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                                                                                                                                                                                    25april 2014  

 

ELEMENTAIRE HIGGS DEELTJES/STRINGS;  

STANDAARD HIGGS/STRING MODEL:  
 

* SAMENVATTING: 

 

● Document F1a 2013 beschrijft de vorm en de fysische eigenschappen van de vier allerkleinste elementaire  

    Higgs deeltjes c.q. strings; twee van het (anti) proton en twee van het (anti)elektron in de relatieve  

    rusttoestand. Meer dan  99,9 % van alle Higgs deeltjes in het heelal bevindt zich continue in die toestand. 

● Die paren van Higgs deeltjes/strings zijn super symmetrisch en daardoor 100 % elkaars deeltje en antideeltje.  

   Deze vier Higgs deeltjes/strings vormen het Standaard model van Uiterwijk Winkel. 

● Dit bij de relatieve rusttoestand behorende Standaard model valt niet met deeltjesversnellers of  

    proefondervindelijk vast te stellen. Dit theoretisch model is afgeleid in hoofdstuk 6 van dit document.  
● De overige 0,1 % of minder van de Higgs deeltjes ontstaan alleen onder onder energetisch extreme  

    omstandigheden in deeltjesversnellers en bij kern(fusie)reacties. Dat gaat altijd gepaard met een verhoging en  

    soms een verlaging van de hoeveelheid energie op Higgs niveau en resulteert daar in een groot aantal deeltjes.  

    Voor dat scala aan deeltjes geldt het huidige gangbare Standaard model.. 

● In de relatieve rusttoestand (hoofdstuk 7) bezitten de Higgs deeltjes/strings heelalwijd een vaste constante  

    basis hoeveelheid (anti)kinetische kinetische energie. Dat resulteert in maximaal drie vaste hoeksnelheden;  

    één snelle rotatie rondom de lengte as en twee, circa duizend maal langzamere, tegengestelde, rotaties rondom  

   de beide breedte assen. Die vaste hoeveelheid (anti)kinetische energie op Higgs niveau is niet direct meetbaar.  

● Die drie, door kinetische energie veroorzaakte,  rotaties veroorzaken drie vervormingen/torsies binnenin de  

    van origine flexibele Higgs/strings waartegen deze zich verzetten. Dat verzet uit zich in drie elementaire  

     fysische kenmerken: 1) massa of antimassa, 2) positieve of negatieve elektrische lading, 3) parallelle of anti  

    parallelle magnetische spin en indirect in een vast aantal rotaties per tijdseenheid c.q. elementaire tijd.  
● Op Higgs/string niveau is geen rotatieruimte meer over om gravitatie te genereren. Gravitatie wordt eerst op  

    atomair niveau gegenereerd door de ‘schil’ elektronen van atomen en door snelheid van het atoom in het  

    heelal ten opzicht van het centrum C van dat heelal.  

● Het kenmerk massa of antimassa en kinetische energie of anti kinetische energie wordt uitsluitend bepaald  

    door de richting van de hoeksnelheden van elementaire Higgs/strings linksom of rechtsom hun lengteas!  

● Op Higgs/string niveau zit gewone massa standaard gekoppeld aan gewone kinetische energie en zit alle  

    antimassa gekoppeld aan anti kinetische energie c.q. rotatie klok mee (RO) of rotatie klok tegen (LO).  

● Elementaire massa en antimassa kunnen niet met elkaar annihileren! Dat kan eerst bij materie en antimaterie.   

● De hoeveelheid gegenereerde massa, lading, spin en tijd wordt kwantitatief bepaald door de op Higgs/string  

    niveau aanwezige hoeveelheid kinetische of anti kinetische energie en de daaraan gekoppelde hoeksnelheden  

    om de lengteas en rondom de beide breedte assen en de drie daardoor gegenereerde torsies.  
● In de relatieve rusttoestand zijn die hoeveelheid kinetische energie, drie hoeksnelheden en torsies heelalwijd  

    continu aanwezig en absoluut constant en daarmee de gegenereerde hoeveelheid massa, lading, spin en  

    tijd. Het (anti)proton en (anti)elektron hebben heelalwijd constante dezelfde waarden voor massa, lading, spin.  

● Bij botsingen in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties treden op Higgs niveau tijdelijke  

    verhoging en soms verlaging op in het niveau van kinetische energie en resulteren in hogere/lagere  

    hoeksnelheden en torsies met als gevolg kwantitatieve veranderingen in de gegenereerde hoeveelheid massa,  

    lading, spin en tijd t.o.v. de massa, lading en spin in de relatieve rusttoestand  net voor de botsing of  

    kernreactie!  

● Bij metingen heffen massa en antimassa alsmede kinetische energie en anti kinetische energie elkaar op net als  

    bij + en – lading en bij parallelle en anti parallelle spin! In het heelal is daardoor netto veel meer massa en  

    energie aanwezig dan we rechtstreeks kunnen meten! 

● Ten aanzien van het fundament van de wetenschap blijkt dat: 
   a) massa niet equivalent is met energie; massa, lading en spin zijn het gevolg van kinetische energie,  

       hoeksnelheden en torsies binnenin de Higgs deeltjes!  

   b) (anti)massa op zich geen gravitatie kan genereren.  

 

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel *) **) ***) 

*)      Met bijzondere dank aan de opmerkingen van Franklin Roos, 

**)    Met dank aan Adarshi Yadava voor de figuren  

***)  Auteursrechten 
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*1) INLEIDING: 

 

-) Aanleiding:  

Het heelal berust op het allerlaagste niveau uit Higgs deeltjes/strings en kinetische energie. Om dat heelal te 

kunnen beschrijven is een duidelijk beeld nodig van de organisatie op Higgs niveau en het onstaan van de 

elementaire krachten op die Higgs deeltjes/strings in relatie tot kinetische energie. Dat beeld staat centraal in dit 

document. 

 

In document G7 www.uiterwijkwinkel.eu is afgeleid dat het heelal als geheel een gesloten systeem vormt die 
bestaat uit een relatief dunne, steeds langzamer uitdijende, heelalbolschil waarbinnen alle  massa, materie en 

energie van het heelal steeds voor 100 % bijeen en opgesloten blijft doordat alle vormen van elektromagnetische 

straling en deeltjesstraling onderhevig is aan een heel geringe afbuiging van minimaal ongeveer 1 graad per tien 

– veertig duizend jaar. Dat geldt voor o.a. alle fotonen. 

Door die minieme afbuiging krijgen we dat heelal niet te zien als een bolschil doch projecteert het heelal een 

volledig ander volkomen vertekend beeld op aarde van een ogenschijnlijk steeds sneller alzijdig uitdijend heelal 

met de aarde in het centrum van dat heelal. De prachtige beelden van Hubble en Herschel berusten deels op een 

ultiem gezichtsbedrog. 

 

Deze niet waarneembare en volledig gesloten heelalbolschil c.q. ‘super ballon’ doorloopt een vaste, volkomen 

energie neutrale, cyclus van 29 stappen in een vaste periode die thans geschat wordt op ergens tussen twee tot 
drie biljoen jaar. Deze cyclus van het heelal berust op 12 parameters en wordt eindeloos herhaald steeds op 

vrijwel exact dezelfde wijze. Document G7 met de heelalcyclus verschijnt medio 2014 op deze website. 

Die 29 stappen van de heelal cyclus zijn reeds beschreven. Alle stappen zijn mathematisch te modelleren op 

basis die twaalf  basis parameters van het heelal (document G3). Dat  modelleren staat gepland voor 2014.  Via 

modellering zijn voor ieder van die 29 stappen hun bijbehorende twaalf parameters kwantitatief in te vullen en 

daarmee het heelal en zijn cyclus als geheel.  

 

-) Hoe is de organisatie op het allerlaagste elementaire Higgs/string niveau: 

Voor het beschrijven en modelleren van zowel de start van dit heelal (document G6) als van de 29 stappen van 

de daarop volgende heelalcyclus (documenten G7, G8 ) moet de auteur beschikken over: 

a) een schema met de allerkleinste elementaire Higgs deeltjes/strings van het proton en die van het elektron in de 
relatieve rusttoestand waarin 99,999 % of meer van alle Higgs deeltjes zich bevinden. Het betreft slechts twee 

meest elementaire Higgs deeltjes van het proton en twee Higgs deeltjes van het elektron. Die zijn afgeleid in 

hoofdstuk 6,  

b) de effecten van kinetische energie op de bewegingen en vervorming van de elementaire Higgs deeltjes/strings,  

c) waardoor die deeltjes massa en hun elementaire fysische krachten genereren en welke krachten dat zijn, 

d) de opbouw vanuit Higgs deeltjes/strings van majorana deeltjes zoals fotonen en waarom die deeltjes er wel  

     zijn maar deze niet als zodanig waarneembaar zijn, zie document F1b. 

e) de precieze opbouw vanuit deze vier elementaire Higgs deeltjes/strings van materie en uiteindelijk van het   

     (anti)proton en het (anti)elektron; zie document F1c. 

f) de opbouw van gewone atomen en van anti atomen conform het periodiek systeem, 

g) welke overige, niet elementaire, fysische, chemische en mechanische krachten die atomen genereren als  

     gevolg van (rotatie)snelheid in het heelal, zie document F1d. 
h) de constructie van zwart-gat atomen vanuit gewone atomen en hun eigenschappen in een zwart gat toestand,  

     zie eveneens document F1d.   

i) Verder  moet de auteur een logische verklaring hebben voor fenomenen als ‘donkere massa/materie’ en  

    ‘donkere  energie’. 

Dat vergt heel wat. 

 

-) Voorgeschiedenis: 

In het document F1 uit 2008 stelde de auteur de elementaire Higgs massa deeltjes/strings van het proton en het 

elektron nog voor als een twee dimensionale trilling/snaar zoals weergegeven aan de linkerzijde van figuur 1a 

en 1b. Verondersteld werd dat deze 2D trillingen/snaren reeds van zichzelf autonoom  massa bezaten! Dat beeld 

is inmiddels herzien. 
Kinetische energie zorgde voor drie hoeksnelheden en rotaties rondom de lengteas en rondom de beide breedte 

assen. Als gevolg van die drie rotaties werden op die autonome massa deeltje de meest elementaire krachten 

gegenereerd: 1) elektrische lading en 2) magnetische spin. De auteur hanteerde in 2008 nog geen begrippen als: 

a) massaloos, b) antimassa, c) anti kinetische energie. Hij onderkende in 2008 wel annihilatie van equivalente 

materie en antimaterie.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Vanuit die elementaire massadeeltjes/strings van het proton en die van het elektron werden vervolgens fotonen, 

materie en quarks opgebouwd wat uiteindelijk resulteerde in de constructies van uitsluitend het (anti)proton en 

het (anti)elektron; de enige stabiele basisbouwstenen van het gewone atoom, het anti atoom en van ineengestorte 

zwart gat atomen. Zwart gat atomen zijn gewone atomen waarvan de elektronenschillen zijn ingestort tot vlak 

nabij de atoomkern waardoor die ineengekrompen atomen in een zwart gat toestand verkeren. De auteur heeft 

zijn visie van 2008 aangepast en verder uitgewerkt. 

 

-) In 2012 bleek een ingrijpende herziening van de uitgangspunten nodig: 

De discussies met Franklin Roos over het document F1 van eind 2008 resulteerde in een eigen visie van 
Franklin op de elementaire opbouw van het proton, het elektron en van de atoomkern weergegeven in zijn 

Triofysica  (zomer 2012). Met een aantal van Franklins basale uitgangspunten kon de auteur zich verenigen; met 

andere niet. Sinds 2012 gaat de auteur uit van deels andere inzichten en uitgangspunten dan in 2008. 

 

-) Higgs deeltje van CERN: 

In het najaar van 2012 meldde CERN de vondst van het Higgs massa deeltje van het proton in termen van een 

deeltjes met een energie van 126 GeV.  CERN gaf helaas geen antwoord op prangende vragen als: 

a) Welke relatie bestaat tussen Higgs deeltjes en string/snaar theorie; betreft het twee verschillende deeltjes 

of vormen beide twee zijden van één medaille?   

b) welke mogelijke vormen en bewegingen hebben proton Higgs deeltjes en/of strings van het proton?  

c) wat is massa? waardoor wordt het fenomeen massa in fysisch opzicht gegenereerd?  
d) welke elementaire fysische kenmerken hebben de elementaire Higgs massadeeltjes/strings van het 

proton en navenant die van het elektron? 

e) waardoor ontstaan de meest elementaire fysische krachten op massa en welke krachten zijn dat?  

f) genereert de Higgs deeltjes/strings van het proton en van het elektron gravitatie of juist geen gravitatie?  

g) waarom zijn de elektrische lading en magnetische spin van het proton en die van het elektron 

kwantitatief gelijk? 

h) wat is de relatie tussen de proton en elektron Higgs deeltjes/strings en kinetische energie en daaruit 

voorvloeiende bewegingen?   

i) genereren die Higgs deeltjes/strings tijd, zo ja, welk type tijd is dat? 

j) hoe staat die elementaire tijd t.o.v. onze waarneembare en meetbare tijd? 

Kortom voor de auteur nog steeds veel onduidelijkheden en vragen. 
 

-) Visie auteur ontstaan van massa, lading, spin en tijd: 

Bovenstaande noopte de auteur zijn document F1 uit 2008 ingrijpend te wijzigen en dat document op te splitsen 

in vier en mogelijk zelfs vijf documenten F1a. F1b, F1c en F1d van 2013/2014.  

 

Document F1a 2014 bevat een nieuwe, aangepaste,  visie op en verklaring voor:  

a) de vorm en de structuur van de meest elementaire Higgs deeltjes/strings van het proton en die van het 

elektron, 

b) de effecten op die deeltjes/strings van kinetische energie en van anti kinetische energie die resulteren in 

drie rotatiebewegingen en torsies, 

c) het ontstaan daardoor van: 1) massa of antimassa, 2/3) de meest elementaire fysische krachten 

elektrische lading en magnetische spin, 4) de elementaire grootheid tijd en 5) waarom massa geen 
gravitatie kan genereren, 

d) waarom massa niet valt om te zetten in energie en omgekeerd energie niet in massa is te transformeren; 

in ieder geval niet zoals Einstein dat voor ogen had.  

 

-) Kritiek van NWO: 

Dat document F1a van december 2013 is opgestuurd naar de KNAW en naar NWO. Bij brief van 14 februari 

2014 kenmerk 680-17-000-00 corespondentie nr. 2014/00467/N reageerde NWO met kritiek die met name 

betrekking had op het afwijzen door de auteur van het huidige Standaard model en van de formule E = mc2 van 

Einstein. Zie bijlage 3 van dit document. 

Helaas ging de brief van NWO niet echt inhoudelijk in op de ideeën van de auteur ten aanzien van de organisatie 

op Higgs niveau en het ontstaan op dat niveau van massa, lading en spin en de afwezigheid daar van gravitatie. 
Niettemin gaf de brief van NWO de auteur voldoende aanleiding zijn document F1a 2013  inhoudelijk aan te 

passen. Dit is thans het document F1a van april 2014. 

 

In de overige documenten onder F1b, F1c en F1d wordt uitgelegd: 

e) de overgang van massa ↔ (anti) materie wat resulteert in een structureel andere verklaring voor 

annihilatie en andere uitleg van de formule E = mc2,  
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f) de opbouw fotonen (majorana deeltjes), 

g) de opbouw van en structuur van het (anti)proton en van het (anti)elektron,  

h) de opbouw vanuit Higgs deeltjes/strings van uitsluitend het stabiele (anti)proton en het stabiele 

(anti)elektron, 

i) de opbouw en structuur van (anti)atomen uitsluitend conform de elementen van het periodiek systeem, 

j) de overgang c.q. het inklappen van gewone atomen tot zwart gat atomen.   

