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Voorwoord van de programmaleider 

 
In dit programma ligt de nadruk op bestudering van elektronengeleiding op het niveau van indi-
viduele moleculen. Het programma is gestart in 2007 en heeft nu de eerste twee promoties voort-
gebracht. Komend jaar wordt het grootste deel van de promoties verwacht, zes of zeven, en in 2013 
nog één of twee. Ook in de publicaties wordt de piek in het komend jaar verwacht, waar veel expe-
rimenten in afrondende fase komen. Intussen zijn meer dan 64 publicaties verschenen waaronder 
6 in Physical Review Letters, 6 in Nano Letters, en 3 in Applied Physics Letters, en er zijn 211 ove-
rige bijdragen geleverd. 
 
De meest actieve kern van het programma is in de samenwerking Leiden-Delft komen te liggen, 
met veel gezamenlijke projecten, gezamenlijke publicaties en regelmatig overleg en bezoeken over 
en weer. De sterkst betrokken groepen zijn die van Van der Zant/Thijssen (D), Blanter (D), en 
Van der Molen/van Ruitenbeek (L). In de groepen van Van Wees (G) en Speller (N) wordt goede 
voortgang geboekt, met diverse publicaties onderweg en een goed uitzicht op succesvolle promo-
ties. De promovendus aangesteld in de groep van Orrit (L) en die in de groep van Brocks (T) 
boekten onvoldoende voortgang en het contract is in beide gevallen voortijdig afgebroken. In de 
groep van Klapwijk (D) bleek het project erg lastig te realiseren langs de oorspronkelijke lijn, en is 
het onderzoek wat bijgestuurd waarmee de resultaten nu ook voldoende zichtbaar worden. Er zijn 
twee publicaties ingestuurd naar Applied Physics Letters die ook beide vrij zeker zullen worden 
geaccepteerd. 
 
Het werk van Kumar (L) aan inelastische effecten op hagelruis is inmiddels verschenen in Phys. 
Rev. Lett. De verrassende afname van de ruis (de Fano factor) boven de drempelwaarde voor exci-
tatie van moleculaire trillingen is nu begrepen als een 2-elektron effect: de processen voor elastische 
en inelastische transmissie kunnen in eerste instantie als onafhankelijk worden beschouwd, maar 
ze zijn in competitie voor dezelfde final states. Het Pauli verbod leidt daarmee tot een gladdere 
verdeling van bezette eindtoestanden in vergelijking tot de afzonderlijke processen, en daarmee 
tot een reductie van ruis. 
 
Met behulp van lithografisch gedefinieerde breekjuncties worden nu steeds complexere moleculen 
bestudeerd. Dulic, Perrin, Prins, en collega's (D/L) hebben een serie porpherine-moleculen met 
deze techniek bestudeerd. De energieafstand tot het eerste niveau in de buurt van de Fermi energie 
is vrij laag voor deze moleculen en bij lage temperaturen is een scherpe resonantie te zien in de dif-
ferentiële geleiding. Deze resonantie blijkt gevoelig te verschuiven met de afstand die wordt inge-
steld tussen de metaalelektroden die het elektrisch contact met het molecuul verzorgen. In som-
mige gevallen schuift de resonantie omhoog met de afstand in andere gevallen omlaag. De richting 
van verschuiven kon worden gerelateerd aan de aard van het moleculaire niveau: HOMO of 
LUMO. Om dit onderscheid te kunnen maken werd gebruik gemaakt van een breekjunctie confi-
guratie met een derde (gate-) elektrode. Voor de interpretatie werden berekeningen uitgevoerd 
door Verzijl en collega's (D), waarmee kon worden aangetoond dat de verschuiving van de 
niveaus het resultaat is van de interactie met de spiegelladingen in de metaalelektroden. De resul-
taten zullen worden ingestuurd aan Nature Nanotechnology. 
 
