
  

 

FOM - 13.0420 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voortgangsverslag 2012 
 

FOM-programma nr. IPP20 
'Contact line control during wetting & dewetting' 

 
 
 

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
www.fom.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mei 2013 
 

  



 
 
 

 
 
 - 1 - 
 

Inhoudsopgave 

 
Woord vooraf van de programmaleider ..................................................................................................... 2 

Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 ...................................................................................................... 3 

Fact sheet per 1 januari 2013 ......................................................................................................................... 4 

Historisch kwantitatief overzicht van input en output ............................................................................. 6 

Promoties ......................................................................................................................................................... 6 

Personele bezetting in 2012 ........................................................................................................................... 7 

Output 2012 ..................................................................................................................................................... 8 

Werkgroep FOM-E-21 .................................................................................................................................... 8 

Werkgroep FOM-E-23 .................................................................................................................................... 9 

Werkgroep FOM-T-03 .................................................................................................................................. 10 

Werkgroep FOM-T-17 .................................................................................................................................. 11 

Bijlage bij de outputgegevens ..................................................................................................................... 13 

 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 - 2 - 
 

Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het programma is inmiddels in zijn laatste fase. De meeste van de promovendi uit het programma 
zijn al gepromoveerd of zullen in 2013 worden gepromoveerd. Dit geldt met name voor de pro-
movendi die nauw met ASML samenwerken: Koen Winkels (FOM-T-03, Physics of Fluids group) 
werd in februari 2013 gepromoveerd en werkt inmiddels bij ASML op de afdeling van 
Ramin Badie en Michel Riepen, met wie hij al tijdens zijn promotie heeft samen gewerkt. In zijn 
geval was de overgang van oio binnen het programma tot werknemer bij ASML naadloos, een 
bijzonder geslaagd voorbeeld van valorisatie en kennisoverdracht. Tak Shing Chang (ook FOM-T-
03), die eerst uit het programma gefinancierd werd en later uit een EU-project tussen ASML en 
verschillende universiteiten, werd in augustus 2012 gepromoveerd en is inmiddels aan het 
postdocen. Alle twee deze promovendi hebben veel en zichtbaar gepubliceerd, onder andere in 
Phys. Rev. Lett. Een verdere highlight is de Van Dyke Award voor Koen Winkels op de APS DFD 
meeting (2500 deelnemers), die leidde tot de publicatie O. Enriquez, A.G. Marin, K.G. Winkels and 
J.H. Snoeijer, Freezing singularities in water drops, Physics of Fluids, 24, 091102, 2012.  
 
Ik wil nog een verder voorbeeld noemen voor kennisoverdracht: De FOM-oio Koen Winkels 
begeleidde onze afstudeerstudent D.L. Keij, die extern bij ASML afstudeerde. Ook dat werk leidde 
tot een zichtbare publicatie in PRL (zie de 'Highlight' van dit jaar), die zelf in NRC besproken 
werd. Verder ook hier directe kennisoverdracht: D.L. Keij werkt inmiddels bij ASML (trouwens 
ondanks dat hij ook een aanbod had tot een promotieplaats in ons groep).  
 
De promovendi Srivastava, 't Mannetje en Berendsen zullen ook allen in 2013 promoveren. Ook de 
promovendus uit de Westerweel-groep in Delft is al klaar en is inmiddels aan het postdocen bij 
Howard Stone in Princeton. De enige promovendus die in 2013 nog niet klaar zal zijn is 
Van der Meulen, omdat hij pas later is begonnen, maar hij zal in andere projecten tussen FOM-T-
03 en Océ ingebed zijn. De voortgang van dat project is verder goed. 
 