 

 

 

*2) VRAAGSTELLING: 

Dit document F1a 2014 beoogt antwoorden te geven op de volgende vragen: 

- hoe zijn de meest elementaire onderdelen van het proton en van het elektron, verder Higgs deeltjes/strings te  

  noemen, visueel en ruimtelijk voor te stellen onder:  

  a) normale omstandigheden; de relatieve rusttoestand,  waarin 99,9 % of meer van alle Higgs deeltjes continue  

      verkeert? 

  b) extreme omstandigheden  met veel meer of zelfs extreem veel kinetische energie zoals in deeltjesversnellers,  

  c) extreme omstandigheden met veel minder of  

  d) in de absolute rusttoestand volledig zonder kinetische energie. 

  De onder b), c) en d) genoemde deeltjes worden beschreven in hoofdstuk 7 en maken 0,1 % of minder uit  

  van alle Higgs deeltjes in het heelal.   
- hoe ziet die absoluut energieloze ‘oervorm’ van het Higgs deeltje/string er uit? Is dat deeltje dan ook zonder  

   massa,  lading en spin?  

- resulteert kinetische energie bij Higgs deeltjes in drie hoeksnelheden linksom en rechtsom; wat is het effect  

   daarvan op deze  ‘oervorm’ van elementaire Higgs deeltje/strings en resulteert dat daar  in vervormingen en  

   torsies die dat Higgs deeltje niet wil en te niet tracht te doen? 

- wat is massa, lading en spin, waardoor ontstaan deze fysische fenomenen. Krijgt een elementair Higgs  

  deeltje/string meetbare massa, lading en spin als gevolg van kinetische energie en daardoor  optredende  

   hoeksnelheden en torsies rond de drie rotatieassen linksom en rechtsom;  

- valt massa, lading en spin van Higgs deeltjes/strings dan voor te stellen als afgeleiden van kinetische energie en  

  van  de daaruit voortvloeiende hoeksnelheden linksom en rechtsom? 

- bestaat dan naast kinetische energie op Higgs niveau ook zoiets als anti kinetische energie en bestaat dan  naast  
  massa ook zoiets als antimassa? Kunnen op Higgs niveau dergelijke massa en antimassa met elkaar annihileren  

  of niet? 

- welke elementaire krachten kunnen dan maximaal ontstaan op massa en antimassa? 

- behoren bij die elementaire krachten als dan niet ook gravitatie en de ‘zwakke kernkracht’en de ‘sterke’  

  kernkracht en waarom?  

- waarom kan elementaire (anti) massa geen andere chemische of fysische krachten zoals gravitatie genereren? 

- kunnen massa, elektrische lading, magnetische spin en (kinetische) energie als aparte, 100 % zelfstandige,  

  grootheden voorkomen of zitten deze elementaire grootheden op Higgs niveau altijd onlosmakelijk direct  

  aan elkaar vast gekoppeld? 

- ontstaan de andere fysische en chemische krachten eerst op het veel hogere niveau van atomen en waardoor  

  pas daar? Hebben die krachten te maken met de (rotatie)snelheid/snelheden van het atoom in het heelal?  

- hoe en waardoor ontstaat de elementaire tijd; bestaat die tijd uit het aantal rotaties van de Higgs deeltje/strings     
  per tijdseenheid;  

- loopt die elementaire tijd alleen voorwaarts of ook achteruit?   

- hebben de elementaire fysische parameters massa, lading, magnetische spin en tijd op het elementaire Higgs  

  niveau kwantitatief constante waarden die onafhankelijkzijn van de drie hoeksnelheden van het Higgs  

  deeltje/string rond de lengteas en zijn beide breedte assen? (Het huidige uitgangspunt in de wetenschap) 

- of zijn massa, lading, spin en tijd op Higgs niveau juist kwantitatief gerelateerd aan de aanwezige hoeveelheid  

  kinetische energie en de drie daaruit volgende hoeksnelheden rond deze drie maximaal mogelijke rotatie assen? 

- wat is het effect van lineaire snelheid op de eigenschappen van in deeltjesversnellers vrijkomende brokstukken;    

   in dat geval veranderen de eigenschappen van de deeltjes en daarmee de meetresultaten van deeltjesversnellers. 

- hoe zien deze elementaire Higgs massa deeltjes/strings er uit met een hogere of lagere hoeveelheid kinetische  

   energie zoals die kortstondig optreden na botsingen in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties?  
   

-) Deeltjesversnellers: welke effecten heeft dat op massa en op andere fysische kenmerken:  

De huidige kennis rond elementaire deeltje/strings berust voornamelijk op onderzoek in deeltjesversnellers waar 

men onder extreme omstandigheden werkt en deeltjes met hoge snelheden en met hoge kinetische energie (o.a. 

protonen, ionen) tegen elkaar laat botsen op een zodanig wijze dat deze deeltjes ‘gekraakt’ worden en binnenin 

die deeltjes allerlei fysische, elektrische en magnetische, bindingen worden verbroken waardoor deze botsende 
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deeltjes uiteenvallen in allerlei kleinere hoogenergetische brokstukken en soms zelfs tot hun meest elementaire 

bouwstenen: de Higgs massa deeltjes/strings.  

 

Bij onderzoek in deeltjesversnellers dienen steeds de volgende ultieme vragen worden gesteld en beantwoord: 

1) Hebben die vrijkomende brokstukken net na de botsing onder de dan geldende extreme hoogenergetische   

    omstandigheden op Higgs niveau nog steeds exact dezelfde hoeveelheid massa, elektrische lading,  

    magnetische spin als deze brokstukken ieder op zich hadden net voor de botsing toen deze ‘brokstukken’ nog  

    allemaal in de relatieve rusttoestand  verkeerden?  

2) Leiden die extreme snelheden en de bij botsingen vrijkomende kinetische energie tot (grote) kwantitatieve  
    veranderingen van de gemeten hoeveelheid massa, lading, spin en elementaire tijd van de Higgs deeltjes/  

    strings net voor t.o.v  net na de botsing? 

3) Zijn deze effecten van kinetische energie op de massa, lading en spin van Higgs deeltjes/strings kwalitatief en   

    kwantitatief inzichtelijk te  maken? 

4) Valt daarmee dan het zogenoemde ‘massadefect’ te verklaren? 

 

In dit document F1a 2014 gaat nader in op het beantwoorden en het inzichtelijk maken van die vragen. Deze 

antwoorden hebben vergaande gevolgen voor de interpretatie van de meetgegevens van massaspectrometers die 

gekoppeld zijn aan deeltjesversnellers en aan kern(fusie)reacties!  

 

 

*3) DOEL DOCUMENT: 

In dit document wordt afgeleid: 

a) de structuur van de vier Higgs deeltjes/strings die continue relatieve rusttoestand verkeren , twee Higgs   

    deeltjes van het (anti)proton en twee Higgs deeltjes van het (anti)elektron; die deeltjes zijn twee aan twee  

    supersymmetrisch t.o.v. elkaar. 

b) kinetische energie resulteert in drie hoeksnelheden en torsies waardoor op alle Higgs deeltjes/strings de  

    drie meest elementaire fysische kenmerken van massa, elektrische lading, magnetische spin en indirect tijd  

    ontstaan,   

c)  massa blijkt niet equivalent te zijn met energie; massa is indirect het gevolg is van kinetische energie en van  

     de hoeksnelheid, massa sec kan geen gravitatie genereren,  

d)  elementaire, niet waarneembare, tijd zit gekoppeld aan kinetische energie en niet aan ruimte; (onze  
     waarneembare tijd en ruimte zijn beide meetbaar en die grootheden zitten gekoppeld aan de afwikkeling van  

     de heelalcyclus), 

e)  dat alle deeltjes met elementaire (anti)massa onder alle omstandigheden gehouden zijn aan de lichtsnelheid;  

     alleen de absoluut massaloze gravitatie krachtstraling  is niet gehouden aan de lichtsnelheid, 

f)  het heelal dus onmogelijk inflatoir heeft kunnen uitdijen. 

 

Uit document F1a 2014 volgt dat de fundamenten van de relativiteitstheorie en van de Big Bang  theorie 

ingrijpend moeten worden aangepast. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de exacte wetenschappen.  

 

 

*4) PROBLEEMSTELLING: 

1) Op subatomair zijn slechts vier stabiele basisbouwstenen van het atoom en het anti atoom bekend: het proton 
of antiproton en het elektron of anti-elektron c.q. positron. Alle materie in het heelal is opgebouwd met 

uitsluitend protonen en elektronen en hun antivormen. Dat geldt ook voor het (anti)neutron en alle atomen c.q. 

elementen van het periodiek systeem.  

Dat (anti)proton en (anti)elektron zijn niet op te bouwen vanuit het huidige, uit resultaten van deeltjesversnellers,  

afgeleide Standaard Model van elementaire deeltjes. 

 

2) Die stabiele basisbouwstenen zouden op het allerlaagste niveau in de relatieve rusttoestand hooguit moeten 

berusten op: 

- slechts twee elementaire Higgs deeltjes/strings voor het proton en het antiproton en op 

- slechts twee elementaire Higgs deeltjes/strings voor het elektron en het positron.  

die in fysisch opzicht elkaars 100 % antideeltje zijn maar niet kunnen annihileren. Alle materie in de relatieve 
rusttoestand verkerende materie in het heelal zou dan berusten op slechts vier elementaire Higgs deeltjes/strings! 

Die kunnen vanuit één basisvorm ontstaan; één basisvorm voor het proton en één voor het elektron die vanweg 

rotaties LO en RO resulteren in twee spiegelbeeldige Higgs deeltjes/strings. 

Dat aantal van twee of vier Higgs deeltjes staat in contrast tot het huidige omvangrijke Standaard Model zoals 

dat anno 2014 wordt gehanteerd binnen de wetenschap. Dat model kwam tot stand via onderzoek met 

deeltjesversnellers en met deeltjes die in energetisch extreme omstandigheden verkeren! 
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3) Dat Standaard Model anno 2014 resulteert in drie generaties c.q. drie energieniveaus van deeltjes waardoor 

het complex van opzet is. Vrijwel alle, in deeltjesversnellers uiteengevallen, kleinere sub deeltje/strings bezitten 

tijdelijk sterk verhoogde niveaus aan kinetische energie wat doorwerkt tot op alle niveaus van het deeltje en tot 

op het meest elementaire Higgs/string niveau en de daar door die energie gegenereerde hoeveelheid massa, 

lading, spin en elementaire (niet meetbare)  tijd.  

Die hoogenergetische deeltjes zijn niet representatief voor de Higgs deeltjs in atomen die daar in de realtieve 

rusttoestand verkeren. 

 
4) De massa, lading en spin van de in deeltjesversnellers vrijgekomen deeltjes/strings en hun kinetische energie 

en hoeksnelheden zijn niet rechtstreeks kwantitatief te meten. Dat geschiedt indirect in massaspectrometers via 

versnelling en afbuiging van de vrijgekomen (Higgs) deeltjes/strings in elektrische en magnetische velden 

waarvan de sterkte bekend is.  

De wetenschap veronderstelt dat massa via E = mc2 verandert doch dat elektrische lading en magnetische spin 

tijdens die botsingen vaste grootheden zijn en blijven. Een riskant uitgangspunt als niet precies bekend is 

waardoor fysische fenomenen zoals massa, lading en spin ontstaan. 

 

5) Bij deeltjesversnellers worden de lineaire kinetische energie en de rotatie-energie van de vrijgemaakte 

deeltje/strings als één geheel gemeten en wordt deze kinetische energie niet gesplitst over: a) lineaire energie en 

b) rotatie energie. Dat zou eigenlijk wel moeten.   
Massa wordt afgeleid en berekend vanuit veel meer energie dan voor de botsing op Higgs niveau aanwezig was. 

De berekening van massa verloopt via Einsteins formule E = mc2 voor m = massa. Doch als massa verandert 

geldt dat net zo goed ook voor elektrische lading en magnetische spin. 

 

6) Einstein heeft reeds aangegeven dat massa verandert bij toename van de lineaire snelheid en daarmee met de 

kinetische energie van het deeltje/string. Hij heeft helaas niet expliciet gewezen op de scheiding tussen lineaire 

snelheid en hoeksnelheid  en specifiek op de effecten van hoeksnelheid en daarmee van kinetische rotatie energie 

op de allerlaagste  niveau van de (Higgs)deeltjes/strings.  

 

7) Lading en spin worden kwantiatief ook indirect bepaald en berekend via versnelling van de deeltjes in een 

elektrische veld en de afbuiging van de vrijgekomen deeltjes en strings in een magneetveld. In alle gevallen is 
hier sprake van indirecte metingen.  

Deze methode wordt alom in de wetenschap toegepast en berust op het onbewezen uitgangspunt dat elektrische 

lading en magnetische spin onder alle omstandigheden vaste, kwantitatief constante en onveranderlijke, 

elementaire grootheden zijn!  

 

8) In de wetenschap wordt anno 2014 algemeen aangenomen dat op Higgs niveau  lading en spin kwantitatief 

constante grootheden zijn onafhankelijk van zowel de aanwezige hoeveelheid lineaire snelheid/lineaire 

kinetische energie als van de grootte van de hoeksnelheden/ hoeveelheid rotatie-energie op het laagste Higgs 

niveau.  

Vanuit die onbewezen aanname bezien treden op Higgs niveau dan voor en na de botsing geen veranderingen op 

in elektrische lading en magnetische spin!  

 
9) Zijn lading en spin autonoom aanwezig zijn of zijn deze het directe gevolg van  de rotatiebewegingen linksom 

of rechtsom die weer het gevolg zijn van de aanwezigheid van kinetische energie op Higgs niveau. Dergelijke 

rotaties kunnen torsies genereren op het Higgs deeltje en daarmee elementaire fysische eigenschappen zoals 

massa, lading en spin. 

Zolang de exacte wetenschappen geen expliciete verklaring hebben voor de oorsprong van de meest elementaire 

fenomenen zoals massa, lading en spin loopt men bij het onderzoek met deeltjesversnellers risico’s op foutieve 

uitleg en interpretaties van de verkregen meetresultaten! 

 

10) Document F1a 2014 bevestigt dat risico. De meetbare fysische grootheden zoals massa, lading en spin 

blijken kwantitatief volledig te worden bepaald door de hoeksnelheden en daarmee de actueel aanwezige 

hoeveelheid kinetische (rotatie)energie op Higgs/string niveau direct na de botsingen!  
 

11) Constante waarden voor massa, elektrische lading en magnetische spin gelden alleen voor Higgs 

deeltjes/strings onder de continue relatieve rusttoestand waarin 99,999 % van alle Higgs deeltjes verkeren.  
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12) Die constante waarden gelden niet voor de energetisch extreme omstandigheden zoals die optreden na 

botsingen in deeltjesversnellers en op het moment van kern(fusie)reacties! De parameters  massa, lading en spin 

zijn dan onderhevig aan grote kwantitatieve veranderingen!  

 

13) Op basis van dit document blijkt dat de kwantitatieve waarde van de uitkomsten van massaspectrometers die 

gekoppeld zitten aan deeltjesversnellers en aan kern(fusie)reacties alleen gelden voor deeltjes in de  extreme 

toestand (0,1 % of minder van de Higgs deeltjes) en dus helemaal niets zeggen over de overige Higgs deeltjes 

die van nature in de relatieve rusttoestand verkeren. De uitkomsten van deeltjesversnellers gelden dan niet voor 

99,9 % of meer van alle Higgs deeltjes in het heelal. 
Die twee energetische toestanden dienen strikt van elkaar gescheiden te worden gehouden. 

