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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het FOM/Shell-IPP iPOG, 'Innovative physics for oil and gas' heeft twee hoofdthema's. Het eerste 
thema is 'Waves in disordered media', het tweede 'Nanophysics for sensing, modyfying and mani-
pulating oil-gas reservoirs'. Voor beide thema's zijn een reeks projecten via open calls gefinancierd 
en voor alle projecten geldt dat zij een sterke focus op fundamenteel, lange termijn onderzoek 
paren aan een concrete toepassingshorizon. Daartoe hebben alle projecten één of meerdere Shell 
'mirror' contactpersonen en wordt twee keer per jaar, bij Shell in Rijswijk, een voortgangsbijeen-
komst georganiseerd. 
 
De projecten in thema 1 beslaan een breed spectrum van vragen betreffende de propagatie van 
(complexe) golven in wanordelijke materialen - cruciaal voor het verder verbeteren van detectie 
van carbohydraat reservoirs via seismische technieken. In het bijzonder wordt er gewerkt 
aan studies van de zogenaamde 'soft' vibratie modes en niet-lineaire schokgolven in granulaire 
media, het design van complexe golf fronten en correlatie imaging om de nauwkeurigheid van 
seismiek te vergroten en electro-seismische coupling om nieuwe data channels in seismiek 
toegankelijk te maken.  
 
De projecten in thema 2 zijn deels gemotiveerd door het lange termijn perspectief van 'smart dust': 
kleine nanodeeltjes die gebruikt kunnen worden om olie reservoirs te karakteriseren en het 
gebruik van nanodeeltjes als slimme surfactants om de olie water interfaces, onvermijdelijk in olie 
winning, te manipuleren. Alle posities zijn vervuld en het programma ligt goed op schema. Naast 
de highlight wat betreft de groei van piezo nanodeeltjes (uit jaarboek 2012, pagina 3), zou ik graag 
een aantal verdere ontwikkelingen willen noemen: 
 
(1) In de projecten van Sprik en van Van Blaaderen worden slimme surfactants ontwikkeld; 
surfactantdeeltjes die actief naar olie water interfaces 'zwemmen', en surfactantdeeltjes die op 
externe chemische signalen reageren. Deze studies geven nieuwe richtingen aan voor de ontwik-
keling van surfactants voor oil recovery. 
 
(2) In het project van Prospereti en Lohse wordt gekeken hoe de groei van (nano)bubbles gesti-
muleerd kan worden. Deze nanobubbles vormen zich op veel oppervlakken, en zijn verbazing-
wekkend stabiel; een naïeve schatting van druk in zo'n bel zou suggereren dat hoe kleiner de bub-
ble, hoe sneller zij oplost, maar niets blijkt minder waar, en de studie van nanobubbels heeft in de 
laatste jaren een grote vlucht genomen. Aannemende dat deze zich ook in grote getalen in olie 
reservoirs bevinden, dan zou de groei van deze bubbles het 'losweken' van de olie kunnen bevor-
deren en daarmee opent de fundamentele studie van naobubbles nieuwe mogelijkheden voor 
enhanced oil recovery (EOR). 
 
(3) In de groepen van Vitelli en Van Hecke is aan schokgolven gewerkt. In veel praktische seismi-
sche situaties spelen niet-lineariteiten een belangrijke rol (bijvoorbeeld wavemixing), en dicht bij 
de bron, waar golven vaak via explosies worden gegenereerd, spelen zelfs sterkere niet-linearitei-
ten. De ultieme limiet zijn schokgolven. Om deze limiet te bestuderen in een wanordelijk medium 
met scattering, zijn in deze projecten granulaire materialen onder lage druk bestudeerd, waarvoor 
het bekend was dat de geluidssnelheid 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 schok-
golven. Het meest verassende is wel dat deze schokgolven stabiel zijn, en dat hun propagatie snel-
heid in een analytisch model te vangen is. Dit werk is beschreven in een PRL en PRE in 2012. Geïn-
spireerd 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 
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(publicatie submitted naar PRL). Daarnaast hebben Vitelli en Van Hecke het algemene punt betref-
fende niet-lineariteiten ook gemaakt in een gezamenlijke news and views in Nature (2012) en 
in een meer populair artikel in Europhysics News. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 07.1529/8 
 datum: 01-01-2013 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME 
 
Number I16. 
  