Nu de afronding van het programma nadert zal een internationale workshop worden gehouden in 
het Lorentz Center in Leiden, met de titel 'Future Directions of Molecular Electronics', van 25 tot 29 
juni 2012. De organisatoren van de workshop zijn Sense Jan van der Molen en Herre van der Zant. 
Het doel van de workshop is een balans op te maken van de stand van zaken in het onderzoek en 
te verkennen wat de meest veelbelovende richtingen voor de toekomst zijn. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 03.0696/12 
 datum: 01-01-2012 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 86. 
  
Title (code) Atomic and molecular nanophysics (NAPH) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
  
Duration 2007-2014 
  
Cost estimate M€ 4.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
To investigate the properties of systems having a single molecule in strong interaction with 
multiple probes. Such systems often consist of a molecule that interacts with an electron current 
that passes through it, as a means of sensing the molecular response, while it may be excited by 
means of an electromagnetic field. The primary aim is a fundamental understanding of the 
processes involved, but eventually the goal is to find new molecular devices based on design of the 
molecular properties. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Exploiting the rich design space of organic molecules for applications as components in future 
electronic devices has been identified internationally as one of the main challenges in 
nanotechnology. The present status of the field is such that several groups world wide have 
developed methods that have demonstrated, for a limited set of molecules, clear single-molecule 
characteristics and fair agreement with computations. 
Now that we are able to apply leads to individual molecules we naturally enter into the next 
exciting phase of the research, which involves, on the one hand, an exploration of the physics of 
electron transport of the molecular junctions and their interaction with the environment, and on 
the other hand, a search for suitable systems and principles as candidates for applications. This 
challenging goal can only be accomplished within a concerted effort, employing the expertise from 
physics, chemistry, and material science, and from experiment as well as theory. 
To ensure a strong cohesion within the programme the applicants decided to formulate a closed 
programme with concrete research plans and collaborations outlined for each of the intended 
participants. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 3.439 188 183 183 - - - 3.993 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 3.439 188 183 183 - - - 3.993 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-03.0309 
b) Ex ante evaluation: FOM-07.0034 
c) Decision Executive Board: FOM-07.0131 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen in 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 100% NANO 
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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 

2007 - 1,3 2,0 - 162 

2008 - 2,0 9,5 - 522 

2009 - 2,3 11,4 - 914 

2010 - 2,8 11,0 - 915 

2011 - 0,8 8,7 - 647 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2007 - 2 2 - 

2008 - 19 49 1 

2009 - 16 31 - 

2010 - 8 74 - 

2011 2 19 54 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2007 
Geen. 

2008 
Geen. 

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
F. Prins, 16 september 2011, FOM-D-44. 
J.S. Seldenthuis, 11 november 2011, FOM-D-44. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-D-06 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 
Titel van het project + nummer TeraHertz spectroscopy of molecular junctions 07NAPH02 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Ozturk oio 01 sep 2008 28 feb 2011 
H.L. Hortensius oio 15 sep 2008 14 sep 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Marsili, F, Najafi, F, Herder, C & Berggren, KK, Electrothermal simulation of superconducting 
nanowire avalanche photodetectors, Applied Physics Letters, 98, 093507, 2011  

2. Marsili, F, Najafi, F, Dauler, E, Bellei, F, Hu, X, Csete, M, Molnar, Rj & Berggren, KK , Single-
photon detectors based on ultranarrow superconducting nanowires, Nano Letters: a 
journal dedicated to nanoscience and nanotechnology, 11, 2048, 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. 
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. E.F.C. Driessen, H.L. Hortensius, K.K. Berggren, T. Zijlstra, T.M. Klapwijk, The resistive 
transistion in highly resistive NbTiN nanowires, LT26, 10 aug 2011, 17 aug 2011, Beijing, 
China  

2. E.F.C. Driessen, H.L. Hortensius, K.K. Berggren, T. Zijlstra, T.M. Klapwijk, The resistive 
transition in highly resistive NbTiN nanowires, Workshop Strongly disordered 
superconductors and electronic segregation, Lorentz Center, 22 aug 2011, 26 aug 2011, 
Leiden, Nederland  