 

14) Sinds Newton en de relativiteitstheorie van Einstein zit gravitatie direct vastgekoppeld aan massa. De bij 

CERN geconstateerde Higgs deeltjes/strings van het proton zouden dan gravitatie moeten bezitten. CERN blijft   

echter onduidelijk of gravitatie direct gekoppeld zit aan de massa van het gevonden proton Higgs deeltje/string 

of van zo’n directe koppeling tussen massa en gravitatie geen enkele sprake is.   

De afgelopen eeuw heeft de wetenschap zo’n directe koppeling tussen massa en gravitatie nog steeds niet 

aangetoond; laat staan zo’n  koppeling bewezen.  

 

15) In dit document wordt expliciet aangetoond waarom de Higgs massadeeltjes/strings geen gravitatie kunnen 

genereren. Gravitatie wordt eerst op het veel hogere niveau van het atoom gegenereerd door uitsluitend de ‘schil’ 
elektronen van atomen als gevolg van snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal.  

Zie daarvoor bijlage 1 en document E3.  

 

16) De gangbare fysica onderscheidt alleen gewone massa en gewone kinetische energie. In dit document wordt 

op Higgs niveau de aanwezigheid van antimassa en anti kinetische energie op Higgs/string niveau gepostuleerd. 

Deze fysische vormen van massa en energie zijn strikt logisch en worden nader verklaard uit de 

rotaties/hoeksnelheden linksom en rechtsom.  

Beide vormen van massa en energie zijn volstrekt natuurlijke fenomenen die  principieel niet direct 

waarneembaar of meetbaar zijn. Bij metingen heffen massa en antimassa en kinetische energie en anti kinetische 

elkaar  wederzijds op!  

 
17) Het heelal blijkt dan in absolute zin netto circa driemaal zoveel massa en kinetische energie te bevatten als 

rechtstreeks kan worden gemeten en waargenomen. Fenomenen als ‘donkere massa’ en ‘donkere energie’ zijn 

dan  vrij logisch vergaand te verklaren en zijn de massa- en energiebalansen van het heelal vergaand kloppend te 

krijgen.    

 

18) In de relativiteitstheorie stelt Einstein op grond van o.a. annihilatie dat massa en energie twee volledig 

equivalente grootheden zijn die naadloos in elkaar kunnen overgaan via Einsteins formule E = mc2 voor m = 

elementaire Higgs massa.   

In dit document blijkt echter dat het Higgs deeltje/string op zich absoluut onverwoestbaar is. Massa, lading en 

spin ontstaan als gevolg van kinetische energie en de daaruit voortvloeiende drie hoeksnelheden LO of RO op 

Higgs niveau.  

Massa en antimassa, +/- lading en positieve en negatieve spin vloeien voort uit (anti)kinetische energie c.q. 
rotatie linksom of rechtsom. (Anti)massa kan dus onmogelijk equivalent zijn met (anti)energie. Elementaire 

massa en antimassa zijn principieel niet om te zetten in energie c.q. in straling van fotonen en omgekeerd laat 

energie zich niet terugzetten in massa. In ieder geval niet zoals Einstein dat in de relativiteitstheorie voor ogen 

stond.  

 

19) Einsteins formule  E = mc2 geldt met name voor de annihilatie van equivalente deeltjes materie en 

antimaterie die bij die annihilatie volledig worden omgezet in fotonen van licht en infrarood (warmte). De auteur 

beschrijft dat annihilatie proces in document F1c.  

 

20) De bij annihilatie vrijkomende fotonen behoren tot een bijzondere groep van deeltjes die als bouwwerk zijn 

opgebouwd uit een equivalente aantal gewone elementaire deeltjes/strings en hun antideeltjes/strings. Die 
deeltjes hebben van buitenaf bezien geen meetbare massa, lading en spin meer. Dit zijn majorana deeltjes die als 

deeltjes echt fysiek aanwezig zijn echter zonder enige meetbare massa, elektrische lading of magnetische spin. 

Alleen de uiteindelijk frequentie trilling en daarbij behorende energie is meetbaar..  
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21) Bij annihilatie blijft via deze majorana deeltjes (fotonen) alle elementaire massa onverkort voor de volle 100 

% volledig in stand. majorana deeltjes lijken pure energie te zijn wat niet het geval is! Tot heden hebben de 

majorana’s deeltjes de wetenschap op het verkeerde been gezet. Bij annihilatie komt alleen een hoeveelheid 

rotatie-energie vrij die gelijk is E = mc2 voor m = equivalente materie en antimaterie.  

Via de majorana constructies van fotonen blijft tijdens annihilatie alle massa/antimassa, lading en spin van 

materie en antimaterie volledig ongeschonden in stand en lijkt, heel bedrieglijk, alsof alle massa/materie volledig 

is omgezet in energie! Voor majorana deeltjes zie document F1b.   

  

22) Einsteins oorspronkelijk via de relativiteitstheorie afgeleide formule E = mc2 geldt niet voor m = massa en 
wel voor m = materie en antimaterie waarbij opgemerkt dat bij annihilatie alle elementaire massa/antimassa 

onveranderd en onverkort in stand blijft en alleen fotonen en hun rotatie energie vrijkomen.  

 

23) Gravitatie is niet direct gekoppeld aan massa maar wordt gegenereerd door de ‘schil’elektronen van atomen 

in combinatie met (rotatie)snelheid van het atoom in het heelal. Verder blijken tijd en ruimte evenmin aan elkaar 

gekoppeld te zijn.  

 

 

 

*5) UITGANGSPUNTEN: 

 

1) Voorstelling van roterende Higgs massa spiralen/strings/snaren: 

● In document F1a 2014 gaat de auteur uit van de volgende premissen: 

- a) Het allerlaagste niveau van massa en materie bestaat uit een ‘oervorm’. Daarvan zijn slechts twee stuks te 

onderscheiden:  de elementaire Higgs energieloze oervorm van het proton en die van het elektron. Zie figuur 2. 

Door kinetische energie gaan beide oervormen roteren hetzij linksom hetzij rechtsom hun drie maximaal 

mogelijke rotatieassen waardoor deze oervormen weerzijden uitklappen tot Higgs deeltjes/strings/spiralen.  

Die tegengestelde rotaties resulteert in twee Higgs deeltjes/strings van het proton en in twee strings van het 

elektron die exact de tegengestelde vorm hebben en exact tegengestelde daaraan gekoppelde fysische 

kenmerken.  

Die spiralen zijn twee aan twee super symmetrisch. In totaal onderscheidt de auteur slechts vier elementaire 

Higgs deeltjes/strings; zie figuur 1c. In geval van  drie hoeksnelheden krijgen alle Higgs deeltjes/strings de vorm 
van cardanische opgehangen bolletjes zoals weergegeven in figuur 6a en 6b.   

 

- b) Op dat laagste en meest elementaire Higgs deeltjes/strings niveau leidt dit tot nieuwe begrippen in de fysica: 

- anti massa naast gewone massa en  

- anti kinetische energie naast gewone kinetische energie. 

Beide begrippen zijn puur afhankelijk van de richting van de rotaties of hoeksnelheid van de Higgs deeltjes/ 

strings linksom (LO) of rechtsom (RO) om hun drie mogelijke rotatie assen. Die rotaties en hoeksnelheden zijn 

het gevolg van kinetische energie met rotatie rechtsom RO de lengte as of het gevolg van anti kinetische energie 

met rotatie linksom (LO) de lengte as. Die rotaties kunnen t.z.t. mogelijk net andersom zijn.  

 

● Relatieve en absolute rusttoestand en mate van rotatie en hoeksnelheid:  

- c) Onder normale omstandigheden, de relatieve rusttoestand, zie hoofdstuk 7.2 , bezitten alle Higgs 
deeltjes/strings van het proton en die van het elektron heelalwijd ieder een constante vaste hoeveelheid gewone 

kinetische energie hetzij anti kinetische energie wat heelalwijd resulteert in vaste gelijke rotaties LO hetzij RO 

rond de lengte as en rondom de beide breedte assen van alle Higgs deeltjes/strings.  

Als gevolg van die drie vaste rotaties LO of RO raken de Higgs deeltjes/strings driezijdig vervormd en ontstaan 

drie vormen van torsies binnenin die elementaire Higgs deeltjes/strings waartegen deze deeltjes protesteren en 

zich verzetten via het rechtstreeks genereren van maximaal drie elementaire fysische kenmerken: massa, 

elektrische lading en magnetische spin.  

 

- d) Deze elementaire fysische kenmerken van Higgs deeltjes/strings worden puur gegenereerd vanuit (anti) 

kinetische energie en de daaruit voortvloeiende drie rotatiebewegingen van Higgs deeltjes/strings om hun drie 

rotatie assen en de daardoor ontstane drie vervormingen en torsies binnenin alle Higgs deeltjes/strings t.o.v. het  
Higgs deeltje/string in absolute rusttoestand zonder kinetische energie, rotaties en zonder enige vervormingen en 

torsies als weergegeven in figuur 2. 

Als reactie op die rotaties linkom/rechtsom en daarmee gepaard gaande ongewenste vervormingen en torsies 

genereren Higgs deeltjes/strings: 1) massa of antimassa, 2) positieve of negatieve lading, 3) parallelle of anti 

parallelle spin en indirect als afgeleide van rotatie 4) een positieve of negatieve elementaire tijd!  
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Verkeren de Higgs deeltjes/strings in de absolute rusttoestand dan is geen sprake van hoeksnelheden en torsies. 

Op de ‘oervorm’ van de Higgs deeltjes zijn de elementaire fysische kenmerken van massa, lading en spin dan 

volledig afwezig!  

 

- e) Op elementaire niveau van Higgs deeltjes/strings is geen rotatieruimte en torsie meer beschikbaar voor het 

genereren van gravitatie! Massa zit dus niet gekoppeld aan gravitatie1 

 

- f) Alle Higgs deeltje/strings streven naar bereiken absolute rusttoestand; de toestand zonder (anti)kinetische 

energie, vervorming en torsies en dus zonder (anti)massa, + of - lading, magnetische spin en tijd. De Higgs 
deeltjes/strings verkeren dan in de absolute rusttoestand; zie hoofdstuk 7.  

Onder normale omstandigheden verhindert de aanwezigheid van (anti)kinetische energie met lineaire en 

(rotatie)snelheden van tientallen tot honderden km/s het optreden van deze absolute rusttoestand. Alle Higgs 

deeltjes/strings streven echter wel consequent naar het bereiken dan wel het zo dicht mogelijk benaderen van 

deze absolute rusttoestand. Dit ligt ten grondslag aan de fysische Wet minimalisatie kinetische energie. 

  

- g) In de relatieve rusttoestand  zit alle Higgs deeltjes/strings onontkoombaar vastgekoppeld aan een vaste en  

constante hoeveelheid (anti)kinetische energie. Deze Higgs deeltjes/strings werden in 2008 nog voorgesteld als 

snaar of string zoals weergegeven in de linkerzijde figuur 1a en 1b. Thans (2014) worden die Higgs 

deeltjes/strings van het proton en die van het elektron  voorgesteld als een enigermate flexibele en breekbare 

spiralen met een hoeksnelheid linksom of rechtsom waardoor een winding ontstaat met een spoed met een 
wenteling linksom (LO = voorshands antimassa en anti kinetische energie) of rechtsom (RO = voorhands massa 

en kinetische energie). Zie rechterzijde figuur 1a en 1b.  

 

- h) Daar (anti)massa voortvloeit vanuit een vaste hoeveelheid (anti)kinetische energie, rotaties/hoeksnelheden 

en torsies kunnen deze elementaire Higgs massa en antimassa deeltje/strings niet met elkaar annihileren! Deze 

Higgs massa en antimassa deeltjes/strings van Uiterwijk Winkel zijn niet te ontdoen van hun hoeksnelheid en 

rotatie energie. Hun rotatie zijn niet om te zetten in energie! 

 

- i) Het (anti)proton en het (anti)elektron berusten op slechts twee Higgs deeltjes/strings die elkaars, niet 

annihileerbare,  antideeltje/string zijn met volledig tegengestelde kenmerken van massa, lading, spin en tijd. De 

string en zijn anti string zijn in alle opzichten super symmetrisch. De twee Higgs deeltjes/ strings van het proton 
en de twee Higgs deeltjes/strings van het elektron verschillen alleen in a) afmeting, b) richting van de 

hoeksnelheiden om de lengteas en beide breedte assen en c) de onderlinge posties van de rotaties rond de 

lengteas.  

Het (anti)proton en (anti)elektron zijn volgens eenzelfde structuur van Higgs deeltjes/strings en anti Higgs 

deeltjes/strings opgebouwd.  

 

2) (Anti)kinetische energie zit altijd gekoppeld aan (anti)massa en kan niet als zelfstandig grootheid 

voorkomen:  

● Via fotonen lijkt alsof (kinetische)energie zich als volledig zelfstandige grootheid kan manifesteren. Helaas 

berust dat op puur gezichtsbedrog! Fotonen zijn echte deeltjes met evenveel massa als antimassa. + en – lading 

en parallelle en anti parallelle spin.  

Zie document F1b met de majorana deeltjes. Bij majorana deeltjes  heffen de binnenin die deeltjes aanwezige a) 
massa en antimassa, b) + en - lading, c) + en – spin, d) kinetische energie en anti kinetische energie en e) 

positieve en negatieve tijd elkaar wederzijds volledig op. Die grootheden zijn daardoor aan de buitenkant van het 

foton niet meer  meetbaar en zijn daarmee kwantitatief nul. Bij fotonen lijkt alle massa, lading en spin volledig 

afwezig te zijn maar zijn binnenin deze foton deeltjes zijn massa, lading en spin wel degelijk onveranderd 

aanwezig!  

● In werkelijkheid komt energie dus nimmer als 100 % zelfstandig fysische grootheid voor. Kinetische energie 

en anti kinetische energie zitten altijd vast gekoppeld aan de deeltjes/strings weergegeven in figuur 2. Die 

(anti)kinetische energiën uiten zich altijd in de vorm van lineaire bewegingen en rotatiebewegingen; klok mee of 

klok tegen gericht. Op het Higgs niveau is in deze relatieve rusttoestand alleen sprake van maximaal drie rotatie 

bewegingen of hoeksnelheden en zijn op dat niveau geen lineaire bewegingen mogelijk!  

● Alleen bij botsingen in deeltje/stringsversnellers komen Higgs deeltjes tevoorschijn met zowel die drie 
rotatiebewegingen als met een eigen lineaire beweging! Die lineaire snelheid resulteert in een heel ander 

deeltje/string met andere eigenschappen dan datzelfde deeltje op het moment net voor het moment van de 

botsing!  

● In deeltjesversnellers komen incidenteel en heel toevallig ook Higgs deeltjes/strings te voorschijn zonder enige 

vorm van lineaire snelheid en zonder enige vorm van hoeksnelheid. Die Higgs deeltjes/strings verkeren dan in de 

absolute rusttoestand van figuur 2. In die toestand hebben de Higgs deeltjes/strings van het proton en die van 
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het elektron absoluut geen meetbare massa, lading, spin, energie en tijd meer en verkeren dan in de absolute 

Annemie toestand. In die absolute rusttoestand zijn deze deeltjes technisch niet waarneembaar te krijgen. 