Hoe gaat het verder? ASML is tevreden met de voortgang van het programma en wil de samen-
werking graag voortzetten in een nog intensievere vorm, met name via een FOM-IPP op locatie. Er 
is een FOM-IPP programmavoorstel Fundamental Fluid Dynamics Challenges of Extreme Ultravi-
olet Lithography ingediend voor een intensieve samenwerking tussen de Physics of Fluids groep 
in Twente (FOM-T-03) en ASML. De bedoeling is dat uit zo'n programma een werkgroepleider en 
drie promovendi op locatie gefinancierd worden en werken aan de volgende generatie van litho-
grafie: EUVL – de bedoeling is dat EUVL op termijn het overneemt van immersion lithography, 
maar grote uitdagingen zijn nog te overkomen. Een FOM-IPP zal hiervoor niet voldoende zijn. 
ASML is van plan een eigen instituut op te zetten voor de fundamentals van EUVL, waarbij veel 
breder wordt gekeken dan alleen de stromingsleeraspecten hiervan. Wij denken dat dit een unieke 
kans is de samenwerking tussen ASML en natuurkundefaculteiten in Nederland verder en op de 
lange termijn te verstevigen.  
 
Ook met ASML lopen verschillende vervolgprojecten, meestal op bilaterale basis (STW, Nanonext, 
etc.). 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM – 09.0125/5 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME 
 
 
Number I20. 
  
Title (code) Contact line control during wetting and dewetting (CLC) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. D. Lohse 
  
Duration 2009 - 2014 
  
Cost estimate M€ 1.8 
  
Partners ASML, Océ 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The objective of the proposed programme is to study fundamental and as yet not understood 
aspects of contact line dynamics in complex, technologically relevant flow geometries and 
substrates. Especially, understanding and predicting of instabilities leading to highly non-linear 
problems in thin layers at the interface between liquid/gas/solid phase are the focus points of this 
study. This will be done with special attention to applications in leading edge technologies in 
advanced high-tech industrial problems. More explicitly, the aims are (i) to understand and then 
control the ink wetting on an inkjet printer nozzle plate around the nozzle and its interaction with 
droplet formation and (ii) significantly improve the performance of the immersion functionality in 
optical lithography tools with respect to throughput, overlay and avoidance of defects. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Contact lines are of great importance for industrial applications: whenever a liquid is deposited 
onto a solid surface, the dynamics of the liquid is entirely governed by the contact line defining the 
front between 'wet' and 'dry' regions. Inkjet printing and immersion lithography technology are 
prime examples. This programme will bring together these technologies through industrial 
partners ASML and Océ with the emerging field of wetting/surface phenomena/nanofluidics. 
This programme is multidisciplinary, involving experimental, theoretical, and numerical 
physicists, and engineers. 
 
The programme consists of six subprojects in four different research groups spread over the three 
technical universities. To achieve the goals mentioned in the objectives, both visualization, 
numerical and theoretical modelling, and flow manipulation will be used. There is close mutual 
interaction and exchange of ideas and results between all these subprojects. Besides, each PhD 
student will spend a 6 months implementation period with the industrial partners.  
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The programme is managed by a programme leader, Prof.dr. Detlef Lohse.  
The programme leader is responsible for the following tasks: 
1. Preserving the coherence of the programme in accordance with the programme proposal. 
2. Steering and monitoring of the programme and the research projects within the programme. 
3. Steering and monitoring of knowledge transfer between the participating research groups in 

academia and industrial partners including screening for intellectual property rights (IP); i.e., 
the User Committee will assess options for patenting the results. 

The industrial partners ASML and Océ are represented in a User Committee. This committee will 
evaluate the quality and innovative character of the projects as well as the relevance of the results 
for ASML and Océ. The progress of the programme will be reported in semi-annual reports and 
presented during semi-annual progress meetings. In addition, there will be two informal 
workshops per year. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 902 4 - - - - - 906 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden ASML 550 54 - - - - - 604 

Doelsubsidies derden Océ 275 27 - - - - - 302 

Totaal 1.727 85 - - - - - 1.812 
 
The total contribution by ASML and Océ: k€ 906. 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1617 
b) Ex ante evaluation: FOM-09.0060 
c) Decision Executive Board: FOM-09.0134 
d) Contract: FOM-09.0421 
 
 
Remarks 
The final evaluation will be based on a self-evaluation report initiated by the programme leader 
and is foreseen in 2014. 
 