3. H.L. Hortensius, A. Ozturk, P. Zeng, E.F.C. Driessen, T.M. Klapwijk, Terahertz 
photoconductance of suspended carbon nanotubes, Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, 
Veldhoven, Nederland  

4. H.L. Hortensius, A. Ozturk, P. Zeng, E.F.C. Driessen, T.M. Klapwijk, Thermovoltage of a 
Suspended Carbon Nanotube Heated by Terahertz Radiation, LT26, 10 aug 2011, 17 aug 
2011, Beijing, China  

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-D-09 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. G.E.W. Bauer 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 
Titel van het project + 
nummer 

Inelastic spectroscopy in single molecules: towards phononics 
07NAPH04 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G. Labadze oio 01 jan 2008 30 mei 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. 

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-D-44 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 
Titel van het project + nummer Single-molecule transistors 07NAPH03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
C.J.O. Verzijl oio 01 feb 2008 31 jan 2012 
M.L. Trouwborst postdoc 16 sep 2010 15 sep 2011 
J.S. Seldenthuis oio 01 jun 2007 31 mei 2011 
F. Prins oio 01 jul 2007 16 sep 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Fock, J, Sorensen, JK, Lortscher, E, Vosch, T, Martin, CA, Riel, H, Kilsa, K, Bjornholm, T. & Zant, 
HSJ van der , A statistical approach to inelastic electron tunneling spectroscopy on 
fullerene-terminated molecules, Physical Chemistry Chemical Physics, 13, 14325, 2011  

2. Gao, B, Rudneva, M, McGarrity, KS, Xu, Q, Prins, F, Thijssen, JM, Zandbergen, HW & Zant, HSJ 
van der , In situ transmission electron microscopy imaging of grain growth in a platinum 
nanobridge induced by electric current annealing, Nanotechnology, 22, 205705, 2011  

3. Higgins, S, Nichols, R.J., Martin, S, Cea, P., Zant, HSJ van der, Richter, MM & Low, PJ , Looking 
ahead: challenges and opportunities in organometallic chemistry, Organometallics, 30, 7, 
2011  

4. Martin, CA, Smit, RHM, Egmond, R van, Zant, HSJ van der & Ruitenbeek, JM van , A versatile 
low-temperature setup for the electrical characterization of single-molecule junctions, 
Review of Scientific Instruments, 82, 053907, 2011  

5. Meded, V, Bagrets, A, Flink, K, Chandrasekaar, R., Ruben, M, Evers, F, Bernand-Mantel, AJS, 
Seldenthuis, JS, Beukman, AJA & Zant, HSJ van der , Electrical control over the Fe(II) spin 
crossover in a single molecule: theory and experiment, Physical Review B(Condensed 
Matter and Materials Physics), 83, 245415, 2011  

6. Perrin, ML, Prins, F, Martin, CA, Shaikh, AJ, Eelkema, R, Esch, JH van, Briza, T, Kaplanek, R, 
Kral, V, Ruitenbeek, JM van, Zant, HSJ van der & Dulic, D , Influence of the chemical structure 
on the stability and conductance of porphyrin single-molecule junctions, Angewandte 
Chemie (International Edition), 50, 11223, 2011  

7. Prins, F, Shaikh, AJ, Esch, JH van, Eelkema, R & Zant, HSJ van der , Platinum-nanogaps for 
single-molecule electronics: room-temperature stability, Physical Chemistry Chemical 
Physics, 13, 14297, 2011  

8. Prins, F, Monrabal-Capilla, M, Osorio, EA , Coronado, E & Zant, HSJ van der, Room-
temperature electrical addressing of a bistable spin-crossover molecular system, Advanced 
Materials, 23, 1545, 2011  