● De koppeling van (anti)energie aan (anti)massa zorgt ervoor dat nimmer sprake is 100 % zuivere massa of 

antimassa noch van 100 % zuivere kinetische energie. Het betreft altijd een mix en samengaan van beide 

grootheden waarbij kinetische energie een veel fundamentelere grootheid is dan massa! In de praktijk zijn massa 

en kinetische energie niet van elkaar te scheiden. 

 

3) (Anti)kinetische energie zit gekoppeld aan (anti)massa: 

● De in figuur 1a en 1b weergegeven spiralen ontstaan door kinetische energie of anti kinetische energie die 
resulteren in één snelle rotatie rond de lengteas linksom of rechtsom en in twee gelijke, circa duizend maal 

langzamere, hoeksnelheden rondom de beide breedte assen.  

● In dit document en figuren is massa een winding en rotatie van bovenaf bezien rechtsom met de klok mee. 

Antimassa ontstaat door winding en rotatie van bovenaf bezien linksom en tegen de klok in. Kan t.z.t. mogelijk 

net andersom blijken te zijn!  

● Op laagste niveau van massa/antimassa c.q. op Higgs niveau is: 

  - massa standaard gekoppeld aan kinetische energie; rotatie met de klok mee; (blauw resp. groen),  

  - alle antimassa gekoppeld aan anti kinetische energie; rotatie tegen de klok in; (rood resp. geel).  

● Op Higgs niveau zijn geen combinaties mogelijk tussen: a) gewone massa met anti kinetische energie of  

    b) van antimassa met gewone kinetische energie!  

● Het volume en gegenereerde hoeveelheid (anti)massa van de basisspiraal van het (anti)proton is per winding  
    circa twee duizend maal groter dan die van het (anti)elektron. 

 

4) Bij opbreken van de polyspiralen ontstaan stabiele niet verder deelbare mono spiralen: 

● Vanwege hun drie rotaties raken dergelijke roterende polymere spiralen van figuur 1a en 1b onvermijdelijk in 

elkaar verstrikt zodra zo’n spiraal bestaat uit meer dan één hele winding! Vanwege de aanwezig kinetische 

energie zijn de rotaties niet te stoppen! Daardoor breken deze polymere spiralen heelalwijd op in mono spiralen 

van gemiddeld exact gelijke afmeting en rotatiesnelheden om de lengteas LO of RO en met iets minder dan één 

hele winding of spoed zoals weergegeven in de figuur 1c.  

● De op Higgs/string niveau aanwezige vaste hoeveelheid kinetische of anti kinetische energie zorgt ervoor dat 

na het opbreken de rotatierichting en daarmee de vorm van alle gevormde de mono-spiralen en windingen 

heelalwijd gemiddeld gelijk zijn en dat dit in de relatieve rusttoestand ook steeds zo blijft.  
● Na het opbreken wordt een klein gedeelte van de kinetische energie in beslag genomen voor de circa duizend 

maal lagere gelijke hoeksnelheden rondom de beide breedte assen. Heelal wijd resteert voor alle Higgs 

deeltjes/strings en anti Higgs deeltjes/strings van het proton en separaat die van het elektron met gemiddeld exact 

dezelfde rotatiebewegingen met dezelfde gemiddelde hoeksnelheden om de drie, maximaal mogelijke, 

rotatieassen. Dat resulteert heelalwijd in gemiddeld exact dezelfde basisvormen van de elementaire mono- 

spiralen van het proton en die van het elektron.  

● In de relatieve rusttoestand is op Higgs niveau geen sprake van enige lineaire snelheid en daaraan gekoppelde 

kinetische energie. Lineaire snelheid en daaraan gekoppelde kinetische energie is alleen mogelijk in 

deeltjesversnellers en kan mogelijk ook optreden tijdens kern(fusie)reacties! 

 

5) Na opbreken in mono spiralen is verstrengeling niet meer mogelijk: 

● De in figuur 1c ontstane drie dimensionaal roterende mono windingen die als bolletjes niet meer in elkaar 
verward kunnen raken. Ze blijven onder alle omstandigheden los en gescheiden van elkaar roteren en hebben dan 

eerst de vorm van een cilinderwand die inhoudelijk verder absoluut leeg is.  

● Via beide rotaties rond de breedte assen nemen deze roterende cilinders uiteindelijk de vorm in van een 

roterend bolletje dat verder absoluut leeg en vacuüm is!  Zie figuur 6a en 6b. 

● Zelfs onder de meest extreme omstandigheden in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties zijn deze 

mono-spiralen volledig ongrijpbaar geworden. Ze zijn niet verder zijn op te breken in nog kleinere brokstukken 

of zelfs maar in te deuken! Deze kleinst mogelijke mono Higgs/string spiralen van het proton en die van het 

elektron zijn uiterst stabiel en op geen enkele manier te vernietigen laat staan om te zetten in energie!  

● In figuur 1c zijn het Higgs deeltje/string en anti Higgs deeltje/string van het proton afgebeeld samen met de 

Higgs en anti Higgs deeltjes/strings van het elektron. CERN claimt dit mono deeltje/string van het proton in 

2012 te hebben waargenomen. In feite had men dan ook het antideeltje/string van het proton moeten hebben 
waarnemen. Daarvan is geen melding gedaan! 

● Heelal wijd hebben alle Higgs deeltje/strings gemiddeld exact dezelfde basisvorm hetzij rechtsom draaiend 

(voorshands massa) hetzij linksom draaiend (voorshands antimassa). De in figuur 1c aangegeven vier meest 

elementaire Higgs deeltje/strings vormen samen het Standaard Higgs/string/snaar Model van Uiterwijk Winkel 

die geldt voor de relatieve rusttoestand waarin  99,99999 % van alle Higgs deeltjes zich contunue bevinden.. 
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● Massa en antimassa Higgs deeltjes/strings zouden hun rotaties LO en RO en daarmee samenhangende 

vervormingen en torsies wel teniet willen doen en opheffen maar kunnen dat niet omdat (anti)massa het directe 

gevolg is van de aan Higgs deeltjes vastgekoppeld (anti)kinetische energie.  

● Het Higgs deeltje/string en equivalente antideeltje/string trekken elkaar daardoor wel wederzijds aan maar 

kunnen op Higgs niveau elkaars tegengestelde kinetische energie en rotaties niet opheffen! Beide Higgs 

deeltjes/strings van het proton kunnen elkaar als bolletjes fysiek raken zonder elkaars rotaties daarbij op te 

heffen. Ze kunnen niet met elkaar annihileren. Dat geldt ook voor beide Higgs deeltjes/strings van het elektron! 

Massa valt dus niet om te zetten in energie. Massa is juist het gevolg van energie. 

 

6) Mono ‘massa’ ring in absolute rusttoestand  is zonder enige vervorming: 

● In absolute rusttoestand  (zie hoofdstuk 7) bezitten deze meest elementaire Higgs massadeeltje/strings van het 

proton en die van het elektron geen enkele kinetische energie en ontbreekt iedere vorm van lineaire beweging en  

van rotatiebewegingen/hoeksnelheden. Zonder kinetische energie vertonen de Higgs deeltjes/strings geen enkele 

vervorming; figuur 2.  

● Alle torsies binnenin het Higgs deeltje/string en de spoed of winding zijn dan eveneens volledig verdwenen. 

Het Higgs deeltje/string verkeert dan in zijn meest basale volkomen energieloze ‘oervorm’ c.q. de absolute 

Annemie toestand. 

De auteur stelt deze energieloze ‘oervorm’ c.q. het pure Higgs deeltje/string van het proton (en die van het 

elektron) in absolute rusttoestand voor als een volkomen platte  niet geheel gesloten ring.  Zie figuur 2. De 

elementaire Higgs deeltje/strings en ‘oervormen’ van het proton en die van het elektron hebben in beginsel 
dezelfde basisvorm en structuur doch verschillen alleen qua afmeting en volume.  

● Het bestaan van het Higgs deeltje/string van het elektron wordt wel vermoed maar deze deeltjes/strings zijn 

nog niet via onderzoek aangetoond. Volgens de auteur bezit het Higgs deeltje/string van het elektron dezelfde, 

doch veel kleinere, basisvorm en structuur als die van het proton. 

● Onder invloed van (anti)kinetische energie en hoeksnelheid zijn die in figuur 2 geschetste meest elementaire 

Higgs kleurloze inerte en kenmerkloze ringen van het proton en van het elektron wel te vervormen maar ze zijn 

als deeltje verder absoluut onaantastbaar en onverwoestbaar. Ze zijn al helemaal niet om te zetten in energie!  

● In deze absolute Annemie rusttoestand hebben deze ‘oervormen en ringen’ geen torsie en geen enkele 

meetbare massa noch  enig andere fysisch kenmerk. In die toestand genereren ze geen lading, magnetische spin 

of  elementaire tijd. Ze zijn dan absoluut inert en niet waarneembaar te krijgen! 

 

7) Higgs deeltje/strings hebben mogelijk een iets andere basisvorm: 

- Mogelijk is sprake van een iets andere grondvorm voor het Higgs deeltje/string van het proton en het elektron 

dan de auteur in figuur 2 voorstelt. Voor de strekking van dit document maakt dat niet veel uit zolang die inerte 

‘oervorm’ van het Higgs deeltje/string:  

a) een platte en niet geheel symmetrische vorm heeft,  

b) het ‘oer materiaal’  bestaat uit enigermate stug maar wel flexibel materiaal dat zich vervormen laat, 

c) deze ‘oervorm’ vervormt onder invloed van (hoek)snelheid c.q. kinetische energie waardoor dan binnenin  

    deze ‘oervorm’ of ring torsies ontstaan die deze ‘oervorm’ vanuit zichzelf’ weer teniet wil doen, 

d) deze vervormingen en torsies van de ‘oervorm’ toe- of afnemen met de drie hoeksnelheden en daarmee  

    met de hoeveelheid (anti) kinetische energie die op Higgs niveau aanwezig is, 

e) deze ‘oervorm’ van zichzelf streven naar hun meest basale ‘oervorm’ zonder enige torsie en daarmee naar een  

    absolute rusttoestand zonder kinetische energie en hoeksnelheden.    
f) binnen het gegeven dat op Higgs niveau altijd kinetische aanwezig is en daarmee hoeksnelheden streven alle  

    Higgs deeltje naar de  relatieve rusttoestand als ‘next best’ situatie in vergelijking met de absolute  

    rusttoestand. 

 

8) Dat 100 % pure Higgs deeltje/string is principieel niet waarneembaar te krijgen: 

● Die ‘oervormen’ zonder rotatie energie en hoeksnelheden hebben in die toestand geen enkele torsie en 

genereren dan geen enkele meetbare (anti)massa, + of - elektrische lading, parallelle of anti parallelle 

magnetische spin of elementaire tijd. Ze zijn in alle opzichten fysisch, chemisch en energetisch volledig inert.  

● Het in figuur 2 geschetste 100 % pure en energieloze Higgs massa deeltje/ring van het proton is fysiek wel 

aanwezig maar valt met geen enkele meetapparatuur op aarde waarneembaar te krijgen!  
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9) Effecten kinetische energie en hoeksnelheden: 

Kinetische energie zorgt bij alle Higgs deeltjes/strings per definitie voor drie hoeksnelheden om de drie 

rotatieassen en daarmee voor drie aparte vervormingen die ieder gepaard gaan met een eigen torsie en eigen 

vorm van veerspanning binnenin de Higgs deeltjes. Alle Higgs deeltjes/strings verzetten zich tegen die 

vervormingen via het genereren van de drie meest elementaire fysische fenomenen: 1) massa of antimassa, 2) 

positieve of negatieve elektrische lading, 3) magnetische spin met een noord en een zuidpool en indirect 4) de 

elementaire positieve of negatieve tijd. Dit wordt verder uitgewerkt. 

 

10) Massa en antimassa komen voort uit dezelfde inerte ‘oervorm’: 
● In absolute rusttoestand zijn de ‘oer ring vorm’ van massa en antimassa van het proton en die van het elektron  

gelijk aan elkaar. Deze toestand  is als kleurloos weergegeven in figuur 2. 

● Massa of antimassa ontstaat eerst bij rotaties; blauw (massa) of rood (antimassa) bij het proton en groen 

(massa) of geel (antimassa) bij het elektron. De kleur wordt volledig bepaald door de richting van de 

hoeksnelheid LO of RO. Of op Higgs niveau sprake is van kinetische energie of anti kinetische energie wat 

resulteert in respectievelijk massa (RO) of antimassa (LO)!  

 

11) 100 % Pure energie is evenmin mogelijk:  
● Nergens in het heelal is sprake van 100 % pure (anti)massa noch van 100 % pure (anti) kinetische energie. Een 

vast deel van alle kinetische energie in het heelal zit gefixeerd en vastgekoppeld aan de ‘oervormen’ van het 

proton en die van het elektron en bevindt zich op Higgs niveau.  
● Het overige deel van de kinetische energie en van de anti kinetische energie in het heelal zit ook altijd 

vastgekoppeld aan (anti)massa en aan (anti)materie. Dit surplus komt tot uiting in o.a. temperatuur, in lineaire 

bewegingen en in rotatiebewegingen van hele deeltje met massa en materie. Die kinetische energie is in beginsel 

wel overdraagbaar op andere deeltjes in tegenstelling tot de normaliter vaste constante hoeveelheid (anti) 

kinetische energie die aanwezig is op Higgs/string niveau!  

● Massa en antimassa deeltjes fungeren daarmee als vaste dragers voor alle overige aanwezige (anti)kinetische 

energie in het heelal. (Anti)kinetische energie komt nimmer voor als zelfstandige grootheid. Massa is altijd 

gekoppeld aan kinetische energie en antimassa aan anti kinetische energie. Op Higgs niveau zijn geen 

combinaties mogelijk tussen: a) massa en anti kinetische energie of b) tussen antimassa en kinetische energie! 

Op hogere niveau van materie vorming dan Higgs niveau kunnen dergelijke combinaties wel optreden! 

 

12) Fotonen zijn geen pure energie: 

● Bij fotonen lijkt, heel bedrieglijk, alsof energie een zelfstandig fenomeen is dat volledig op zichzelf staat en 

dat energie zich los van massa of antimassa kan manifesteren. Fotonen behoren tot de bijzondere groep van 

majorana deeltje/strings die verder in F1b worden behandeld.  

● Majorana deeltjes/strings bestaan uit evenveel gewone Higgs deeltjes/strings als anti Higgs deeltje/strings rn 

bezitten daardoor aan de buitenkant geen enkele meetbare (anti)massa, lading en spin meer terwijl binnenin die 

fotonen wel degelijk een equivalente hoeveelheid massa met antimassa, positieve en negatieve lading en 

parallelle en anti parallelle spin aanwezig is die elkaar bij waarneming en meting aan de buitenkant  elkaar 

volledig wederzijds opheffen. Heel bedrieglijk lijkt daardoor alsof fotonen pure energie zijn en geen deeltje dat is 

opgebouwd uit een equivalent aantal gewone en anti Higgs deeltjes/strings.   

● Fotonen zijn echter concrete deeltjes! Het enige waarneembare van fotonen is hun  bewegingssnelheid en 

trillingsfrequentie.  
● Aan de buitenkant hebben fotonen geen aantoonbare massa. Daardoor kunnen deze majorana deeltjes direct 

versnellen tot aan de lichtsnelheid. Vanwege de aanwezige massa en antimassa zijn fotonen echter wel gehouden 

aan maximaal de lichtsnelheid.  

