1108.4354, 0  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. FC MacKintosh, Control of semi-flexible polymer networks by architecture and dynamic 
cross-linking, APS March Meeting, 21 mrt 2011, 25 mrt 2011, Dallas, USA  

2. FC MacKintosh, Control of biopolymer network elasticity through architecture and 
molecular motor activity, 8th Liquid Matter Conference, 05 sep 2011, 10 sep 2011, Vienna, 
Austria  

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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Bijlage 

 
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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