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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het 'Jamming & Rheology' programma heeft als wetenschappelijke ambitie de stroming van 
zogenaamde yield stress fluids (schuim, emulsies, colloidale pastes, drilling fluids...) te begrijpen 
vanuit het perspectief 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 programma 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 
vervuld en het programma ligt goed op schema; inmiddels zijn de eerste twee proefschriften 
afgeleverd, en er zullen meerdere volgen in 2013. 
 
Naast de highlight wat betreft de rheologie van emulsies (uit jaarboek 2012, zie pagina 3), zou ik 
graag drie verdere ontwikkelingen willen noemen. 
 
(1) werk in de groepen van Van der Meer en Lohse (Twente) aan shear thickening. Misschien de 
meest cruciale vooruitgang die hier geboekt is, is de nadruk leggen op het 'impulsieve' jamming 
die plaats vindt als een maïzena oplossing (archetypische shear thickening fluid) een plotselinge 
klap krijgt (bijvoorbeeld door de impact van een vallende kogel). Traditionele aanpakken van 
shear thickening richten zich sterk op de rol van shear stroming, maar onder impact blijken 
maïzena oplossingen zich plotseling te verharden. Dit werk heeft ook grote impact gehad op werk 
in andere groepen, en zo heeft de groep van Jaeger in de zomer van 2012 een paper in Nature 
gepubliceerd waarin een dergelijk mechanisme voor impact mediated shear thickening wordt 
uitgewerkt (met een news en views van Van Hecke) erbij.  
 
(2) werk in de groepen van Vitelli en Van Hecke aan schokgolven. Een nieuw thema dat rond 
jamming op aan het komen is, is het niet-lineaire gedrag van systemen dicht bij het jamming punt. 
Kort gezegd is het zo dat een of meerdere elastische constanten naar nul gaan op het jamming 
punt - de vraag is dan hoe een dergelijk systeem op mechanische spanningen zal reageren? Een 
klassiek voorbeeld is granulaire materialen die het (un)jamming punt naderen als hun externe 
druk naar nul gaat. Het is al lang bekend dat de geluidssnelheid in zo'n medium dan ook naar nul 
gaat. Wat Vitelli in numeriek en theoretisch werk heeft laten zien is dat dan zelfs de kleinste 
excitatie aanleiding geeft tot de propagatie van schokgolven. Het meest verassende is wel dat deze 
schokgolven stabiel zijn, en dat hun propagatie snelheid in een analytisch model te vangen is. Dit 
werk is beschreven in een PRL en PRE in 2012. Geïnspireerd hierop is in de groep van Van Hecke 
aan experimenten aan schokgolven gewerkt, en het blijkt dat ook experimenteel dergelijke 
schokgolven eenvoudig kunnen worden waargenomen (publicatie submitted naar PRL). 
Daarnaast hebben Vitelli en Van Hecke het algemene punt betreffende niet-lineariteiten ook 
gemaakt in een gezamenlijke news and views in Nature (2012) en in een meer populair artikel in 
Europhysics News. 
 
(3) de groep van MacKintosh heeft in 2012 verdere vooruitgang geboekt bij het beschrijven van 
niet-lineair gedrag van marginale elastische netwerken, en de rol van activiteit in dergelijke 
netwerken (2 PRLs, 1 PRE).De rol van niet-lineariteiten bij jamming lijkt heel algemeen, aangezien 
het ook voorkomt bij stroming bij het jamming punt (zoals ook de groep van Bonn vindt in 
experimenten) en in de elasticiteit van (bio)netwerken, zoals bestudeerd door MacKintosh (zie 
hieronder). Het programma heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van de centrale 
rol van de niet-lineariteiten, en het vinden van connecties tussen geheel verschillende systemen. 
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Ik ben zeer gelukkig met voortgang van veel gezamenlijke projecten die in of rond dit programma 
groeien: 
- (de groepen van) Bonn en Van der Meer werken samen aan de shear thickening van 

cornstarch. (Bonn gaf recentelijk een invited talk op de APS March meeting hierover); 
- 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. Samen met een andere FOM-oio is nu een publicatie 
over de rol van fluctuaties in flow bij jamming in voorbereiding; 

- uit de nauwe contacten van Vitelli, MacKintosh en Van Hecke over de niet-lineaire response 
van networken dicht bij jamming is, in samenwerking met groepen op AMOLF (Koenderink, 
Leunissen), Utrecht/Unilever (Velikov) en Eindhoven (Storm) een nieuw FOM-programma 
gegroeid (en goedgekeurd) dat marginale netwerken gaat maken en gebruiken om responsieve 
metamaterialen te maken. Wetenschappelijk is dit programma duidelijk een kind van het 
'Jamming en Rheology' programma. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 - 4 - 
 

Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 07.1629/6 
 datum: 01-01-2013 
 
 
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 per 01-07-2012 

 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie* 2.684 153 - -  - - 2.837 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.684 153 - - - - - 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 spring 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VL par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% FeF  
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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 

2012 - 1,6 7,6 - 642 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2008 - 3 4 - 

2009 - 2 15 - 

2010 - 11 12 - 

2011 - 16 19 - 

2012 2 4 15 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Geen. 