 

13) (Anti)massa valt fundamenteel niet om te zetten in energie: 

● Massa en antimassa zijn het directe gevolg van rotatie van de Higgs deeltje/strings en vloeit daarmee 

rechtstreeks voort uit kinetische energie. (Anti)massa is geen zelfstandige elementaire grootheid doch vormt 

samen met + en - elektrische lading de eerste afgeleiden van het fenomeen (anti)kinetische energie.  

● Massa en kinetische energie zijn niet equivalent aan elkaar zoals Einstein via de relativiteitstheorie 

veronderstelde! Beide grootheden zijn volg ordelijk aan elkaar gekoppeld. Dat resulteert in een fundamenteel 

andere kijk op de relatie tussen massa en kinetische energie.  
● Vanwege de vaste koppeling op Higgs niveau van gewone massa aan gewone (kinetische) energie zijn 

elementaire Higgs deeltjes/strings principieel niet om te zetten in energie! Dat geldt ook voor de vaste binding 

tussen antimassa en anti kinetische energie. Equivalente massa en antimassa deeltjes kunnen niet met elkaar 

annihileren.  

● Geen enkele wetenschapper heeft tot nu toe kunnen uitleggen of plausibel kunnen maken hoe de overgang 

massa ↔ energie stapsgewijs plaatsvindt.   
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14) Annihilatie kan pas op een hoger niveau dan het Higgs/string niveau: 

● Annihilatie kan pas plaatsvinden op het niveau van materie met een equivalente hoeveelheid antimaterie. 

Materie en antimaterie zijn constructies van fotonen die rechtsom of linksom met de lichtsnelheid om hun as 

roteren. Door die rotatie met de lichtsnelheid c wordt het kenmerk van materie of van antimaterie aan massa of 

antimassa toegevoegd. De overgang van massa naar materie  en antimaterie worden behandeld in document F1c 

en dat geldt ook voor annihilatie.  

● De daar beschreven annihilatie verloopt wel via E = mc2  (en geldt alleen voor m = materie en antimaterie 

doch niet voor m = massa). Bij die annihilatie wordt, de bij annihilatie betrokken, massa of antimassa evenmin  
omgezet in energie en komt alleen E = mc2 vrij aan rotatie energie in de vorm van fotonen van licht en infrarood 

(warmte). Dat zijn majorana deeltjes waarvan aan de buitenkant uitsluitend de mate van trilling c.q. frequentie en 

daaraan gekoppelde kinetische energie waarneembaar is doch niet de binnenin die fotonen aanwezige massa, 

lading en spin! 

● Bij annihilatie lijkt daardoor, heel bedrieglijk, alsof massa en materie volledig wordt omgezet in energie c.q. 

fotonen doch dat is niet het geval!  

 

15) Bij metingen heffen massa/antimassa en kinetische energie en anti kinetische energie elkaar op: 

● De vaste koppeling van gewone massa aan gewone energie en van antimassa aan anti-energie zorgt ervoor dat 

massa en antimassa alsmede kinetische energie en anti kinetische energie elkaar bij metingen wederzijds 

opheffen zoals dat ook plaatsvindt bij tegengestelde elektrische lading en magnetische spin.  
● In de exacte wetenschappen wordt dat wederzijds opheffen van lading en spin volstrekt normaal gevonden. 

Dat fenomeen treedt echter ook onverkort op bij de combinaties van: a) massa en antimassa en van b) kinetische 

energie en anti kinetische energie! Bij metingen in de fysica moet men zich uiterst bewust zijn wat gemeten 

wordt en hoe beide grootheden worden gemeten!  

● Die voorzichtigheid is zeker geboden in deeltjesversnellers en bij metingen en het doen van voorspellingen op 

de schaal van het heelal! Het niet onderkennen van antimassa en anti energie leidt daar  tot grote tekorten bij het 

opstellen van massa- en energiebalansen van het heelal en resulteert in begrippen als ‘donkere massa’ en 

‘donkere energie’. 

 

 

5.1 KINETISCHE ENERGIE, VERVORMING EN TORSIE OP HIGGS/STRING NIVEAU: 
De vraag is nog steeds waardoor massa, lading en spin ontstaan en of (anti)massa ook gravitatie genereert! 

 

16) Higgs deeltjes/strings streven naar een absolute rusttoestand : 

● Alle mono spiralen streven vanuit zichzelf naar de volkomen inerte ‘oervorm’ in figuur 2 zonder enige 

vervorming en enige vorm van kinetische energie en rotatiebeweging(en). Dit streven ligt ten grondslag aan de 

algemene Wet minimalisatie kinetische energie c.q. (rotatie)beweging. Zonder kinetische energie en zonder 

beweging tonen alle ‘oer ringen’ van het proton en het elektron geen enkele meetbare (anti)massa, positieve of 

negatieve lading en (anti)parallelle spin. Deze ‘oer ringen’ zijn dan volledig inert en niet waarneembaar! 

● Deze energieloze toestand en absolute Annemie toestand treedt, vreemd genoeg, alleen op in 

deeltjesversnellers als daar tijdens de botsingen heel toevallig alle rotatiebewegingen van het Higgs deeltje/string 

volledig worden opgeheven. Zo’n ‘oer’ Higgs deeltje/string is helaas niet waarneembaar te maken omdat het 

Higgs deeltje in de absolute rusttoestand geen enkele meetbare massa, lading of spin meer genereert! 
● Kinetische energie resulteert in drie vaste hoeksnelheden. Alle ‘oer ringen’ raken daardoor op een drievoudige 

wijze vervormd wat resulteert in drie verschillende torsies en veerspanningen binnenin deze vervormde ‘oer 

ringen’.  

 

17) In relatieve rusttoestand is op Higgs niveau altijd vaste hoeveelheid rotatie-energie aanwezig 

resulterend in drie vaste hoeksnelheden rond de drie rotatieassen: 

● Nergens in het heelal is op Higgs niveau sprake van deeltjes/strings zonder kinetische energie en daarmee in de 

absolute rusttoestand. De energetische meest optimale toestand bereikt het Higgs deeltje in zijn relatieve 

rusttoestand. Dan bereikt het Higgs deeltje zijn optimale balans tussen kinetische energie, torsies en hoeveelheid 

gegenereerde massa, lading en spin. 

De rotatie om de lengteas en de rotaties om de beide breedte assen resulteren dan in één optmale onderling 
afgestemde toestand die heelalwijd uitmondt in één vaste hoeksnelheid om de lengteas en twee veel lagere 

hoeksnelheden om beide breedte assen die loodrecht op elkaar staan. 

Op Higgs niveau is daardoor altijd een vaste constante hoeveelheid kinetische energie of anti kinetische energie 

aanwezig met vaste hoeksnelheden LO of RO en torsies binnen de Higgs deeltjes/strings met vaste massa, lading 

en spin.   
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● Voor de rotatie om de lengte as is circa duizend maal meer kinetische energie beschikbaar als voor beide 

gelijke rotaties om de breedte assen. Bij alle Higgs deeltjes/strings is de rotatie om de lengte as dominant. 

● Kinetische energie laat de Higgs oervorm (figuur 2) rechtsom meedraaien met de klok; anti kinetische energie 

linksom. Mogelijk net andersom. Deze (anti)kinetische energie zit gelijkmatig verdeeld over de gehele 

‘oervorm’. Op Higgs niveau bestaan geen mengvormen tussen gewone massa en anti kinetische energie of 

omgekeerd.  

 

18) Posities rotatieassen Higgs deeltjes/strings: 

● De snelle rotatie/hoeksnelheid rond de lengteas staat loodrecht op het platte vlak van de oervorm, figuur 2, 
van de Higgs deeltjes/strings; de twee gelijke maar veel tragere rotaties en hoeksnelheden rondom beide breedte 

assen zijn gesitueerd in het platte vlak van deze ‘oervorm’.  

 

19) Uitklappen: 

● Door die rotatie linksom of rechtsom de lengte as klapt de ‘platte oervorm’ weerszijden uit tot een mono 

spiralen als weergegeven in figuur 1c en 2a. Dat uitklappen van de ring is alleen mogelijk als bij de ‘oervorm’ 

sprake is van slechts één enkele winding met een opening.  

● De drie hoeksnelheden en rotaties linksom of rechtsom resulteren ieder in een eigen vervorming van de 

‘oervorm’ en eigen vormen van torsie binnenin die ‘oervorm’ c.q. spiraal (zie figuur 2a) waartegen deze zich 

verzet. Vanuit zichzelf tracht deze ‘oervorm’ deze vervormingen rond de lengte as te niet te doen.   

● Als protest tegen die drie vervorming en torsies door de rotaties om de lengte as LO of RO en de beide breedte 
assen LO en RO heeft de ‘oervorm’ slechts drie vrijheidsgraden ter beschikking en daarmee slechts drie vormen 

van protest tegen die torsies ter beschikking. Daarmee genereren alle Higgs deeltjes/strings de drie, meest 

elementaire, fysische fenomenen:   

a) massa of antimassa,  

b) positieve of negatieve elektrische lading,  

c) magnetische spin met een ‘noordpool’ en apart een ‘zuidpool’ c.q. parallelle of anti parallelle spin 

d) met als indirecte afgeleide de elementaire tijd en anti tijd. 

● Met die drie elementaire fysische fenomenen zijn op Higgs niveau alle mogelijke hoeksnelheden volledig 

ingevuld. Op Higgs niveau is geen enkele vrijheidsgraad meer over voor het genereren van enig andere torsie 

c.q. en daarmee enig andere fysisch of chemisch kracht, zoals bijvoorbeeld gravitatie.  

● Die andere fysische en chemische krachten ontstaan pas op atomair niveau als gevolg van de verschillende  
(8 – 9) snelheden van de aarde in het heelal c.q. binnen de heelalbolschil. Die snelheden worden ook opgelegd 

aan alle atomen op aarde en beïnvloeden de banen van alle ‘schil’ elektronen van die atomen. Die snelheden 

houden de ‘schil’elektronen uit hun ideale banen rond de atoomkern.  Zie de documenten onder C. 

 

 

5.1.2 ONTSTAAN VAN MASSA/ANTIMASSA, POSITIEVE EN NEGATIEVE LADING: 

 

20) Genereren van massa of antimassa: 

●  Door de veruit dominante rotatie langs lengte as klappen beide uiteinden van de ‘oer ring’ uit tot een spiraal 

en ruimtelijk tot een om de lengteas roterende holle cilinder die alleen qua winding, spoed, rotatierichting en 

richting van de hoeksnelheid verschillen; zie figuur 1c en 2a. Deze cilinders zijn van binnen volkomen leeg en 

vormen een absoluut vacuüm.  
● De rotatie en vervorming rond de lengteas van bovenaf bezien linksom is voorshands gekoppeld aan massa en 

de rotatie van bovenaf bezien rechtsom genereert antimassa.  

● Massa en antimassa ontstaan vanuit dezelfde inerte energieloze ‘oervorm’ weergegeven in figuur 2 en hangt 

uitsluitend af van de soort kinetische energie en daarmee van de rotatierichting en de hoeksnelheid LO of RO! 

Massa is standaard gekoppeld aan gewone kinetische energie en antimassa aan anti kinetische energie. 

● Deze meetbare hoeveelheid massa dan wel antimassa zit egaal verspreid zit over de gehele spiraal/string/snaar! 

 

21) Geen annihilatie mogelijk op Higgs/string/snaar niveau: 

● Op Higgs/string niveau kunnen de massa- en antimassa deeltjes/strings elkaars hoeksnelheden en kinetische 

energie en anti kinetische energie niet wederzijds opheffen omdat daarmee ook massa, lading en spin 

onomkeerbaar zouden verdwijnen. Dan zou een heelal overblijven met alleen Higgs massa deeltjes/strings of met 
alleen Higgs antimassa deeltjes/strings met gelijke lading en spin die elkaar onderling zouden afstoten.  

Dan valt geen enkel proton of elektron op te bouwen en is het atoom dan evenmin mogelijk.  

● Annihilatie ontbreekt op Higgs niveau. Het omzetten van massa in energie, zoals Einstein voor ogen had, is 

principieel onmogelijk. Einsteins relativiteitstheorie gaat ten onrechte uit van de equivalentie van massa en 

energie in plaats van een volgordelijke relatie.   
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22) Genereren van positieve of negatieve lading: 

● Elektrische lading is circa duizend maal sterker dan magnetische spin. Het ontstaan van positieve en negatieve 

lading moet dus gelijk massa en antimassa eveneens gekoppeld zijn aan deze veel snellere rotatie om de lengte 

as linksom of rechtsom. Zie figuur 3a en 3b met alleen weergegeven rotaties rond de lengteas en het genereren 

van (anti)massa en + of - lading. 

● Rotatie met de klok mee resulteert voorshands in massa in vaste combinatie met een positieve lading; rotatie 

tegen de klok in resulteert voorshands in de vaste combinatie van antimassa met een negatieve lading. Daarmee 
zijn (anti)massa en positieve en negatieve lading vast aan elkaar gekoppeld! Deze kwantitatief meetbare 

elektrische + en - lading (kracht) bevindt zich met name in het middenstuk van de mono Higgs spiraal/string. 

● Het hoofdbestanddeel van het proton bestaat dan vooral uit gewone massa gekoppeld aan positieve lading. 

● Het hoofdbestanddeel van het elektron bestaat vooral uit antimassa gekoppeld aan een negatieve lading! 

 

23) De relatieve rusttoestand is heelalwijd gekoppeld aan een constante rotatiesnelheid rond de lengteas 

heelalwijd resulterend in exact dezelfde waarden voor massa en lading:  

● Op Higgs niveau is heelal wijd is sprake van een exact gelijke constante relatieve rusttoestand. Daardoor is 

sprake van gemiddeld een constante hoeveelheid kinetische energie en hoeksnelheid om de lengteas waardoor de 

massaringen heelal wijd in gelijke mate uitklappen tot exact dezelfde vorm van Higgs spiraal of anti 

massaspiraal. Zie figuur 1c. 

● Door deze gelijke uitslag en torsies worden op alle Higgs deeltjes/strings van het proton heelalwijd :  

a) gemiddeld exact dezelfde hoeveelheid massa of antimassa en  

b) dezelfde hoeveelheid positieve of negatieve lading gegenereerd.  

● Dat geldt ook voor de twee Higgs deeltjes/strings van het elektron. 

 

24) Massa en elektrische lading zijn niet per definitie constante grootheden:  

● Massa, lading zijn echter niet per definitie constante grootheden. Als op het normaliter constante Higgs niveau 

via botsingen kinetische energie wordt toegevoegd of daar vandaan juist wordt afgevoerd veranderen daarmee de 

hoeksnelheden LO of RO en neemt navenant de hoeveelheid gegenereerde massa of antimassa en  de positieve 

of negatieve lading af.  Zie figuur 3c en 3d. 

● In deeltjesversnellers kan met brut geweld de hoeksnelheid van richting zelfs worden omgeklapt met alle 
consequenties van dien en de transformatie van massa, lading en spin in hun tegenpolen; figuur 3e.   

 

25) Ontstaan van elementaire ladingkrachten: 

● Positieve lading van het Higgs proton massadeeltje/strings is vooralsnog gerelateerd aan gewone kinetische 

energie en negatieve lading aan anti kinetische energie. Hoewel dat in de praktijk niet kan proberen beide 

vormen van tegengestelde (rotatie)energie elkaar wel wederzijds op te heffen door elkaar wederzijds aan te 

trekken. Daardoor trekken op Higgs niveau positieve en negatieve elektrische lading elkaar wederzijds aan 

terwijl gelijke ladingen elkaar wederzijds afstoten.   