9. Prins, F, Barreiro Megino, A, Ruitenberg, extern, Seldenthuis, JS, Aliaga-Alcalde, N, Vandersypen, 
LMK & Zant, HSJ van der , room-temperature gating of molecular junctions using few-layer 
graphene nanogap electrodes, Nano Letters: a journal dedicated to nanoscience and 
nanotechnology, 11, 4607, 2011  
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10. Trouwborst, ML, Martin, CA, Smit, RHM, Guedon, CM, Baart, TA, Molen, SJ & Ruitenbeek, JM 
van , Transition voltage spectroscopy and the nature of vacuum tunneling, Nano Letters: a 
journal dedicated to nanoscience and nanotechnology, 11, 614, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Perrin, ML, Martin, A, Prins, F, Shaikh, AJ, Eelkema, R, Esch, JH van, Ruitenbeek, JM van, Zant, 
HSJ van der & Dulic, D , Charge transport in a zinc-porphyrin single-molecule junction, 
Beilstein journal of nanotechnology, , niet van toepassing, niet van toepassing, 2011  

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

Geen. 

d. Proefschriften 

1. Prins, F , Molecular functionality in nanoelectronic devices, 16 sep 2011, H.S.J. van der Zant, 
TU Delft, Casimir PhD series, 978-90-8593-106-5  

2. Seldenthuis, JS, Electrical and mechanical effects in single-molecule junctions, 11 nov 2011, 
H.S.J. van der Zant/J.M. Thijssen, TU Delft, Casimir PhD series, 978-90-8593-111-9  

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. D. Dulic, Mechanical and electrostatic molecular orbital gating in a single Zn-porphyrin 
molecule, 18th Symposium Condensed Matter Physics, 18 apr 2011, 22 apr 2011, Belgrado, 
Servie  

2. D. Dulic, Mechanically tunable current – voltage spectroscopy of molecular levels in single-
molecule junctions, Seminar Zernike institute for advanced materials, Universiteit 
Groningen, 25 okt 2011, 25 okt 2011, Groningen, Nederland  

3. J.M. Thijssen, Computational Methods for Single Molecule Charge Transport, 11th, Int. 
Conference Computational and mathematical methods in science and engineering 
(CMMSE), 26 jun 2011, 29 jun 2011, Alicante, Spanje  

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

1. D. Dulic, M. Perrin, C. Martin, F. Prins, A. Shaikh, R. Ellkema, J. van Esch, V. Kral, J. van 
Ruitenbeek, H.S.J. van der Zant, Porphyronics, Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, 
Veldhoven, Nederland  

2. M.L. Perrin, C.A. Martin, F. Prins, H.S.J. van der Zant, D. Dulic, Tunning electronic transport 
in a single porphyrin molecule, Int. Winterschool on Electronic Proporties of Novel 
Materials IWEPNM2011, 26 feb 2011, 05 mrt 2011, Kirchberg, Oostenrijk  
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3. F. Prins, M. Monrabal, E.A. Osorio, E. Coronado, H.S.J. van der Zant, Room temperature 
memory element based on a single magnetic spin-crossover nanoparticle, Physics@FOM, 18 
jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

4. F. Prins, A. Barreiro, N. Aliaga-Alcalde, J.S. Seldenthuis, J.W. Ruitenberg, L.M.K. Vandersypen, 
H.S.J. van der Zant, Graphene electrodes for nanomolecular electronics, European 
Conference on Molecular Electronics, ECME 2011, 07 sep 2011, 10 sep 2011, Barcelona, 
Spanje  

5. J. Seldenthuis, C.J.O. Verzijl, Calculating current through single molecules: electrical motors 
and contact configurations, Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

6. H.S.J. van der Zant, Three terminal transport through a single molecule, Technische 
Universiteit Eindhoven, 28 apr 2011, 28 apr 2011, Eindhoven, Nederland  

7. H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics, European Conference on Molecular 
Electronics, ECME 2011, 07 sep 2011, 10 sep 2011, Barcelona, Spanje  

8. H.S.J. van der Zant, Single-molecule electronics, Department of Chemical Engineering, 10 
okt 2011, 10 okt 2011, Delft, Nederland  