Title (code) Innovative physics for oil and gas (iPOG) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. M.L. van Hecke 
  
Duration 2008-2015 
  
Cost estimate M€ 4.5 
  
Partner(s) Shell 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The general aim of this Industrial Partnership Programme (IPP) is to promote innovative basic research 
with potential relevance for the exploration and production of oil and gas reservoirs. The programme 
will have two open rounds. The research theme of the first round is 'Novel physical techniques to probe 
structure and transport in granular or heterogeneous media' and has a budget of M€ 2.0. The research 
theme of the second round is 'Novel physics for sensing modifying and manipulation of oil-gas reser-
voirs; a deep dive into the nano domain'. The budget for the second round, is ca. M€ 2.5.  
 
b. Background, relevance and implementation 
The detection and recovery of fossil-fuel reserves is complicated by the fact that the repertoire of 
methods to probe such reserves is limited. Direct drilling experiments are expensive and necessarily 
provide 'local' information. Imaging experiments provide information that is, at best, indirect. These 
problems are compounded by the fact that, as fossil fuel reserves diminish, exploration increasingly 
focuses on fields that are difficult to access. This makes it even harder to arrive at reliable assessments 
of the recoverable reserves. Straightforward optimization of existing exploration methods is yielding 
diminishing returns. For this reason, it becomes very interesting to look at original, even speculative, 
physical concepts that might be used to probe subterranean fossil fuel reserves. In addition, there is a 
great need to use novel computational techniques to arrive at optimal predictions concerning the 
recoverability of reserves, based on imaging probe data that are necessarily incomplete. 
Moreover, recovery of hydrocarbons from the reservoir formation is far from optimal, with an 
estimated 40-60% of hydrocarbons being left behind in the porous and fractured network of a reservoir. 
As oil and gas field production matures over time, the recovery factor decreases even further and the 
production of unwanted saline formation water increases. So-called enhanced oil recovery (EOR) 
techniques have been developed and have been partly successfully applied to certain fields over the 
last decades to increase the production by a few percentages. However, these methods remain 
inefficient and expensive. Billions of barrels of unproduced hydrocarbons remain residually trapped in 
the pore space of the reservoirs. 
To address these issues, Shell and FOM have initiated a joint Industrial Partnership Programme (IPP) 
to facilitate the exchange between academia and industry of relevant new ideas and to initiate pilot 
research programmes that aim to explore novel, physics-based methods to probe complex media, to 
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develop novel new chemo-physical concepts and materials to extract residually trapped hydrocarbon 
and to develop novel modeling techniques to analyze the resulting data.  
The scientific programme of the first round of this IPP will bring together projects that:  
(i) Probe fundamental aspects of acoustic waves in granular or heterogeneous media, in particular in 

the strongly scattering and nonlinear regime or where the waves couple to electro-kinetic transport.  
(ii) Develop effective theory and model systems to capture these aspects of seismic waves.  
 Shell has a leading position in the use of seismic techniques for oil and gas recovery, but the 

present day techniques may no longer be sufficient to uncover and assess the reserves in the class 
of fields that presently are being targeted for production. 

 
The scientific programme of the second round will bring together projects that: 
(i) Develop novel nanophysical approaches for sensing, modifying and manipulation of (transport in) 

oil-gas reservoirs. 
(ii) Develop effective theory and model systems to capture these aspects of the flow and activity of 

(nano)particles. 
 
Truly innovative approaches, in which fundamental physics can play a key role, form the basis of 
iPOG. It should be stressed that since an important goal of this IPP is to extend the range of methods 
available, exploratory research is encouraged, and the programme is organized 'bottom-up', i.e. with an 
open call for proposals. 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.650 250 100 - - - - 2.000 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden 2.133 350 50 - - - - 2.533 

Totaal 3.783 600 150 - - - - 4.533 
The total contribution from Shell is M€ 2.5. 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-07.1330 
b) Ex ante evaluation: - 
c) Decision Executive Board: FOM-07.1527 
d) Contract: FOM-07.1424, FOM-05.0508/9 
 
The programme leader is responsible for the progress of the programme and the knowledge transfer 
between the academic researchers and Shell researchers by means of annual meetings and semi-annual 
progress reports. The Steering Committee has to authorize the granting of proposals. Furthermore she 
has to authorize the research theme of the new rounds, before the budget of the new round can be 
unlocked. The first round started in 2008 and the second round started in 2009. 
 