● Door die wederzijdse aantrekking of afstoting ontstaat de elementaire ladingkracht. Via de aantrekkende 

ladingkracht zijn ladingbindingen te vormen waarmee grotere bouwwerken zijn te maken die uiteindelijk 

uitmonden in slechts vier stabiele bouwstenen van het atoom:  

- het proton en het antiproton en  
- het elektron en het anti elektron c.q. het positron. 
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5.1.3  MAGNETISCHE SPIN: 

 

26) Ontstaan van magnetische spin(kracht); heelalwijd gelijke spin: 

● De twee, circa duizend maal langzamere, rotaties/hoeksnelheden van de Higgs deeltje/strings rondom beide 

breedte assen resulteren  in veel kleinere vervormingen van de massaspiralen van de elementaire Higgs proton- 

en elektron massadeeltje/strings en veroorzaken navenant twee veel geringere torsies en protesten daarop van de 

massaspiralen. De beide rotaties rond de breedte assen resulteren in een circa duizendmaal zwakkere 

magnetische spin(kracht).  

● De rotaties om de beide breedte assen zijn steeds tegengesteld gericht en genereren ieder een eigen mono 
zuidpool of mono noordpool. Op Higgs/string niveau stoten deze noord- en zuidpool elkaar wederzijds af 

waardoor deze altijd gesitueerd zijn op beide uiteinden van het Higgs deeltje/spiraal. Deze magnetische spin zit 

zo ver mogelijk verwijderd van de meer centraal gelegen elektrische lading! Beide tegengestelde rotaties vormen 

zo ieder hun eigen deel van een micro magneetje c.q. magnetische spin.  

● De ene rotatie loopt met de klok mee en genereert op het ene uiteinde voorshands een noordpool; de andere 

rotatie loopt net zo snel tegen de klok in en genereert daarmee een eigen zuidpool op het andere uiteinde van de 

string. Magnetisme zit vastgekoppeld aan twee tegengestelde rotaties op Higgs/string niveau; figuur 4a en 4b.   

● Op het niveau van de Higgs deeltjes/strings van het proton zijn beide rotaties even groot. Daardoor is de 

gegenereerde noordpool steeds exact even groot en sterk als zijn zuidpool. Dat geldt ook voor beide strings van 

het elektron.  

● De rotatie assen zijn verder zodanig gepositioneerd dat de onderlinge rotatie snelheden tussen de pronton 
Higgs deeltjes en die van het elektron onderling zo zijn afgestemd dat deze bij alle Higgs deeltjes/strings van het 

proton en die van het elektron resulteren in twee kwantitatief gelijke en tegengesteld gerichte polen. Niet alleen 

bij de proton- en elektronstrings zelf maar ook tussen de proton- en elektronstrings onderling.  

Dat resulteert bij beide in kwantitatief gelijke maar tegengestelde parallelle en antiparallelle spins.In 5.1.4 wordt 

dit nader uitgewerkt. 

● Onder natuurlijke omstandigheden en relatieve rusttoestand zijn geen Higgs deeltjes/strings mogelijk met een 

mono magnetische noordpool of zuidpool noch zijn Higgs deeltje/strings mogelijk met twee gelijke polen (N – 

N) of (Z - Z)!  

● Die extreme vormen kunnen wel incidenteel en kortstondig worden aangetroffen tussen de botsingsproducten 

in deeltjesversnellers en die worden dan verkregen onder de daar geldende extreme omstandigheden. Die 

resultaten zijn echter nimmer representatief voor de de 99,999 % Higgs deeltjes/strings in het heelal die in de 
relatieve rusttoestand verkeren. 

 

27) Ontstaan van de elementaire magnetische spinkracht: 

● Op het laagste niveau van massa is de elementaire magnetische spin van de alle proton en elektron 

deeltje/strings hetzij +1 $ of -1 $. Die is gerelateerd aan heelal wijd constante hoeveelheid gewone kinetische 

energie en anti kinetische energie die beschikbaar is voor de rotaties rondom beide breedte assen.  

● Ongelijke magnetische spins trekken elkaar wederzijds aan; gelijk gerichte spins stoten elkaar af. Door die 

wederzijdse wisselwerking ontstaat de elementaire magnetische spin kracht.   

 

28) De relatief sterke ladingbinding vervangt de ‘sterke kernkracht’;  

      de relatief zwakke spinbinding vervangt de ‘zwakke kernkracht’: 

● Higgs deeltjes/strings van het proton en die van het elektron genereren naast massa of antimassa uitsluitend 
elektrische lading, magnetische spin en als afgeleide van de rotaties indirect de elementaire tijd. De aantrekkende 

sterke lading en de veel zwakkere magnetische spin resulteren in respectievelijk: 

- een sterke elementaire ladingbinding of afstoting  (≡ sterke kernkracht) en in  

- een circa duizend maal zwakke magnetische spin binding of afstoting  (≡ zwakke kernkracht).   

● Uiterwijk Winkel vult de begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’  concreet in met krachten die 

ook voorkomen op atomair en moleculair niveau! De begrippen ‘sterke kernkracht  en ‘zwakke kernkracht’ zijn 

daarmee overbodig geworden en werken zelfs verwarrend. Ze kunnen nu als begrip volledig verdwijnen!  

● Blijft op Higs niveau alleen over de elementaire ladingkracht en de magnetische spinkracht. Op het meest 

elementaire niveau blijven slechts twee elementaire krachten over in plaats van de huidige vier fundamentele 

krachten waar de exacte wetenschappen anno 2014 van uitgaat.  

● De reductie tot twee elementaire krachten resulteert in een ingrijpende vereenvoudiging van het fundament van 
krachten in de fysica.  
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5.1.4  AFSTEMMING ROTATIEASSEN HIGGS DEELTJE/STRINGS PROTON EN ELEKTRON:  

 

29) Rotatie lengte assen van Higgs proton en elektron deeltje/strings staan loodrecht op elkaar: 

● In 5.1.3 is nog niet verklaard waarom het proton en het elektron kwantitatief dezelfde + of - waarden hebben 

voor zowel de elektrische lading als de magnetische spin. 

● De verklaring volgt uit de bouw van het neutron en het antineutron die als deeltjes zijn opgebouwd uit één 

(anti)elektron en één (anti)proton. Dat neutron en antineutron  bezitten aan de buitenkant geen meetbare lading 

maar wel twee gelijke positieve of negatieve magnetische spins die elkaar wederzijds afstoten. De netto 
meetbare magnetische spin van het neutron is het gevolg van de ongelijke rotatie richting van de spin van het 

proton en het elektron binnen dat (anti)neutron.  

● Dat kan alleen als reeds op Higgs niveau de lengte assen van de allerkleinste elementaire massadeeltje/strings 

van het elektron consequent steeds loodrecht staan op de lengte assen van de elementaire massadeeltje/strings 

van het proton; zie figuur 5.  

● Die loodrecht op elkaar staande posities op Higgs niveau werken van daaruit door tot op alle niveaus binnen 

het proton en die van het elektron zelf. Dat kan alleen funktioneren als het (anti)proton en het (anti)elektron op 

alle onderliggende niveaus te beschouwen zijn als cardanisch opgehangen en roterende bolletjes van strings.   

 

30) Kwantitatief gelijke lading van protonen en elektronen: 

● Die loodrechte posities van de hoeksnelheden van proton- en elektron massadeeltje/strings zorgt op elementair 
niveau continue voor een onderlinge afstemming van beide rotatiesnelheden om de lengteassen van de proton- en 

die van alle elektron Higgs deeltjes/strings onderling. Die afstemming is zelfs zodanig dat bij beide elementaire 

Higgs massadeeltjes/strings van het proton en die van het elektron continu een kwantitatief gelijke lading 

genereren van hetzij +1 € of -1 €. Qua lading houden de Higgs deeltjes/strings van het proton en die van het 

elektron elkaar steeds kwantitatief in evenwicht. 

● Voor alle elementaire proton- en de elektron massadeeltjes/strings geldt daardoor in de relatieve rusttoestand 

een constante elementaire ladingeenheid van +1 € of -1 €. 

 

31) Elementaire proton en elektronmassa deeltjes/strings genereren kwantitatief ook dezelfde hoeveelheid 

spin: 

● Bij alle elementaire proton massa deeltjes/strings en die van alle elementaire elektron massa deeltjes/strings 
zijn de hoeksnelheden rond beide breedte assen onderling eveneens zodanig op elkaar afgestemd dat dit in de 

constante relatieve rusttoestand bij alle Higgs deeltjes/strings resulteert in een kwantitatief gelijke spin van +1$ 

of -1$.  

● Die uitzonderlijk afstemming komt eveneens voort uit de loodrecht op elkaar gepositioneerde rotaties en 

hoeksnelheden om zowel de lengte assen als om de beide breedte assen van de proton- en de elektron Higgs 

deeltjes/strings!  

● In de relatieve rusttoestand resulteren deze constante loodrecht op elkaar staande rotaties LO en RO van het 

proton en elektron Higgs massa deeltje/string in een magnetische spin van resp. M +1$ dan wel M – 1$ voor het 

proton Higgs deeltje/string en M +1S en M – 1$ voor de magnetische spin van het elektron Higgs deeltje/string.  

Zie de figuur 4a, 4a-1en 4b, 4b-1 weergegeven met rotaties rondom beide breedte assen! De auteur gaat ervan 

uit dat slechts één van beide combinaties van rotatie mogelijk is.   

● Die drie rotaties samen resulteren erin dat elementaire massa deeltjes/strings zich overall manifesteren als 
cardinisch opgehangen bolletjes terwijl het in feite roterende enigszins afgeplatte spiralen zijn zoals 

weergegeven in figuur 6a, 6b en 7.  

 

32) Geen singulariteit mogelijk: 

● Vanwege de aanwezige kinetische energie nemen alle om de lengteas en hun breedte assen roterende 

elementaire Higgs massa ‘bolletjes ’ ieder voor zich, hoe dan ook, een eigen minimale fysieke ruimte in. Dat 

geldt ook voor alle protonen en elektronen en navenant ook voor alle atomen en voor alle atomen in een zwart 

gat toestand. Kinetische energie genereert ruimte met de nodige consequenties voor de Big Bang theorie. 

● Verder inkrimpen dan een zwart gat atoom c.q. zwart gat is zowel technisch als energetisch onmogelijk 

ongeacht de hoeveelheid gravitatie ter plaatse. Kinetische en anti kinetische energie verhinderen ieder op zich dat 

het heelal c.q. zwarte gaten en het Little Bang zwarte gat of Big Bang zwarte gat nog verder kunnen 
verschrompelen tot een singulariteit!  

●  Het heelal kan dus niet zijn ontstaan vanuit zo’n singulariteit maar wel vanuit één gigantische zwart gat met 

een straal van enkele miljoenen kilometers met daarin alle massa, materie, lading, spin en kinetische energie van 

het heelal bijeengebracht door gravitatie! De start van het heelal vindt plaats door het verdwijnen van alle 

snelheid en daarmee van alle gravitatie. Zie document G6 en E3.   
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● Een singulariteit is alleen mogelijk in het heelal zonder enige vorm van (anti)kinetische energie. Maar dan 

ontbreken alle rotatie bewegingen en torsies en ontbreekt navenant ook alle fysische fenomenen als massa, 

lading en spin. Dan is de Big Bang of Little Bang niet meer mogelijk.  
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5.1.6 MASSA, LADING EN SPIN GAAN ALTIJD SAMEN EN ZIJN ALTIJD CONSTANT: 

 

33) Massa, lading, spin en kinetische energie manifesteren zich altijd als vaste drie eenheid: 

● Afhankelijk van de hoeveelheid (anti)kinetische energie op Higgs niveau en de rotatierichtingen linksom of 

rechtsom rondom de lengteas en rondom beide breedte assen verkrijgen de open geklapte ‘bolvormige’ massa 

spiralen uiteindelijk uitsluitend in een meetbare hoeveelheid:  

- 1) massa dan wel antimassa gekoppeld aan  

- 2) positieve dan wel negatieve elektrische lading samen met een  

- 3) meetbare hoeveelheid positieve dan wel negatieve magnetische spin en  
- 4) zorgt het aantal rotaties per tijdseenheid voor het genereren van de driedimensionale elementaire tijd. 

Die elementaire tijd is er wel maar die is kwantitatief niet meetbaar op atomair niveau! 

● Heelal wijd bestaan in de relatieve rusttoestand geen elementaire Higgs deeltjes/strings zonder kinetische 

energie en daarmee zonder meetbare massa, lading, spin en elementaire tijd. (Dit was één van de  

meningsverschillen met Franklin Roos). 

 

34) In relatieve rusttoestand gelden heelal wijd constante vaste waarden voor massa, lading en spin: 

● In relatieve rusttoestand (normale toestand) gelden op Higgs niveau heelalwijd een constante hoeveelheid 

(anti)kinetische energie en daarmee constante rotatiesnelheden om de drie assen. Daardoor gelden voor alle 

elementaire Higgs deeltjes/strings ven het proton en het elektron gelden heelalwijd dezelfde, absoluut constante, 

waarden voor hun: massa of antimassa, + of – lading, parallelle of anti parallelle spin en elementaire (anti)tijd.   
● Via de ladingkracht en magnetische spinkracht (en afstotingen) zijn bindingen te vormen en zijn grotere 

bouwwerken te maken: neutrino’s/frankino’s, halve en hele fotonen, rotorfotonen, quarks, het proton en het 

elektron en hun antivormen.  Zie de documenten F1c en F1d. 

 

 

5.1.7   IN DEELTJE/STRINGSVERSNELLERS ZIJN MASSA, LADING EN SPIN NIMMER 

CONSTANTE GROOTHEDEN: 

 

35) Deeltje/strings onder extreme omstandigheden: 

● Deeltjesversnellers, kern(fusie)reacties en supernova explosies gaan gepaard met extreme hoge vertragingen 

en/of versnellingen. Door de enorme krachten, drukken en temperaturen en worden binnenin de botsende 
deeltjes/strings allerlei sterke elementaire ladingbindingen en zwakke magnetische spinbindingen verbroken 

waardoor de botsende deeltjes uiteenvallen in brokstukken.  

In deeltjesversnellers wordt tot op Higgs niveau een (grote) hoeveelheid kinetische energie toegevoegd en soms 

toevallig ook opgeheven of afgegeven aan andere deeltjes/strings. Dat heeft grote effecten op de hoeksnelheden 

en torsies en daarmee op de hoeveelheid door die strings gegenereerde hoeveelheid (anti)massa, + of – lading en 

sterkte van de  noord en de zuid pool van de magnetische spin.  

● Hoe groter of lager de aanwezige hoeveelheid (anti)kinetische energie op Higgs niveau des te hoger/lager de 

hoeksnelheden om de drie rotatie assen en des te groter/lager de daardoor de daar gegenereerde kwantitatieve 

hoeveelheid: (anti)massa, + of - lading, parallelle of anti parallelle spin en elementaire tijd uitvalt; zie figuur 2a, 

3c, 3d. 

 

36) In deeltjesversnellers zijn massa, lading en magnetische spin nimmer constante grootheden:  
● Na botsingen in deeltjesversnellers verkeert geen enkel vrijgekomen proton massadeeltje/string meer in zijn 

oorspronkelijke relatieve rusttoestand. Tijdelijk is hun kinetische energie toegenomen/afgenomen en neemt 

daarmee automatisch hun massa, lading en spin toe en soms ook af t.o.v. de constante waarden van voor de 

botsing. Dat resulteert hoe dan ook tijdelijk in een kwantitatief andere hoeveelheden aan gegenereerde massa, 

lading, spin en elementaire tijd; figuur 3c en 3d.  