 
 
 
 MJ 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 - - 1,0 - - 

2009 - - 3,3 - 158 

2010 - - 5,0 - 273 

2011 - - 5,8 - 298 

2012 - - 6,0 - 466 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2012 - 6 17 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-E-21 

Werkgroepleider Prof.dr. A.A. Darhuber 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. J.C.H. Zeegers 

 Dr. J.D.R. Harting 
FOM-programma Contact line control during wetting and dewetting 

Titel van het project + nummer Dewetting of ultrathin water layers on hydrophobic surfaces 
08CLC05 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
C.W.J. Berendsen oio 01 jan 2010 31 dec 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. C.W.J. Berendsen, J.C.H. Zeegers, G.C.F.L. Kruis, M. Riepen and A.A. Darhuber, Rupture of thin 
liquid films induced by impinging air-jets, Langmuir, 28, 9977, 2012  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. C.W.J. Berendsen, J.C.H. Zeegers, G.C.F.L. Kruis, M. Riepen and A.A. Darhuber, Controlled 
destabilization of liquid coatings on partially wetting substrates using laminar air-jets, 16th 

International Coating Science and Technology Symposium, 09 sep 2012, W. Blake Kolb, 
ISCST, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. C.W.J. Berendsen, Controlled destabilization of thin liquid films on partially wetting 
substrates using laminar air-jets, JM Burgerscentrum, Micro- & Nano-fluidics contact group 
meeting, 31 mei 2012, 31 mei 2012, Eindhoven, Nederland  

2. C.W.J. Berendsen, Controlled destabilization of liquid coatings on partially wetting 
substrates using laminar air-jets, 16th International Coating Science and Technology 
Symposium, 09 sep 2012, 12 sep 2012, Atlanta, GA, USA  

3. C.W.J. Berendsen, J.C.H. Zeegers and A.A. Darhuber, Blowing holes in a liquid film. 
Indications of a long-range disjoining pressure, JM Burgersdag, 12 jan 2012, 12 jan 2012, 
Eindhoven, Nederland  
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4. C.W.J. Berendsen, J.C.H. Zeegers and A.A. Darhuber, Blowing holes in a liquid film. 
Indications of a long-range disjoining pressure, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, 
Veldhoven, Nederland  

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

1. C.W.J. Berendsen: Lid van de PhD Contact Group van het JM Burgerscentrum  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

1. Regelmatige kennisuitwisseling met FOM IPP-partner ASML  

 
 
Werkgroep FOM-E-23 

Werkgroepleider Prof.dr. F. Toschi 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof.dr. H.J.H. Clercx 

 Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 

 Dr.ir. L.P.J. Kamp (UHD) 

 Dr.ir. W. van de Water (UHD) 

 Dr.ir. R.P.J. Kunnen (UD) 

 Dr.ir. R.R. Trieling (UD) 

 Dr.ir. B.J.H. van de Wiel (UD) 
FOM-programma Contact line control during wetting and dewetting 

Titel van het project + nummer Lattice-Bolzmann methods for contact line dynamics 
08CLC03-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Srivastava oio 01 jan 2010 31 aug 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. P. Perlekar, L. Biferale, M. Sbragaglia, S. Srivastava and F. Toschi, Droplet size distribution in 
homogeneous, isotropic turbulence, Phys. Fluids, 24, 073305-1/25, 2012  
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. S. Srivastava, Moving contact line using lattice Boltzmann method, JM Burgersdag, 12 jan 
2012, 12 jan 2012, Enschede, Nederland  

2. S. Srivastava, Boltzmann method for contact line dynamics, DSFD, 23 jul 2012, 27 jul 2012, 
Bangalore, India  

3. S. Srivastava, Lattice Boltzmann method for contact line dynamics, CASA day, 31 okt 2012, 
31 okt 2012, Eindhoven, Nederland  

4. S. Srivastava, Lattice Boltzmann method for the plunging plate problem, Physics@FOM, 
17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

5. S. Srivastava, Lattice Boltzmann method for the plunging plate problem, 48th Netherlands 
mathematics congress (NMC), 12 apr 2012, 12 apr 2012, Eindhoven, Nederland  