Remarks 
The final evaluation of every round will be based on a self-evaluation report initiated by the 
programme leader at the end of that round. 
 
 MJ par. HOZB 
Subgebieden : 50% NANO, 25% FeF, 25% COMOP  
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

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

2008 - - 0,1 - 59 

2009 - 0,4 1,6 - 191 

2010 - 2,8 6,5 0,5 555 

2011 - 4,8 9,0 0,3 782 

2012 - 3,9 9,9 1,0 1.043 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2012 - 9 27 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
Jaar 
Geen. 
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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 Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + nummer Soft modes in wet granular systems 08iPOG04 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R. Zargar oio 13 okt 2009 12 okt 2013 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-A-07 

Werkgroepleider Dr. R. Sprik 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + nummer Using 'smart dust' in oil recovery 09iPOG03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
F.C. Schoemaker postdoc 01 jan 2012 31 dec 2013 
D. Michler oio 15 okt 2010 14 okt 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Michler, Dominik, Nonclassical Thermomigration of an Air Bubble, American Physical 
Society, APS March Meeting 2012, 27 feb 2012, 02 mrt 2012, Boston, USA  

2. Michler, Dominik, Migration of Surfactant Vesicles during spontaneous emulsification, 
American Physical Society, APS March Meeting 2012, 27 feb 2012, 02 mrt 2012, Boston, USA  

3. Christiaan Schoemaker, Minimum-phase Property of Memory Functions in the Wave 
Equation, 74th EAGE Conference & Exhibition, 04 jun 2012, 04 jun 2012, Copenhagen, 
Denmark  
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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. In het kader van de iPOG Shell/FOM programma's zijn ca. 2 bijeenkomsten met vertegen-
woordigers van de Shell en de betrokken onderzoekers. Verslaggeving van de voortgang is 
zowel mondeling als schriftelijk.  

 
 
Werkgroepleider Dr. R. Sprik 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + 
nummer 

Correlation imaging with seismo-electromagnetic waves 
08iPOG05-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Nakhaee oio 17 mei 2010 16 mei 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Sareh Nakhaee, 'Correlation imaging with acoustic wave and the role of stationary phase 
zones', Physics@FOM 2012, 20 jan 2012, 20 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

2. Sareh Nakhaee, Interferometric imaging with seismic and seismo-electromagnetic wave, 
EGU General Assembly, 16 apr 2012, 16 apr 2012, Vienna, Austria  

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. In het kader van de iPOG Shell/FOM programma's zijn ca. 2 bijeenkomsten met vertegen-
woordigers van de Shell en de betrokken onderzoekers. Verslaggeving van de voortgang is 
zowel mondeling als schriftelijk.  
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Werkgroep FOM-D-39 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. C.P.A. Wapenaar 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof.dr.ir. E.C. Slob 

FOM-programma Innovative physics for oil and gas 

Titel van het project + nummer Correlation imaging with seismo-electromagnetic waves 
08iPOG05-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. Grobbe oio 01 sep 2010 31 aug 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. F.C. Schoemaker, N. Grobbe, M.D. Schakel, S.A.L. de Ridder, E.C. Slob and D.M.J. Smeulders, 
Experimental Validation of the Electrokinetic Theory and Development of Seismoelectric 
Interferometrty by Cross-Correlation, International Journal of Geophysics, 2012-514242, 1-
23, 2012  
Open Access: http://www.hindawi.com/journals/ijgp/2012/514242/  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. N. Grobbe, J.W. Thorbecke and E.C. Slob, ESSEMOD - Electroseismic and Seismoelectric Flux-
Normalized Modeling for Horizontally Layered, Radially Symmetric Configurations, EGU 
General Assembly 2012, 27 apr 2012, Geophysical Research Abstracts, 2012  