9. H.S.J. van der Zant, Transport through a single molecule contacted in a planar device 
geometry, SFB 658 Symposium on “Transport through Molecules”, 21 okt 2011, 21 okt 2011, 
Berlin, Duitsland  

10. H.S.J. van der Zant, Transport properties of a single magnetic molecule or nanoparticle, 
International workshop on Carbon-based Spintronics (Max Planck Institute for the Physics 
of Complex Systems (MPIPKS), 28 okt 2011, 28 okt 2011, Dresden, Duitsland  

11. H.S.J. van der Zant, Single-molecule electronics, Laboratoire Matériaux et Phénomenes 
Quantiques (MPQ labs) Université Paris Diderot, 24 nov 2011, 24 nov 2011, Parijs, Frankrijk  

12. H.S.J. van der Zant, Transport properties of a single magnetic molecule or nanoparticle, 3rd 
European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), 25 nov 2011, 25 nov 2011, Parijs, 
Frankrijk  

13. C.J.O. Verzijl, J.S. Seldenthuis, A Theory for (almost) everything, Delft-Leiden Meeting, 12 
apr 2011, 12 apr 2011, Delft, Nederland  

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. 
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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-D-56 

Werkgroepleider Dr. Y.M. Blanter 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 
Titel van het project + 
nummer 

Inelastic spectroscopy in single molecules: towards photonics 
07NAPH04-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G. Labadze oio 31 mei 2011 30 jun 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. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Yaroslav Blanter, Back-action and self-oscillations in nanomechanical systems, International 
Conference Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics (FMQT11), 25 jun 
2011, 30 jul 2011, Praag, Tschechie  

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

1. Giorgi Labadze, Current response of ac-driven NEMS in single-electron tunneling regime, 
FOM Dagen 2011, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, NL  

2. Giorgi Labadze, Mechanism of dissipation induced by single-electron transport, NEMS 
group meeting, 13 mrt 2011, 13 mrt 2011, Delft, NL  
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3. Giorgi Labadze, Dissipation in nanomechanical systems induced by single-electron transport 
, International Conference Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 
(FMQT11), 25 jul 2011, 30 jul 2011, Praag, Tschechie  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. Yaroslav Blanter: Workshop "Rencontres de Moriond — 2011", March 2011, La Thuile, Italy: 
Member of the Program Committee.  

2. Yaroslav Blanter: Lorentz Center Workshop "Quantum to Classical Crossover in 
Mechanical Systems", October 2011, Leiden, the Netherlands: Co-organizer.  

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-G-08 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. B.J. van Wees 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 
Titel van het project + 
nummer 

Controlled single-molecule dynamics: motors and switches 
07NAPH01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.C. Pijper oio 01 okt 2008 30 sep 2012 
Arramel oio 15 sep 2007 14 dec 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. 

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. T.C. Pijper, Surface-bound asymmetric diarylethene photochromic switches, Zernike 
Quarterly Meeting, 12 okt 2011, 12 okt 2011, Groningen, Netherlands  



 
 
 

 
 
 - 20 - 
 

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-21 

Werkgroepleider Prof.dr. M.A.G.J. Orrit 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 
Titel van het project + nummer Optical probing of individual charge hopping events 07NAPH08 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A.A.L. Nicolet postdoc 01 sep 2009 31 mei 2010 
M.D. Galouzis oio 01 jun 2007 31 mei 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) 

1. M. Orrit and W. E. Moerner, High-resolution single-molecule spectroscopy in condensed 
matter, Physics and Chemistry at Low Temperatures, 381, L. Khriachtchev, Pan Stanford 
Publishing Pte. Ltd., 13-978-981-4267-51-9, 2011  

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. Orrit, Optical spectroscopy and microscopy of single molecules and gold nanoparticles, 
Geneva Chemistry and Biochemistry Days, 06 jun 2011, 07 jun 2011, Geneva, Switzerland  

2. M. Orrit, Optical spectroscopy of single molecules and gold nanoparticles, DPG School on 
'Single-Molecule Spectroscopy', 18 sep 2011, 23 sep 2011, Bad Honnef, Germany  