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 

2012 
Stefan von Kann, 21 december 2012, FOM-T-03. 
Ceyda Sanli, 6 juli 2012, FOM-T-03. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-A-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
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 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Y. Rahmani, K. van der Vaart, B. van Dam, Z. Hu, V. Chikkadi and P. Schall, Dynamic 
correlations in hard and soft sphere colloidal glasses, Soft Matter, 8, 4264, 2012  

 
 
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 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Jose Paredes, Understanding Yield Stress Fluids: Two Types of Yield Stress Fluids – Three 
types of Shear Banding , Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

2. José Paredes, Shear Banding in Emulsions: Two Types of Yield Stress Fluids – Three types of 
Shear Banding, 15th international conference on Deformation, Yield and Fracture of 
Polymers, 01 apr 2012, 05 apr 2012, Kerkrade, Nederland  

  



 
 
 

 
 
 - 11 - 
 

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 
S. Upadhyaya oio 01 jul 2010 30 jun 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. S. Upadhyaya, Solitary waves in granular medium., Jamming and Rheology meeting, 05 nov 
2012, 05 nov 2012, Leiden, NL  

 
 
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 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. A.O.N. Siemens, Bulk Compression of 2D wet foams, EU Foam 2012, Instituto Superior 
Tecnico, 08 jul 2012, 11 jul 2012, Lissabon, Portugal  

2. A.O.N. Siemens, Bulk compression of 2D wet foams, Nestlé Research Centre, 26 okt 2012, 30 
okt 2012, Lausanne, Zwitserland  

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

1. M.L. van Hecke: Regulare meetings met collega's van Shell in het kader van het FOM-Shell 
IPP programma innovative Physics for Oil and Gas  
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2. M.L. van Hecke: Organisatie Soft Matter Meeting, Amolf Amsterdam, Nederland, 27 april 
2012  

 
 
Werkgroep FOM-T-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof.dr. D. van der Meer 

FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology 
Titel van het project + 
nummer 

Jamming of particles on a surface / Vibration induced jamming 
and shear thickening 07CJR01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
C. Sanli - Cakir oio 21 aug 2008 20 aug 2012 
S. von Kann oio 01 nov 2008 31 dec 2012 

1. Academische publicaties 

d. Proefschriften 

1. Stefan von Kann, Dense Suspensions: Force Response and Jamming, 21 dec 2012, 
Prof.dr. Detlef Lohse, Universiteit Twente, Universiteit Twente, 9789036534710  

2. Ceyda Sanli, Floaters on Faraday Waves: clustering and heterogeneous flow, 06 jul 2012, 
Prof.dr. Detlef Lohse, Universiteit Twente, Universiteit Twente, 9789036533591  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Stefan von Kann, Jacco Snoeijer and Devaraj van der Meer, Non-monotonic settling of a sphere 
in a cornstarch suspension, JMBC Burgersdag, 12 jan 2012, Eindhoven, the Netherlands  

2. Stefan von Kann, Jacco Snoeijer and Devaraj van der Meer, Non-monotonic settling of a sphere 
in a cornstarch suspension, Physics@FOM, 18 jan 2012, 19 jan 2012, Veldhoven, the 
Netherlands  

3. Stefan von Kann, Matthias van de Raa and Devaraj van der Meer, Hole dynamics in vertically 
vibrated liquids, 5th Jamming and Rheology meeting, 05 nov 2012, Leiden, the Netherlands  

4. Stefan von Kann, Jacco Snoeijer and Devaraj van der Meer, Non-monotonic settling of a sphere 
in a cornstarch suspension, PoF-seminar, 04 apr 2012, Enschede, the Netherlands  

5. Ceyda Sanli, Faraday wave in the dense limit, Physics@FOM, 18 jan 2012, 19 jan 2012, 
Veldhoven, the Netherlands  

6. Ceyda Sanli, Dynamics of floaters on a capillary Faraday wave in the dense limit, 12th Dutch 
Soft Matter meeting, 27 apr 2012, Amsterdam, the Netherlands  
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Werkgroep FOM-T-17 

Werkgroepleider Prof.dr. F. Mugele 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. H.T.M. van den Ende 

FOM-programma Rheophysics: Connecting jamming and rheology 

Titel van het project + nummer Jamming and yielding of microgel particle dispersions 
07CJR05 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
O.S. Deshmukh oio 09 nov 2009 08 nov 2013 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. O.S. Deshmukh, Interfacial Rheology of microgel suspensions, International congress on 
Rheology (ICR), 06 aug 2012, 10 aug 2012, Lissabon, Portugal  

 
 
Werkgroep FOM-T-28 

Werkgroepleider Prof.dr. S. Luding 
Affiliatie Universiteit Twente 
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 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. A. Singh, What makes cohesive particles to stick?, FOM Veldhoven 2012, 17 jan 2012, 18 jan 
2012, Veldhoven, Netherlands  

2. A. Singh, Rheology of granular systems: shear-banding, anisotropy and dilatancy, APT 
2012, 02 jul 2012, 05 jul 2012, Singapore, Singapore  

3. A. Singh, From particles towards Continuum Theory: Dilatancy and Anisotropy, ESMC 
2012, 09 jul 2012, 13 jul 2012, Graz, Austria  
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

1. Appointed as Co-chairmen of one of the sessions of 'mechanics of granular media' in ESMC 
2012.  

2. Initiated a collaboration with Prof. Li Shuiqing, Tsinghua University. Visited Tsinghua 
university and delivered an invited talk in the department of thermal engineering.  

 
 
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. C.P. Broedersz, M. Sheinman, and F.C. MacKintosh, Filament-length-controlled elasticity in 3d 
fiber networks, Physical Review Letters, 108, 078102, 2012  

2. M. Sheinman, C.P. Broedersz, and F.C. MacKintosh, Nonlinear effective-medium theory of 
disordered spring networks, Physical Review E, 85, 021801, 2012  

3. M. Sheinman, C.P. Broedersz, and F.C. MacKintosh, Actively stressed marginal networks, 
Physical Review Letters, 109, 238101, 2012  
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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 woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie 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 vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. 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 2013. Lees deze e-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 werkge-
meenschapscommissies 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 wor-
den, beschikbaar 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 en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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