2. N. Grobbe, F.C. Schoemaker, M.D. Schakel, S.A.L. de Ridder, E.C. Slob and D.M.J. Smeulders, 
Electrokinetic Fields and Waves: Theory, Experiments and Numerical Modeling, EGU 
General Assembly 2012, 27 apr 2012, Geophysical Research Abstracts, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. N. Grobbe, ESSEMOD - Electroseismic and Seismoelectric Flux-Normalized Modeling for 
Horizontally Layered, Radially Symmetric Configurations, EGU General Assembly 2012, 23 
apr 2012, 27 apr 2012, Wenen, Oostenrijk  

2. N. Grobbe, Electrokinetic Fields and Waves: Theory, Experiments and Numerical Modeling, 
EGU General Assembly 2012, 23 apr 2012, 27 apr 2012, Wenen, Oostenrijk  

3. N. Grobbe, Seismoelectric numerical modeling of the SH-TE propagation mode in 3D, Dutch 
Interpore 2012 hosted at Shell Rijswijk, 05 sep 2012, 05 sep 2012, Rijswijk, Nederland  
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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. Oral presentation van mijn PhD research bij diverse bedrijven tijdens onze Company Visits 
Trip naar Londen in Oktober 2012. Bedrijven zoals; WesternGeco, CGG Veritas, BP, PGS, 
Baker Hughes.  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. Het Klokhuis: Zoek het uit!: Aarde 12 december 2012 N. Grobbe  

 
 
Werkgroep FOM-D-45 

Werkgroepleider Prof.dr. H.W.M. Salemink 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + nummer NanoPhotonicSensors (NPS) 09iPOG09 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Y. Liu postdoc 09 mei 2011 31 mei 2012 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-E-21 

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

FOM-programma Innovative physics for oil and gas 

Titel van het project + nummer Detection and guidance of nanoparticles for enhanced oil 
recovery 09iPOG14-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S.C.J. Frijters oio 18 jan 2010 17 jan 2014 



 
 
 

 
 
 - 14 - 
 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. S. Frijters, F. Günther, J. Harting, Effects of nanoparticles and surfactant on droplets in shear 
flow, Soft Matter, 24, 6542, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. S. Frijters, F. Günther, F. Janoschek, B. Kaoui, T. Krüger, J. Harting, Computer simulations of 
particle-laden flows, Microfluidics @ TU/e kickoff meeting, 15 nov 2012, 15 nov 2012, 
Eindhoven, Netherlands  

2. S. Frijters, F. Günther, J. Harting, Modifying properties of fluid-fluid interfaces: 
Nanoparticles versus surfactants, Burgersdag 2012, 12 jan 2012, 12 jan 2012, Eindhoven, 
Netherlands  

3. S. Frijters, F. Günther, J. Harting, Nanoparticles and surfactant on the interface of a droplet 
in shear flow, Fluid-Structure Interactions in Soft-Matter Systems, 26 nov 2012, 30 nov 2012, 
Prato, Italy  

4. S. Frijters, Colloidal particles at liquid interfaces, Physics@FOM 2012, 17 jan 2012, 18 jan 
2012, Veldhoven, Netherlands  

5. S. Frijters, Detection and guidance of nanoparticles for Enhanced Oil Recovery, Shell-FOM 
meeting, 13 jan 2012, 13 jan 2012, Rijswijk, Netherlands  

6. S. Frijters, Detection and guidance of nanoparticles for Enhanced Oil Recovery, Shell-FOM 
meeting, 13 sep 2012, 13 sep 2012, Rijswijk, Netherlands  

 
 
Werkgroep FOM-L-07 

Werkgroepleider Dr. V. Vitelli 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + 
nummer 

Nonlinear waves and soft spots in disordered granular media 
08iPOG02-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L.R. Gomez postdoc 01 feb 2010 31 jan 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. L.R. Gomez, A.M. Turner, V. Vitelli, Uniform shock waves in disordered granular matter, 
Physical Review E, 86, 041302, 2012  
Open Access: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.86.041302  
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2. L.R. Gomez, A.M. Turner, M. van Hecke, V. Vitelli, Shocks near jamming, Physical Review 
Letters, 108, 058001, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1108.5688  