 
 
Werkgroep FOM-T-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. J.H. Snoeijer 
FOM-programma Contact line control during wetting and dewetting 
Titel van het project + nummer Theory of contact line (in)stability 08CLC04 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
K.G. Winkels oio 01 mrt 2009 28 feb 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. K.G. Winkels, J.H. Weijs, A. Eddi and J.H. Snoeijer, Initial spreading of low- viscosity drops on 
partially wetting surfaces, Physical Review E, 85, 055301(R), 2012  

2. O. Enriquez, A.G. Marin, K.G. Winkels and J.H. Snoeijer, Freezing singularities in water drops, 
Physics of Fluids, 24, 091102, 2012  

3. W. Bouwhuis, R.C.A. van der Veen, T. Tran, D.L. Keij, K.G. Winkels, I.R. Peters, D. van der Meer, 
C. Sun, J.H. Snoeijer and D. Lohse, Maximal Air Bubble Entrainment at Liquid-Drop Impact, 
Physical Review Letters, 109, 264501, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Koen Winkels, Receding contact line instabilities, Multiscale Complex Fluid Flows and 
Interfacial Phenomena, 29 okt 2012, 01 nov 2012, Dresden, Duitsland  
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d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. 'Een druppel op de koude plaat', Wetenschapsbijlage NRC Handelsblad (10-10-2012)  

 
 
Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 

Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's 

Dr. M. Versluis 
Dr. C. Sun 
Dr. J.H. Snoeijer 

FOM-programma Contact line control during wetting and dewetting 

Titel van het project + nummer Nozzle-plate flow in piezoaccoustic inktjet printing 
08CLC01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.J.P. van der Meulen oio 01 mrt 2011 28 feb 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. M. van der Meulen, Physics of Drop Formation in Drop on Demand Inkjet Printing, 
Burgersdag 2012, 12 jan 2012, Eindhoven, Nederland  

2. M. van der Meulen, Physics of Drop Formation in Drop on Demand Inkjet Printing, FOM 
days 2012, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

 
 
Werkgroep FOM-T-17 

Werkgroepleider Prof.dr. F. Mugele 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dirk van den Ende 
FOM-programma Contact line control during wetting and dewetting 
Titel van het project + nummer Electrowetting controlled contact line dynamics 08CLC06 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
D.J.C.M. 't Mannetje oio 01 okt 2008 15 dec 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 
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1. H.B. Eral, D.J.C.M. 't Mannetje, J.M. Oh, Contact angle hysteresis: a review of fundamentals 
and applications, Colloid & Polymer Science, 2012  
Open Access: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00396-012-2796-6  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. D.J.C.M. 't Mannetje, R. Lagraauw, S.J. Otten, A.M. Pit, D. van den Ende, F. Mugele, Drop 
trapping and release from tunable wetting: by potential wells created by EW electrodes, 
JMBC Contact group micro-nanofluidics, 30 mei 2012, 30 mei 2012, Eindhoven, Netherlands  

2. D.J.C.M. 't Mannetje, Drop trapping and release using electrowetting, FOM IPP project 
meeting, 03 jul 2012, 03 jul 2012, Utrecht, Netherlands  

3. D.J.C.M. 't Mannetje, A.M. Pit, R. de Ruiter, R. Lagraauw, S.J. Otten, D. van den Ende, 
F. Mugele, My drop will (not) go on: trappingin electrically tunable potential wells, MESA+ 
Day, 18 sep 2012, 18 sep 2012, Enschede, Netherlands  

4. D.J.C.M. 't Mannetje, R. Lagraauw, S.J. Otten, A.M. Pit, D. van den Ende, F. Mugele, Drop 
trapping and control on a single EWOD surface, 8th International Meeting on 
Electrowetting, 21 jun 2012, 23 jun 2012, Athens, Greece  

c. Ontvangen prijzen 

1. David Reinhoudt Poster Award (1st)  
2. Poster Award 8th International Meeting on EW, Athens (2nd)  
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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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