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 

1. Co-chairman of Advisory Board of ChemPhysChem  
2. Advisory editor of Chemical Physics  
3. Advisory editor of PCCP  
4. Advisory editor of Angewandte Chemie  
5. Advisory editor of Molecular Physics  
6. Advisory editor of Chemical Science  
7. Guest Editor of Special Issue of PCCP (volume 13, number 5, 2011)  

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-22 

Werkgroepleider Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. S.J. van der Molen 
FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 
Titel van het project + nummer Characterization of single-molecule junctions 07NAPH05 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.L. Trouwborst postdoc 16 sep 2009 15 sep 2010 
O. Tal postdoc 01 apr 2007 31 mrt 2009 
R.H.M. Smit postdoc 01 jun 2007 31 mei 2010 
M. Kumar oio 01 dec 2007 31 mei 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J.M. van Ruitenbeek, Transport through molecular junctions (Editorial), J Nanotechnology , 
2, 691-692 , 2011  

2. M.L. Perrin, C.A. Martin, F. Prins, A.J. Shaikh, R. Eelkema, J.H. van Esch, J.M. van Ruitenbeek, 
H.S.J. van der Zant, D. Dulic, Charge transport in a zinc-porphyrin single-molecule junction, 
Beilstein J Nanotechnology , 2, 714-719 , 2011  

3. M.L. Perrin, F. Prins, C.A. Martin, A.J. Shaikh, R. Eelkema, J.H. van Esch, T. Briza, R. Kaplanek, 
V. Kral, J.M. van Ruitenbeek, H.S.J. van der Zant, D. Dulic, Influence of the Chemical Structure 
on the Stability and Conductance of Porphyrin Single-Molecule Junctions, Angewandte 
Chemie , 50, 11223-11226 , 2011  

4. C.A. Martin, R.H.M. Smit, R. van Egmond, H.S.J. van der Zant, and J.M. van Ruitenbeek, A 
versatile low-temperature setup for the electrical characterization of single-molecule 
junctions, Review of Scientific Instruments , 82, 053907, 2011  

5. M. L. Trouwborst, C. A. Martin, R. H. M. Smit, C. M. Guédon, T. A. Baart, S. J. van der Molen, 
and J. M. van Ruitenbeek, Transition Voltage Spectroscopy and the Nature of Vacuum 
Tunneling, Nano Letters , 11, 614-617 , 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. M. Kumar, R.H.M. Smit, J.M. van Ruitenbeek and O. Tal, Inelastic scattering effects and 
electronic shot noise, Proceedings ICNF 2011, , , , 2011  

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 
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e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. J.M. van Ruitenbeek, Electron transport through single atoms or molecule (6 hour lectures), 
Tokyo Institute of Technology, 22 jan 2011, 29 jan 2011, Tokyo, Japan  

2. J.M. van Ruitenbeek, Electron shot noise as a probe for vibration excitations , Tokyo Institute 
of Technology, 26 jan 2011, 26 jan 2011, Tokyo, Japan  

3. J.M. van Ruitenbeek, Electron shot noise as a probe for vibration excitations, University of 
Tokyo, Kashiba Campus, 28 jan 2011, 28 jan 2011, Tokyo, Japan  

4. J.M van Ruitenbeek, Shot noise as a probe of inelastic scattering in molecular junctions, 
FUNMOLS network meeting, 10 feb 2011, 11 feb 2011, Bern, Zwitserland  

5. J.M. van Ruitenbeek, Highly conductive single molecule junctions without anchoring groups, 
International School and Symposium on Multifunctonal Molecule-based Materials, 
Argonne National Laboratoryal Molecule-based Materials, 14 mrt 2011, 18 mrt 2011, 
Argonne, U.S.A.  

