
Figuur 18a:
Structuur waterstof atoom plus aangehechte fotonen. 
Voor de atoomkern en isotopen van waterstof zie figuur 19a, 20 en 21. 
Het waterstofatoom valt niet te transformeren tot zwart gat atoom.

1) Het waterstofatoom is normaliter opgebouwd uit één (kern)proton en één (schil)elektron. 

2) Aan de atoomkern zitten alleen infrarood fotonen geabsorbeerd. Niet op schaal getekend.

3) De infrarood fotonen geabsorbeerd rond de atoomkern bepalen de trillingsfrequentie van de atoomkern en daarmee de 
temperatuur van het atoom.

4) Voor de kernfusie van waterstofisotopen naar heliumisotopen zie figuur 20 & 21.

5) Het waterstofatoom mist de twee vereiste elektronenparen om te kunnen transformeren tot zwart gat atoom.
Zwarte gaten kunnen geen waterstofatomen/moleculen opnemen.
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Figuur 18b:
Structuur helium atoom plus aangehechte fotonen. 
Voor de atoomkern en isotopen van waterstof zie figuur 19a, 20 en 21. 
Het heliumatoom valt niet te transformeren tot zwart gat atoom.

1) De atoomkern van helium is normaliter opgebouwd met vier (kern)protonen en twee (kern)elektronen met twee (schil)
elektronen in de K-schil. Niet op schaal.

2) Dat heliumatoom valt uit waterstof te maken via twee stapjes met toevoegen van a) eerst één ‘kern’ elektron, met één 
proton danwel b) toevoegen van één proton en vervolgens één stapje met toevoegen van één ‘schil’ elektron. Deze op-
bouw volgt het min/max 1 beginsel van Uiterwijk Winkel. Zie figuur 19a onderaan.

3) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

4) De fotonen rond de atoomkern bepalen de trillingsfrequentie en daarmee de temperatuur van het atoom.

5) Het heliumatoom heeft slechts een elektronenpaar/orbital en mist de minimaal vereiste twee elektronenparen om te kun-
nen transformeren tot zwart gat atoom. Zwarte gaten kunnen geen heliumatomen opnemen.
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Figuur 18c:
Structuur lithium atoom plus aangehechte fotonen.
Voor de atoomkern en isotopen van lithium zie figuur 19a, 20 en 21. 
Het lithium atoom valt niet te transformeren tot zwart gat atoom.

1) De atoomkern van lithium is normaliter stapsgewijs vanuit waterstof opgebouwd met zes (kern)protonen en drie (kern)
elektronen met drie (schil)elektronen in de K- en de L-schil. Er bestaat ook een lithiumatoom/isotoop met zeven (kern)
protonen en vier (kern)elektronen. Zie figuur 19c.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) De fotonen rond de atoomkern bepalen de trillingsfrequentie en daarmee de temperatuur van het atoom.

4) Het lithiumatoom heeft slechts één elektronenpaar en mist de minimaal vereiste twee elektronenparen om te kunnen 
transformeren tot zwart gat atoom. Zwarte gaten kunnen geen lithiumatomen opnemen.
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Figuur 18d:
De overgang van het gewone beryllium (Be) naar het zwart gat beryllium atoom.
Voor de atoomkern en isotopen van beryllium zie figuur 19a, 20 en 21. 

1) De atoomkern van beryllium (Be) is normaliter stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met negen (kern)protonen 
en vijf (kern)elektronen met vier (schil)elektronen in de K- en L-schil. Zie figuur 19d.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Beryllium is het eerste atoom waarbinnen twee elektronenparen aanwezig zijn waartussen vanderwaals bindingen kun-
nen worden gevormd binnen de elektronen(sub)schillen. Deze elektronenschillen en hun subschillen storten dan in tot 
vlak nabij de atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het beryllium atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van circa 20 tot 50 duizend kilometer per seconde.
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Figuur 18e:
De overgang van het gewone borium (B) naar het zwart gat borium atoom.
Voor de atoomkern en isotopen van borium zie figuur 19a, 20 en 21. 

1) De atoomkern van borium (B) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter tien (kern)protonen en vijf 
(kern)elektronen met vijf (schil)elektronen in de K- en L-schil. Zie figuur 19e.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Borium bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronen(sub)schillen. Deze elektronen(sub)schillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak 
nabij de atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht- en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het borium atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van circa 20 tot 50 duizend kilometer per seconde.
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Figuur 18f:
De overgang van het gewone koolstof (C) naar het zwart gat koolstof atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van koolstof; zie figuur 21.

1) De atoomkern van koolstof (C) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter twaalf (kern)protonen en 
zes (kern)elektronen met zes (schil)elektronen in de K- en L-schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Koolstof bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronen(sub)schillen. Deze elektronen(sub)schillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak 
nabij de atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht- en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het koolstof atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s. 
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Figuur 18g:
De overgang van het gewone stikstof (N) naar het zwart gat stikstof atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van stikstof; zie figuur 21.