● (Anti)massa, + of –lading, + of - spin en tijd blijken kwantitatief veranderlijke grootheden te zijn. Ze zijn 

alleen constant in de relatieve rusttoestand ! Alle in deeltjesversnellers en bij kern(fusie)processen via 

massaspectrometers verkregen meetresultaten zijn niet representatief voor die zelfde deeltjes in de relatieve 

rusttoestand. Alle verkregen uitkomsten van metingen in deeltjesversnellers zijn kwantitatief onbetrouwbaar en 

niet bruikbaar voor het weergeven en beschrijven van die deeltjes in de relatieve rusttoestand!  

 

37) In extreme omstandigheden verder of minder ver uitklappen:   

● In deeltjesversnellers bestaat de mogelijkheid dat het ene uiteinde van een massadeeltje/string tijdelijk een 

andere waarde voor magnetische spin genereert dan het andere uiteinde van dat massadeeltje/string zodat 

tijdelijk een disbalans in magnetische spin optreedt. Het kan zelfs gebeuren dat de spin omklapt van parallel naar 

anti parallel. Dit fenomeen is te verwachten bij alle deeltjesversnellers.  

● Mogelijk ontstaan tijdelijk mono polen. Het tijdelijk vormen van twee gelijke polen valt evenmin uit te sluiten. 
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● Gezien bovenstaande verrast het niet dat bij deeltjesversnellers en daar geldende extreme omstandigheden in 

de massaspectrometers ogenschijnlijk vele honderden verschillende proton massadeeltjes/strings vrijkomen en 

bouwwerken daarvan met een grote variatie in gemeten en berekende massa, lading en magnetische spin ten 

opzichte van de waarden van soortgelijke deeltje/strings in hun relatieve rusttoestand voordat de botsing 

plaatsvond. Met massa verandert echter ook de lading en de spin mee! 

● In analyse apparatuur zoals massaspectrometers resulteert dat meeveranderen van lading en spin in een heel 

scala aan ‘gemeten’ deeltjes en strings die voor de botsing, kernfusie of kernsplitsing helemaal niet als zodanig in 

de botsende protonen of fuserende/splitsende atomen en ionen voorkwamen.  

● Het onjuist toepassen van de formule E = mc2 voor m = massa en het geen rekening houden dat met massa 
ook lading en spin veranderen verklaart de complexe opzet van het huidige Standaard Model in vergelijking met 

het uiterst eenvoudige Standaard Higgs/string/snaar model van Uiterwijk Winkel als weergegeven in figuur 1c. 

  

38) Naast uitklappen is ook omklappen mogelijk; massa ↔ antimassa:  
● Alleen bij mono windingen/cilinders  en alleen onder extreme omstandigheden in deeltjesversnellers en tijdens 

kern(fusie)reacties kunnen de uitgeklapte windingen van elementaire massa deeltjes/strings linksom of rechtsom 

daarnaast ook omklappen, figuur 2a en 3e. Dat resulteert in: 

a) de overgang van massa → antimassa  of omgekeerd van antimassa → massa,   

b) de verandering van + of - teken zowel bij elektrische lading als bij magnetische spin,  

c) de verandering van kinetische energie  → anti kinetische energie of omgekeerd.   

 

39) In deeltje/stringsversnellers valt alleen het proton te ontleden; het elektron (nog) niet: 

● Tot heden (2014) heeft men alleen het proton weten te ontleden in zijn basisbouwstenen (Higgs deeltjes/strings 

en quarks). Het elektron is veel kleiner en compacter waardoor de elektrische bindingen binnenin het elektron tot 

heden te groot zijn gebleken om het elektron in zijn elementaire en onderliggende bouwstenen uiteen te laten 

vallen. Het  ontleden van het elektron zal mogelijk pas lukken bij de annihilatie van elektronen en anti 

elektronen/positronen in speciaal daarvoor nog te bouwen nieuwe apparatuur.  

● De basisstructuur en opbouw van het elektron moet, hoe dan ook, analoog zijn aan die van het proton. Dat 

geldt ook voor de ‘oervorm’ van het elektron Higgs deeltje/string. Zie figuur 2 en 2a. 

 

 

5.1.8  GEEN PLAATS MEER OP (ANTI)MASSA VOOR HET GENEREREN VAN GRAVITATIE: 

 

40) (Anti)massa kan geen gravitatie genereren: 

● Op Higgs niveau zijn met (anti)massa, de één polige elektrische lading en de tweepolige magnetische spin alle 

rotatie en torsie mogelijkheden en hoeksnelheden volledig ingevuld met fysische fenomenen; zie figuur 4a, 4a-1 

en 4b, 4b-1.  

Op Higgs niveau staat geen enkele vrijheidsgraad van beweging - of hoeksnelheid meer ter beschikking voor het 

genereren van willekeurig welke andere fysische, chemische of mechanische kracht. Dat geldt ook voor 

gravitatie. 

● Gravitatie kan onmogelijk direct gelijktijdig met massa, lading, spin en elementaire tijd worden gegenereerd  

en rechtstreeks gekoppeld zijn aan het Higgs deeltje/string!  

● Vanaf Newton en Einstein hebben de exacte wetenschappen echter consequent vastgehouden aan de directe 

koppeling tussen massa en gravitatie die eerst nu principieel en fundamenteel fout blijkt te zijn. De ontkoppeling 
van massa en gravitatie zal het fundament van de huidige exacte wetenschappen ingrijpend veranderen. 

Bestaande documenten en publicaties moeten worden herzien en geredigeerd.  

 

 

 

5.1.9   OP HIGGS NIVEAU GENEREERT HOEKSNELHEID TEVENS DE DIMENSIE TIJD: 

 

41) Higgs niveau geldt ruimtelijk een eigen 3D rotatie stelsel dat indirect ook de elementaire dimensie tijd 

genereert: 

● Met de drie rotaties om de lengteas en rondom beide breedte assen zijn alle bewegingsmogelijkheden op Higgs 

niveau fysisch  ingevuld met massa, lading en spin. Lineaire dimensies ontbreken! Deze fysische parameters zijn 
kwantitatief gerelateerd aan het aantal rotaties van Higgs deeltje/strings LO of RO per willekeurige elementaire 

tijdseenheid (bv de seconde).  

● Kinetische energie en de drie daaruit voortvloeiende hoeksnelheden genereert op Higgs/string niveau 

heelalwijd in een aantal omwentelingen per tijdseenheid en daarmee indirect in een drie dimensionale 

elementaire tijd die gegenereert wordt door ieder Higgs deeltje/string. In onze ruimte met drie lengte dimensies 

valt die elementaire tijd niet te meten en die elementaire tijd minder relevant.  
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42) In deeltje/stringsversnellers is elementaire tijd geen constante: 

● In deeltje/stringsversnellers en bijbehorende extreme toestand kan het aantal rotaties op Higgs niveau hoger en 

incidenteel ook lager uitvallen of zelfs geheel ontbreken.  Net als bij elementaire massa, lading en spin het geval 

is blijkt de elementaire tijd geen per definitie continue constante grootheid te zijn! 

● In de constante relatieve rusttoestand is alle massa en antimassa in het heelal is het Higgs/string niveau 

gekenmerkt door vijf vaste elementaire constante fysische parameters: 1) (anti)kinetische energie, 2) (anti)massa, 

3) + of - lading, 4) parallelle of anti parallelle spin en 5) elementaire (anti)tijd en de volledige afwezigheid van 

gravitatie! 
 

43) Genereren van elementaire tijd versus de heelal kloktijd: 

● De op atomair niveau geldende tijd zit gekoppeld aan de cyclus die het heelal als geheel doorloopt. Dit is de 

zogenoemde ‘heelal kloktijd’. Die tijd is wel waarneembaar en zichtbaar via alle tijdsgebonden veranderingen 

die optreden in het heelal.  

● De drijvende kracht van die heelal cyclus is in energetisch opzicht uitsluitend voorwaarts gericht waardoor de 

door ons waargenomen en meetbare tijd alleen in voorwaartse richting wordt afgewikkeld. Het is principieel 

onmogelijk om terug te gaan in de tijd c.q. de heelal kloktijd terug te zetten. Het is ook onmogelijk deze tijd 

sneller vooruit te laten lopen. Voor de heelalcyclus zie document G7 en G8 (figuren).  

● De afwikkeling van de heelal kloktijd is overal constant en steeds eenzijdig voorwaarts gericht. Overal in het 

heelal geldt steeds exact dezelfde heelal kloktijd t.o.v. het centrum C van het heelal en t.o.v. alle punten binnen 
het heelal c.q. binnen de steeds langzamer uitdijende heelal bolschil.  

● Waarnemingen met atoomklokken die tijdverschillen aangeven zijn te verklaren via locale gravitatie 

verschillen als gevolg van onderlinge verschillen in snelheid van gelijke atoomklokken in het heelal en op aarde.  

(Als men twee identieke atoomklokken in een gelijke baan brengt lopen die daar exact gelijk!)  

● De heelal kloktijd heeft geen directe relatie met de fysieke ruimte die het heelal inneemt. De relatie tussen 

ruimte – tijd in de relativiteitstheorie dient anders te worden uitgelegd.   

 

 

 

5.1.10   HET AANTAL DIMENSIES OP HIGGS NIVEAU EN OP ATOMAIR NIVEAU: 

 

44) Op Higgs niveau geldt uitsluitend een 3D rotatiestelsel en ontbreekt een 9 – 11 D stelsel!:  

● De drie rotatierichtingen resulteert op het Higgs niveau principieel in een drie dimensionaal (3D) rotatie stelsel 

binnen een, in feite, nul dimensionale lengte ruimte! Op Higgs niveau geldt geen acht tot negen dimensionaal 

stelsel zoals wordt aangenomen op basis van meetresultaten binnen de snaar- en string theorie.  

● Dat waargenomen en gemeten negen tot elf dimensionale stelsel is echter niet op het Higgs niveau zelf 

aanwezig. Daar geldt uitsluitend de drie rotatiesnelheden zonder lineaire dimensies. 

● Dit grote aantal gemeten dimensies is het directe gevolg van de acht tot negen lineaire en rotatiebewegingen 

die de aarde ondergaat binnen de heelal bolschil ten opzichte van het centrum C van het heelal! Bij alle 

meetapparatuur op aarde zijn alle atomen/moleculen daarvan ook onderhevig aan die negen tot elf bewegingen 

van de aarde in het heelal. Ieder van die 9 - 11 bewegingen/snelheden in het heelal resulteert bij alle atomen op 

aarde: 

a)  in een eigen afwijking in de banen van alle ‘schil’ elektronen, 
b)  de uiteindelijke baan van ieder ‘schil’ elektron is de resultante van de eigen perfecte ronde baan om de 

atoomkern ( atoom zonder snelheid in het heelal) met daarop gesuperponeerd de 9 - 11 snelheden in het heelal 

resulterend in 9 – 11 afwijkingen als gevolg van snelheid van de aarde in het heelal,  

c) iedere beweging en snelheid voegt een eigen karakteristieke hoeveelheid kinetische energie toe aan alle ‘schil’ 

elektronen; de zogenoemde ‘toegevoegde kinetische energie’. Die ‘toegevoegde kinetische energie is dus  

opgebouwd uit 9 – 11 aparte componenten of vectoren; één voor ieder snelheid.  

● Alle ‘schil’ elektronen van atomen streven naar een ideale baan rond de atoomkern zonder afwijking(en) door:  

- a) die 9 – 11 afwijkingen in hun baan teniet te doen door de snelheid te verminderen en liefst die snelheden 

zelfs helemaal teniet te doen. Alle ‘schil’ elektronen bewerkstelligen dat afremmen van snelheid via het 

opwekken van gravitatie kracht straling. Gravitatie blijkt als kracht te zijn opgebouwd uit negen tot elf aparte 

krachtvectoren; voor iedere snelheid één eigen vector, en door 
- b) de door snelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie zoveel als mogelijk teniet doen via het vormen van 

fysische en chemische bindingen waarbij bindingswarmte vrijkomt. Via dergelijke bindingen wordt immers  

‘toegevoegde‘ kinetische energie zoveel als mogelijk omgezet in bindingswarmte en worden energetisch 

gunstiger banen bereikt!  

● Alle fysische en chemische bindingen op aarde zijn, ieder op zich, opgebouwd uit dezelfde negen tot elf   

verschillende kracht- en bindingsvectoren; zie de documenten onder C en D.  
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● Hier is een directe relatie aanwezig tussen de quantum mechanica en de astrofysica! 

● Alle fysische en chemische krachten en bindingen van atomen en moleculen bestaan dus uit negen tot elf   

snelheidsdimensies en vectoren. Die 9 – 11 dimensies worden ook standaard teruggevonden in alle atomen van 

willekeurig welke meetapparatuur.  Hoe verfijnder de meting en de meetapparatuur des te duidelijker de effecten 

zichtbaar worden van die 9 – 11 bewegingen van de aarde binnen de heelal bolschil.  

● Die 9 – 11 bewegingen van de aarde in het heelal vervormen en verstoren alle uitkomsten van de 

meetresultaten op Higgs niveau! Hoe nauwkeuriger de meting des te duidelijker die 9 – 11 dimensies van het 

atomaire niveau tot uiting komen in meetresultaten op Higgs/string niveau.  

● Op Higgs niveau zijn geen 9 - 11 dimensies aanwezig doch gelden slechts 3 rotatie dimensies binnen een nul 
dimensoinale lengte ruimte! Die drie rotatiedimensies zijn vermoedelijk niet te meten op atomair niveau.. 

● Van die 9 – 11 snelheidsdimensies zijn voor ons slechts vier dimensies (drie ruimte dimensies + tijd) direct 

waarneembaar; de rest van de dimensies alleen via de bewegingen van planeten, sterren, sterrenstelsels en via het 

heelal als geheel en natuurlijk in alle extreem nauwkeurige meetresultaten op aarde. 

 

45) Andere uitgangspunten dan thans gelden in de wetenschap: 

● De auteur hanteert, met reden omkleedt, andere uitgangspunten dan thans (2014) gelden voor het fundament 

van de exacte wetenschappen. Zijn uitgangspunten vormen een eenheid waarmee te verklaren valt dat: 

a) vorm en eigenschappen van de allerkleinste deeltjes/strings op Higgs niveau door kinetische energie waardoor  

    (anti)massa, + of lading, + of -  spin ontstaan,  

b) op het niveau van Higgs massa en antimassa deeltjes/strings geen annihilatie mogelijk is, 
c) annihilatie pas mogelijk is na de overgang van massa naar de toestand van materie en antimaterie. Bij die 

     annihilatie komen fotonen vrij (niet waarneembare majorana deeltjes), 

d) slechts vier elementaire Higgs deeltjes/strings mogelijk zijn waarmee uitsluitend stabiele (anti)elektronen en    

    (anti)protonen zijn op te bouwen. Dit zijn de enige stabiele bouwstenen van het atoom en het anti atoom.  

e) in de atoomkernen zijn alleen protonen en elektronen aanwezig en geen neutronen, 

f) het Standaard Higgs/string/snaar Model van Uiterwijk Winkel bestaat uit slechts vier elementaire Higgs  

    deeltjes/strings, 

g) massa en antimassa geen gravitatie kunnen genereren, 

h) het heelal een vaste energie neutrale cyclus doorloopt waardoor deze cyclus zichzelf in energetisch opzicht  

    eindeloos kan herhalen.  