6. J.M. van Ruitenbeek, Quantum transport in single-molecule systems, College de France, 17 
mei 2011, 17 mei 2011, Parijs, Frankrijk  

7. J.M. van Ruitenbeek, Inelastic scattering effects in electronic shot noise, ICNF2011, 12 jun 
2011, 16 jun 2011, Toronto, Canada  

8. J.M. van Ruitenbeek, Electron shot noise as a probe of vibration interactions, Columbia 
University, 22 jun 2011, 22 jun 2011, New York, U.S.A.  

9. J.M. van Ruitenbeek, The information is in the noise: shot noise as a tool for investigating 
atomic and molecular nanowires, Yale University, 23 aug 2011, 23 aug 2011, New Haven , 
U.S.A.  

10. J.M. van Ruitenbeek, The information is in the noise: shot noise as a tool for investigating 
atomic and molecular nanowires, Rice University, 31 aug 2011, 31 aug 2011, Houston, 
U.S.A.  

11. J.M. van Ruitenbeek, The signal is the noise: shot noise as a tool for investigating atomic and 
molecular nanowires, Nanoscience Days, 27 okt 2011, 28 okt 2011, Jyväskylä, Finland  

12. M. Kumar, Detection of vibration mode in electronic shot noise, Symposium Transport 
through molecules SFB 658, FU Berlin, 20 okt 2011, 22 okt 2011, Berlijn, Duitsland  

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

1. M. Kumar, First observation of inelastic scattering corrections in shot noise, Physics@FOM, 
18 jan 2011, 18 jan 2011, Veldhoven , Nederland  

2. M. Kumar, The inelastic scattering effects in current noise for a one dimensional Landauer 
Conductor, APS March Meeting, 21 mrt 2011, 25 mrt 2011, Dallas, U.S.A.  

3. J.M. van Ruitenbeek, Waarom vier jaar?, Bijeenkomst College van Bestuur en 
Onderzoeksdirecteuren, Radboud Universiteit Nijmegen rond promotiebegeleiding, 15 sep 
2011, 15 sep 2011, Nijmegen, Nederland  

4. J.M. van Ruitenbeek, Wiring single molecules, Visit of students of King's College London, 24 
okt 2011, 24 okt 2011, Leiden, Nederland  
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c. Ontvangen prijzen 

1. J.M. van Ruitenbeek: America Physical Society Outstanding Referees of 2011 Award, 14 
februari 2011  

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

1. J.M. van Ruitenbeek: Director of the Casimir Research School Delft-Leiden vanaf april 2011  
2. J.M. van Ruitenbeek: Scientific Director Leiden Institute of Physics januari 2007 - april 2011  
3. J.M. van Ruitenbeek: Chairman of the foundation “Econophysics”  
4. J.M. van Ruitenbeek: Co-Editor of the Beilstein Journal of Nanotechnology  
5. J.M. van Ruitenbeek: Member of the Scientific Advisory Board of the NanoCentre Belgrade  
6. J.M. van Ruitenbeek: External referee for the ERC Advanced Grant  
7. J.M. van Ruitenbeek: Member of the 2012 panel for the ERC Starting Grant  
8. J.M. van Ruitenbeek: Advisory Editor of Europhysics Letters april 2008 - april 2011  

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. J.M. van Ruitenbeek: IBM Yorktown Heights. Sabbatical leave 12 june – 1 sept 2011  
2. J.M. van Ruitenbeek: Shell iPOG-II industrial partnership program  

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-N-06 

Werkgroepleider Prof.dr. S. Speller 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. B.L.M. Hendriksen 

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 

Titel van het project + nummer Controlling the electronics of complex molecules on the 
nanoscale 07NAPH06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Vasnyov postdoc 01 aug 2009 31 jan 2011 
O.I. Shklyarevskiy GASTEN 01 sep 2007 31 dec 2007 
O.I. Shklyarevskiy GASTEN 01 jan 2008 31 aug 2008 
O.I. Shklyarevskiy GASTEN 01 apr 2009 31 mrt 2010 
M. van der Maas oio 01 feb 2008 30 apr 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. den Boer, D.; Shklyarevskii, O. I.; Coenen, M. J. J.; van der Maas, M.; Peters, T. P. J.; Elemans, 
Jaaw; Speller, S., Mechano-Catalysis: Cyclohexane Oxidation in a Silver Nanowire Break 
Junction, Journal of Physical Chemistry , 115, 8295-8299, 0016  