1) De atoomkern van stikstof (N) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter veertien (kern)protonen en 
zeven (kern)elektronen met zeven (schil)elektronen in de K- en L-schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Stikstof bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronen(sub)schillen. Deze elektronen(sub)schillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak 
nabij de atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht- en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het stikstof atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.
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Figuur 18h:
De overgang van het gewone zuurstof (O) naar het zwart gat zuurstof atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van zuurstof; zie figuur 21.

1) De atoomkern van zuurstof (O) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter zestien (kern)protonen en 
acht (kern)elektronen met zes (schil)elektronen in de K- en L-schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Stikstof bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronenschillen. Deze elektronenschillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak nabij de 
atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht- en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het stikstof atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.
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Figuur 18i:
De overgang van het gewone fluor (F) naar het zwart gat fluor atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van fluor; zie figuur 21.

1) De atoomkern van fluor (F) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter negentien (kern)protonen en 
tien (kern)elektronen met negen (schil)elektronen in de K- en L-schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Fluor bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronenschillen. Deze elektronenschillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak nabij de 
atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het fluor atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.
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Figuur 18j:
De overgang van het gewone neon (Ne) naar het zwart gat neon atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van neon; zie figuur 21.

1) De atoomkern van neon (Ne) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter twintig (kern)protonen en 
tien (kern)elektronen met tien (schil)elektronen in de K- en L-schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Neon bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronenschillen. Deze elektronenschillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak nabij de 
atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het neon atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.

elektron met licht fotonen

kale elektron

79

buiten een zwart gat

in een zwart gat

vrijwel kale 
atoomkern

atoomkern met licht/
infrarood  fotonen

/    = infrarood foton/anti foton
/    = licht foton/anti foton

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava



Figuur 18k:
De overgang van het gewone natrium (Na) naar het zwart gat natrium atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van natrium; zie figuur 21.

1) De atoomkern van natrium (Na) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter drieentwintig (kern)proto-
nen en twaalf (kern)elektronen met elf (schil)elektronen in de K-, L- en M schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Natrium bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronenschillen. Deze elektronenschillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak nabij de 
atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het natrium atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. 
Dat ineenstorten geschiedt alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.
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Figuur 18l:
Overgang van het gewone magnesium (Mg) naar het zwart gat magnesium atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van magnesium; zie figuur 21.

1) De atoomkern van magnesium (Mg) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met normaliter vierentwintig (kern)
protonen en twaalf (kern)elektronen met twaalf (schil)elektronen in de K-, L- en M schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Magnesium bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden 
gevormd binnen de elektronenschillen. Deze elektronenschillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak 
nabij de atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het magnesium atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten ge-
schiedt alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.
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Figuur 18m:
De overgang van het gewone aluminium (Al) naar het zwart gat aluminium atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van aluminium; zie figuur 21.

1) De atoomkern van aluminium (Al) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met zesentwintig (kern)protonen en 
dertien (kern)elektronen met dertien (schil)elektronen in de K-, L- en M schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Aluminium bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden ge-
vormd binnen de elektronenschillen. Deze elektronenschillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak 
nabij de atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het aluminium atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.
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Figuur 18n:
De overgang van het gewone silicium (Si) naar het zwart gat silicium atoom.
Voor de opbouw van de atoomkern en isotopen van silicium; zie figuur 21.

1) De atoomkern van silicium (Si) is stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd met achtentwintig (kern)protonen en 
veertien (kern)elektronen met veertien (schil)elektronen in de K-, L- en M schil.

2) Zowel aan de atoomkern als aan de (schil)elektronen zitten fotonen geabsorbeerd.

3) Silicium bevat de vereiste minimaal twee elektronenparen waartussen vanderwaals bindingen kunnen worden gevormd 
binnen de elektronenschillen. Deze elektronenschillen storten dan in bij extreem hoge snelheden ineen tot vlak nabij de 
atoomkern. De opbouw van de elektronenschillen blijft gelijk.

4) De (schil)elektronen versnellen daarbij tot nabij de lichtsnelheid, alle elektronenparen vallen uiteen in losse elektronen; 
de vanderwaalskracht/binding verdwijnt weer.

5) Bij het ineenstorten verliest de atoomkern vrijwel alle daaraan geabsorbeerde licht en infrarood fotonen; de atoomkern 
wordt heel koud (2,7 kelvin) en heeft geen trillingsruimte meer. Het elektron verliest alle geabsorbeerde licht fotonen.

6) Die fotonen worden uitgestoten. Het silicium atoom verschrompelt tot een zwart gat atoom. Dat ineenstorten geschiedt 
alleen bij extreem hoge (hoek)snelheden van ca. 20 tot 50 duizend km/s.

elektron met licht fotonen

kale elektron
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vrijwel kale 
atoomkern

atoomkern met licht/
infrarood  fotonen

/    = infrarood foton/anti foton
/    = licht foton/anti foton

buiten een zwart gat

in een zwart gat
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