 
 
Werkgroep FOM-L-22 

Werkgroepleider Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. S.J. van der Molen 

FOM-programma Innovative physics for oil and gas 

Titel van het project + nummer Ferroelectric nanoparticles for imaging of oil reserves 
09iPOG16 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
W. Ahmed postdoc 01 jun 2011 31 mei 2013 
C. Glass oio 01 mei 2010 30 apr 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Ahmed, Waqqar, Piezoelectric nanorods for imaging of oil reserves, International Conference 
on Nanoscience and Nanotechnology, 22 jul 2012, 27 jul 2012, Paris, France  

2. Glass, Christian, Nanoparticles for the imaging of oil reserves, ESONN, 26 aug 2012, 15 sep 
2012, Grenoble, France  

3. Glass, Christian, Nanoparticles for the imaging of oil reserves, Veldhoven, FOM, 17 jan 2012, 
18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

 
 
Werkgroep FOM-L-25 

Werkgroepleider Prof.dr. M.L. van Hecke 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + 
nummer 

Nonlinear waves and soft spots in disordered granular media 
08iPOG02-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S.M.J.L. van den Wildenberg postdoc 15 jan 2010 14 mrt 2012 
 
Geen output in 2012. 
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Werkgroep FOM-N-25 

Werkgroepleider Prof.dr. H.W.M. Salemink 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + nummer Nano Photonic Sensors (NPS) 09iPOG09-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Y. Liu postdoc 01 jun 2012 08 mei 2014 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-T-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + nummer Enhanced growth of interfacing bubbles 09iPOG01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
O.R. Enriquez Paz y Puente oio 15 okt 2010 14 okt 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Oscar R. Enriquez, Ivo R. Peters, Stephan Gekle, Laura E. Schmidt, Detlef Lohse and 
Devaraj van der Meer, Collapse and pinch-off of a non-axisymmetric impact- created air 
cavity in water, Journal of Fluid Mechanics, 701, 40-58, 2012  

2. Oscar R. Enriquez, Alvaro G. Marin, Koen G. Winkels, and Jacco H. Snoeijer., Freezing 
singularities in water drops, Physics of Fluids, 24, 091102, 2012  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Oscar R. Enriquez, Devaraj van der Meer, Chao Sun, Andrea Prosperetti, Detlef Lohse, 
Experiments in diffusive bubble growth, International Conference on Theoretical and 
Applied Mechanics, 19 aug 2012, 2012  

2. Rianne de Jong, Oscar R. Enriquez, Devaraj van der Meer, Droplet impact near a millimeter-size 
hole, International Conference on Theoretical and Applied Mechanics, 19 aug 2012, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 
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1. Oscar Enriquez, Experiments in diffusive bubble growth, International Conference on 
Theoretical and Applied Mechanics, 19 aug 2012, Beijing, China  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. Formulated first question of the 2012 Nationale Wetenschap Quiz and filmed the video that 
was shown in the TV program.  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. The publication Freezing singularities in water drops and the video that accompanies it 
received widespread cover in Dutch and international online and printed media. Some 
examples: NRC article on Oct. 10, 2012 Nürtinger Zeitung (German newspaper) article on 
Oct. 30, 2012 Daily Mail (UK): http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-
2214675/Frozen-time-The-pictures-reveal-happens-ice-forms-single-droplet-
water.html#comments Phys.Org: http://phys.org/news/2012-10-droplets-sharp-ice-
peaks.html La Recherche (French science magazine) article on Dec. 2012 issue  

 
 
Werkgroep FOM-T-17 

Werkgroepleider Prof.dr. F. Mugele 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + 
nummer 

Electro-acoustic coupling in porous oil-water two-phase systems 
08iPOG11 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Gomez Casado postdoc 15 mei 2011 31 jul 2012 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-T-28 

Werkgroepleider Prof.dr. S. Luding 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof.dr. H. Steeb 

FOM-programma Innovative physics for oil and gas 

Titel van het project + nummer Detection and guidance of nanoparticles for enhanced oil 
recovery 09iPOG14-2 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
I. Guven oio 01 jan 2012 21 dec 2015 