2. den Boer, D.; Habets, T.; Coenen, M. J. J.; van der Maas, M.; Peters, T. P. J.; Crossley, M. J.; 
Khoury, T.; Rowan, A. E.; Nolte, R. J. M.; Speller, S.; Elemans, Jaaw, Controlled Templating of 
Porphyrins by a Molecular Command Layer, Langmuir, 27, 2644-2651, 0006  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

1. D. den Boer, M.J.J. Coenen, J.A.A.W. Elemans, and S. Speller, Scanning Tunneling Microscopy 
of Chemistry at solid-liquid interfaces, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 
411-460 , H. S. Nalwa, American Scientific Publishers, - 1-58883-159-0 , 2011  

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. van der Maas, M.; Vasnyov, S; Shklyarevskii, O. I.; van Ruitenbeek, J.; Speller, S., The origin of 
deviations in distance tunnelling spectroscopy characteristics of break junction electrodes 
exposed to hydrogen and organic species, Physics@FOM Veldhoven 2011, 18 jan 2011, 19 
jan 2011, Veldhoven, Netherlands  

2. van der Maas, M.; Yan, J; Vasnyov, S; Long, D. -L.; Hendriksen, B.L.M.; Cronin, L.; Speller, S.;, 
Scanning probe microscopy on polyoxometalates, Dutch SPM Day, 18 feb 2011, 18 feb 2011, 
Nijmegen, Netherlands  

3. van der Maas, M.; Yan, J; Vasnyov, S; Coenen, M.J.J.; Den Boer, D.; Habets, T.; Gerritsen, J.; Long, 
D. -L.; Hendriksen, B.L.M.; Elemans, J.A.A.W.;Cronin, L.; Speller, S.;, Scanning probe 
microscopy on polyoxometalates, Physics@FOM Veldhoven, 18 jan 2011, 19 jan 2011, 
Veldhoven, Netherlands  

4. Maas, M.; Yan, J; Vasnyov, S; Long, D. -L.; Hendriksen, B.L.M.; Cronin, L.; Speller, S.;, Scanning 
probe microscopy on a thermochromic polyoxometalate, IMM Symposium, 16 mei 2011, 17 
mei 2011, Nijmegen, Netherlands  

5. van der Maas, M.; Yan, J; Long, D. -L.; Hendriksen, B.L.M.; Cronin, L.; Speller, S.;, Scanning 
tunnelling microscopy and spectroscopy on a thermochromic polyoxometalates, 28th 
European Conference on Surface Science (ECOSS-28) , 28 aug 2011, 02 sep 2011, Wroclaw, 
Polen  

6. van der Maas, M.; Yan, J; Long, D. -L.; Hendriksen, B.L.M.; Cronin, L.; Speller, S.;, Redox Driven 
Conductance Switching in Nanoscale Metal Oxide Cages studied by Scanning Probe 
Microscopy Methods, 4th IRUN Symposion on Nanotechnology, 27 okt 2011, 28 okt 2011, 
Nijmegen, 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. 
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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. 
 



 
 
 

 
 
 - 29 - 
 

Werkgroep FOM-T-09 

Werkgroepleider Prof.dr. P.J. Kelly 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G.H.L.A. Brocks 

FOM-programma Atomic and molecular nanophysics 

Titel van het project + nummer First-principles modeling of single-molecule junctions 
07NAPH07 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G.J.T. Veening oio 01 apr 2008 30 jun 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. 

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. D.M. Otalvaro Gutierrez, G. Brocks & G.J.T. Veening, Self-assembled monolayer induced 
reconstruction and surface dipoles on noble metal surfaces., Conference Physics@ FOM, 18 
jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven , the Netherlands  
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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 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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