1. Academische publicaties 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Gueven I., Kurzeja P., Steeb H., Luding S., Experimental evaluation of phase velocities and 
tortuosity in fluid sat. highly porous media, GAMM (Proceedings in Applied Mathematics 
and Mechanics), H.-D. Alber, N. Kraynyukova and C. Tropea, WILEY-VCH Verlag GmbH 
& Co. KGaA, Weinheim (Germany), 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Ibrahim Gueven, Experimental evaluation of phase velocities and tortuosity in fluid-
saturated high-porous media, GAMM 2012, 26 mrt 2012, 30 mrt 2012, Darmstadt, Germany  

2. Ibrahim Gueven, Hydraulical investigations of sintered glass beads, Annual FOM-Shell 
meeting, 13 sep 2012, 13 sep 2012, Rijswijk, Netherlands  

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. Matthias Halisch, LIAG (Leibniz Institute for Applied Geophysics), Hannover, Germany 
Marco Ramaioli, Nestle Research Center, Lausanne, Switzerland  

e. Overige professionele producten (software etc.) 

1. AVIZO software (visualization and analysis software)  

 
 
Werkgroep FOM-U-09 

Werkgroepleider Prof.dr. A. van Blaaderen 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + nummer Smart nanoparticles at the oil-water interface for EOR 09iPOG17 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N.A. Elbers oio 01 okt 2010 18 jan 2015 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Nina Elbers, Permeable shells acting as containers, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, 
Veldhoven, Nederland  

2. Nina Elbers, Permeable shells acting as containers, COMPLOIDS Summer School: Physics of 
Complex Colloids, 03 jul 2012, 13 jul 2012, Varenna, Italië  

 
 
Werkgroep FOM-U-31 

Werkgroepleider Dr. R.H.H.G. van Roij 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + 
nummer 

Electrokinetics and electroacoustics near oil-water interfaces in 
porous media 08iPOG08 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.M. Hatlo postdoc 01 feb 2010 30 nov 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M. Hatlo, R. van Roij, and L. Lue, The electric double layer at high surface potentials: the 
influence of excess ion polarisability, Europhysics Letters, 97, 28010, 2012  

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. Wetsus (Leeuwarden) ---onze theoretische bevindingen zijn mogelijk van belang bij het 
begrijpen van nanoporeuze electroden [supercapacitors] die met hoge voltages gebruikt 
worden om (i) energie op te wekken uit het mengen van zoet en zout water en (ii) brak 
water te ontzouten tot drinkwater.  

 
 
Werkgroep Photon Scattering 

Werkgroepleider A. Lagendijk 
Affiliatie FOM-instituut AMOLF 
FOM-programma Innovative physics for oil and gas 
Titel van het project + nummer Ultimate design and control of complex wave fronts 08iPOG12 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J. Aulbach oio 01 nov 2009 31 jan 2013 
M.Y. Tachikirt TP/T 01 jul 2011 31 dec 2011 
M.Y. Tachikirt TP/T 01 jan 2012 31 mrt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J. Aulbach, A. Bretagne, M. Fink, M. Tanter and A. Tourin, Optimal spatiotemporal focusing 
through complex scattering media, Phys. Rev. E, 85, 016605 1-7, 2012  

2. B. Gjonaj, J. Aulbach, P.M. Johnson, A.P. Mosk, L. Kuipers and A. Lagendijk, Optical control of 
plasmonic bloch modes on periodic nanostructures, Nano Lett., 12, 546–550, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. J. Aulbach, Ultimate Design and Control of Complex Wave Fronts, Shell-FOM iPoG-I 
meeting committee talk, 13 jan 2012, Rijswijk, the Netherlands  

2. J. Aulbach, Optimal spatiotemporal focusing through complex scattering media, Conference 
presentation CLEO, 11 mei 2012, San Jose, USA  

3. J. Aulbach, Ultimate Design and Control of Complex Wave Fronts, Shell-FOM iPoG-I 
meeting committee talk, 13 sep 2012, Rijswijk, the Netherlands  

4. T. van der Beek, M. Tachikirt, P.M. Johnson, A. Lagendijk, Broad band frequency correlation 
microscopy, Physics@FOM Veldhoven, 16 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the 
Netherlands  
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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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