De visies van de auteur op het allerkleinste Higgs niveau vormen één consistente eenheid met zijn visies t.a.v. de 
processen op het niveau van het heelal en de cyclus die het heelal c.q. de heelalbolschil doorloopt.  

  

46) Grondige herziening fundament exacte wetenschappen: 

● In dit document F1a 2014 blijkt anders te moeten worden aangekeken tegen een aantal hoekstenen in het 

fundament van de relativiteitstheorie en de Big Bang theorie: 

- massa valt niet te transformeren in energie en omgekeerd valt energie niet om te zetten in nieuwe massa,  

- massa, lading en spin zijn op Higgs niveau kwantitatief energieafhankelijke grootheden,  

- gravitatie zit niet rechtstreeks gekoppeld aan massa of aan ruimte doch alleen aan snelheid van atomen in het  

   heelal.  

- de heelalkloktijd zit niet gerelateerd aan ruimte in het heelal.  

● De auteur zet vraagtekens bij de relativiteitstheorie en de daaraan gelieerde Big Bang theorie. Vanwege de 

huidige centrale positie van deze theorieën binnen de exacte wetenschappen wordt dat een moeizaam proces.  
 

 

 

*6) STANDAARD HIGGS/STRING MODEL MET VIER MASSA DEELTJE/STRINGS: 

 

1) De vier elementaire Higgs massa deeltje/strings met vaste combinaties van massa, lading en spin: 

Vrijwel alle materie en Higgs deeltjes/strings in het heelal (> 99,9 % ) verkeert in de relatieve rusttoestand  en 

berust dan op slechts vier elementaire Higgs massa spiralen/strings:  

- één massa en één antimassa spiraal/string  van het proton en 

- één massaspiraal en één antimassa spiraal/string van het elektron die circa 1.850 maal kleiner zijn.  

Deze twee spiegelvormige (anti)massa en (anti)kinetische energie zijn louter het gevolg van de tegengestelde 
snelle rotaties linksom of rechtsom de lengteas wat resulteert in hetzij elementaire massa hetzij in elementaire 

antimassa deeltje/string. 

Bij metingen heffen massa en antimassa alsmede kinetische energie en anti kinetische energie elkaar op! Alle 

materie in het heelal omvat netto per definitie veel meer massa en kinetische energie dan te meten valt.  
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De overige < 0,1 % van alle Higgs deeltjes verkeert in een extreme energetische toestand die voorkomen in 

deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties. Die deeltjes worden met het huidige Standaard model. 

beschreven. 

 

2) Op Higgs niveau is super symmetrie aanwezig en is annihilatie niet mogelijk: 

Die massa en antimassa spiralen zijn in alle opzichten twee aan twee elkaars volledige ruimtelijke en fysische 

super symmetrische spiegelbeeld, zie figuur 1c. Beide spiegelbeelden ontstaan vanuit dezelfde inerte basisvorm 

zoals weergegeven in figuur 2 en 2a.  De auteur toont hier de oorsprong en de structuur van super symmetrie. 

De rotaties linksom en rechtsom zijn op Higgs niveau niet wederzijds op te heffen en om te zetten in energie. De 
Higgs deeltjes kunnen niet annihileren met hun anti deeltje!  

.  

3) Elementair neutron deeltje/string bestaat niet: 

Het neutron bestaat uit een bouwwerk van één proton en één elektron en berust daardoor niet op een eigen apart 

elementair (anti)massadeeltje/string! Het neutron is zonder lading maar bezit wel spin doordat de rotatieassen en 

spin van het proton en elektron loodrecht op elkaar staan en dus deels parallel en deels anti parallel staan. 

Hierdoor resteert bij het neutron netto geen lading maar wel een rest spin.    

 

4) Het Standaard Higgs/string/snaar Model in de relatieve rusttoestand volgens Uiterwijk Winkel: 

Het Standaard Higgs/string/snaar Model van Uiterwijk Winkel geldt voor de relatieve rusttoestand van alle 

materie. Dit model omvat slechts vier elementaire Higgs massa deeltjes/strings zoals weergegeven in figuur 1c 

bezien vanuit drie posities: bovenaanzicht, zijaanzicht en schuin van boven met als elementaire kenmerken 

uitsluitend een constante: a) (anti)kinetische energie, b) (anti)massa, c) positieve/negatieve lading, d) 

noordpool/zuidpool, e) elementaire tijd. Op Higgs string/snaar niveau is gravitatie absoluut afwezig! 

 

Tabel 6 – 1: Standaard Higgs/string model volgens Uiterwijk Winkel: 

 

Twee elementaire massa deeltje/strings proton:  vorm energie      elementaire massa   lading   spin    tijd 

massa deeltje/string van het proton:                         kinetische energie         +1 mp                +1 €    +1 $   pos +1 

anti massadeeltje/string van het proton:                   anti kinetische energie   -1 mp                 -1 €     -1 $   neg -1 

Het proton bestaat voornamelijk uit gewone massa en positieve lading.  

 

Twee elementaire  massa deeltje/strings elektron: vorm energie     elementaire  massa   lading   spin   tijd 

anti massadeeltje/string van het elektron:                   anti kinetische energie  -1 me                 -1 €    +1 $  neg -1 

massadeeltje/string van het elektron:                          kinetische energie        +1 me                +1 €     -1 $  pos +1 

Het elektron bestaat voornamelijk uit antimassa en negatieve lading! 

 

Toelichting tabel 6 – 1: 

1) Dit standaard model geldt voor nagenoeg alle massa/materie (> 99,9 %) is uitsluitend theoretisch. Het valt niet 

proefondervindelijk te onderzoek. Dan wordt namelijk kenetische energie aan de deeltjes toegevoegd of 

afgevoerd waardoor de Higgs deeltjes/strings in een extreme toestand geraken (< 0,1 %) waardoor navenant hun 

meetbare massa, lading en spin toeneemt of afneemt en deze grottheden niet meer representatief zijn voor de 

relatieve rusttoestand.   

2) In de relatieve rusttoestand zijn op Higgs/string niveau slechts twee combinaties mogelijk voor zowel het 
proton massadeeltje/string als voor het elektron massadeeltje/string met uitsluitend de elementaire fysische 

kenmerken van (anti)kinetische energie, (anti)massa, + of - lading, + of – spin.  

3) In de relatieve continue constante rusttoestand zijn geen elementaire Higgs massa deeltjes/strings mogelijk 

zonder deze elementaire kenmerken. Die toestand treedt alleen op als sprake is van de absolute rusttoestand, een 

bijzondere toestand, die alleen incidenteel tijdelijk en heel toevallig voorkomt tijdens en na botsingen in 

deeltjesversnellers!  

4) Op Higgs deeltjes zitten massa/antimassa en vooral elektrische lading en magnetische spin strikt van elkaar 

gescheiden; elektrische lading middenin de string en magnetische spin aan beide uiteinden van de Higgs 

massadeeltjes/strings. Samen met kinetische energie vormen ze een onlosmakelijke eenheid. 

5) Behoudens in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties is de op Higgs niveau aanwezige kinetische 

energie niet vrij uitwisselbaar met die van andere deeltjes/strings en dus massa, lading, spin evenmin.   
(Anti)kinetische energie is in zoverre uitwisselbaar totdat ieder Higgs deeltje/string zijn heelal wijd gelijke 

basisniveau heeft bereikt dat hoort bij de constante relatieve rusttoestand. 
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5) Higgs deeltje/strings van proton/elektron hebben kwantitatief gelijke lading en spin: 

De onderlinge afstemming tussen de posities van de rotatie assen en van de rotatie/hoek snelheden LO en RO 

van  proton- en elektron deeltjes/strings resulteert erin dat zowel de lading als de magnetische spin van de Higgs 

deeltjes/strings van het proton en die van het elektron kwantitatief gelijk zijn.  

De elementaire proton Higgs deeltje/strings hebben uitsluitend de vaste combinaties van (+1€ +1$) en (-1€ -1$) 

terwijl de elementaire elektron Higgs deeltjes/strings de vaste combinaties van (-1€ +1$) en (+1€ -1$) bezitten.  

 

6) Geen bindingen mogelijk tussen elementaire proton en elektron massa deeltje/strings; het (anti)proton 

en het (anti)elektron bestaan voor 100 % uit hun eigen, niet annihileerbare,  Higgs deeltjes/strings: 
Door de + en – tekens zijn alleen stabiele bindingen mogelijk tussen beide proton Higgs deeltjes/strings 

onderling en tussen beide elektron Higgs deeltjes/strings onderling! Tussen de Higgs deeltjes/strings van het 

proton en die van het elektron zijn geen stabiele bindingen mogelijk! 

Het uiteindelijk te vormen (anti)proton is daardoor voor 100 % opgebouwd uit beide proton Higgs 

massadeeltjes/strings van het proton terwijl het (anti)elektron voor 100 % bestaat uit beide Higgs 

massadeeltjes/strings van het elektron!  

De opbouw van het (anti)proton en (anti)elektron wordt gevolgd in document F1c en de opbouw van de 

elektronenschillen en de atoomkern in document F1d samen met de structuur van anti-atomen en zwart gat 

atomen. 

 

7) Basisstructuur proton en elektron berust uitsluitend op binding en afstoting via lading en magnetische 

spin: 

De onderliggende structuur binnenin protonen en elektronen maar ook die van atoomkernen berust primair op 

onderlinge aantrekking en afstoting van elektrische ladingen (= sterke kernkracht) en secundair op aantrekking 

en afstoting door magnetische spin (= zwakke kernkracht) tussen de elementaire deeltjes/strings, de quarks en 

tussen de protonen en elektronen binnen de atoomkern. Op subatomair niveau zijn geen enkele andere fysische 

kracht actief dan elektrische lading en magnetische spin! Via lading en spin worden sterke en zwakke 

kernkrachten concreet ingevuld.  

Het Standaard Higgs/string/snaar Model van Uiterwijk Winkel met slechts vier deeltje/strings is uiterst 

eenvoudig en efficiënt. Vanuit die vier Higgs deeltjes/strings bouwt de auteur het (anti)proton en (anti)elektron 

op wat vanuit het huidige gangbare Standaard Model niet mogelijk is.  

 

 

 

*7)  DE DRIE ONDERSCHEIDEN ENERGETISCHE TOESTANDEN: 

In dit document wordt steeds verwezen naar de drie onderscheiden energetische toestanden waaronder 

elementaire Higgs (anti)massadeeltjes/strings kunnen verkeren onder:  

1)  natuurlijke omstandigheden c.q. de constante relatieve rusttoestand of   

2) extreme omstandigheden in deeltjesversnellers en/of tijdens kern(fusie)reacties: 

 

- 1) de constante relatieve rusttoestand:    

Dit zijn alle elementaire Higgs (anti)massadeeltjes/strings onder natuurlijke omstandigheden. Circa 99,9 % of 

meer van alle Higgs massa/deeltje/string verkeert continu in deze toestand. Dat resulteert op Higgs/string niveau 

heelalwijd in een vaste standaard hoeveelheid kinetische energie of anti kinetische energie waardoor deze 
elementaire Higgs deeltjes/strings van het proton of die van het elektron heelalwijd met absoluut constante 

hoeksnelheden roteren om zowel hun lengteas als rondom hun beide breedte assen en met constante torsies; 

figuur 1c.  

Dat resulteert heelal wijd in een vaste, meetbare, hoeveelheden:  

       a) massa of anti massa;   

       b) positieve of negatieve elektrische lading en  

       c) een gelijke noordpool en zuidpool c.q. magnetische spin.  

Bij afspraak bedraagt: 

       1) de elementaire massa van het proton  +1mp of -1mp en van het elektron +1me of -1me,  

       2) de elementaire lading bedraagt + 1€ of -1 € en  

       3) de elementaire magnetische spin bedraagt +1$ of -1$. 
Voor de relatieve rusttoestand geldt het Standaard Model van Uiterwijk Winkel. 

 

- 2a) extreme toestand:     

Deze toestand komt alleen standaard voor in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties. Dit betreft 0,1 % 

of minder van alle Higgs deeltjes. Deze elementaire Higgs (anti)massadeeltjes/string s bezitten dan tijdelijk 
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(veel) meer en soms toevallig ook minder kinetische energie dan onder normale natuurlijke omstandigheden en 

in de relatieve rusttoestand het geval is.   

Higgs deeltjes/strings hebben dan hogere of (soms) lagere rotatiesnelheden dan normaliter het geval is waardoor 

zowel hun massa doch ook hun elektrische lading en magnetische spin verandert. Zie figuur 2a. Gevolg:  

                                        1) de elementaire massa:                     ≠ +1mp of -1mp  c.q. ≠  -1me of +1me   

                                                              2) de elementaire elektrische lading:  ≠ +1€ of -1 € en  

                                        3) de elementaire magnetische spin:   ≠ +1$ of -1$.  

Na botsingen in deeltjesversnellers valt de actuele gemeten/berekende massa, lading en spin van de Higgs 

deeltjes/strings meestal (veel) hoger en soms toevallig lager uit dan onder natuurlijke omstandigheden t.o.v. 
dezelfde Higgs deeltje/strings in de relatieve rusttoestand. Figuur 2a verklaart de oorsprong van het fenomeen 

massadefect. 

Voor deze toestand geldt het huidige complexe Standaard Model van de wetenschap.  

  

- 2b) absolute rusttoestand:  

Dit is een bijzondere extreme toestand. Elementaire Higgs (anti)massadeeltjes/strings verkeren dan in een 

toestand zonder kinetische energie c.q. in de absolute Annemie toestand. De absolute rusttoestand is 

weergegeven in figuur 2 en als grijze ring in figuur 2a.  Deze ‘oerring’ is dan zonder kinetische energie en 

daarmee zonder enige vorm van rotatiesnelheid en torsies en is dan zonder enige meetbare massa, elektrische 

lading, magnetische spin terwijl die ‘massa ring of ovaal’ op zich wel tastbaar aanwezig is. Dit is het pure Higgs 

deeltje is technisch niet waarneembaar te krijgen! 
Deze bijzondere situatie treedt uiterst incidenteel en toevallig op in deeltjesversnellers en komt niet voor onder 

normale natuurlijke omstandigheden. 

 

Toelichting: 

ad a) In de constante relatieve rusttoestand, roteren die massadeeltjes/strings heelal wijd continue met constante 

snelheid om hun lengteas en rondom hun beide breedte assen. De daardoor gegenereerde hoeveelheid meetbare 

massa, lading en spin is heelal wijd constant! De door rotatie gegenereerde elementaire tijd loopt netto zowel  

vooruit als achteruit en wordt heelal wijd met dezelfde snelheid gegenereerd. Het heelal kent evenveel deeltjes 

met de tijd vooruit als achteruit zodat deze elementaire tijd niet meetbaar is op atomair niveau.  

Met massa of antimassa, + of - lading en + of - spin zijn alle rotatie bewegingen volledig ingevuld en is geen 

rotatie ruimte meer over voor het genereren van gravitatie of welke andere fysische of chemische kracht dan ook.  
In de continue constante relatieve rusttoestand zijn geen elementaire deeltjes/strings mogelijk zonder rotatie en 

daarmee zonder massa, lading, spin en elementaire tijd!  

Aan de Higgs deeltjes/strings zit steeds een vaste en constante hoeveelheid kinetische energie gekoppeld. Alle 

resterende (anti)kinetische energie in het heelal zit dwingend gekoppeld aan de hogere vormen van massa en aan 

materie, quarks en atomen. Die energie uit zich in de vorm van lineaire bewegingen en rotatie bewegingen en in 

beweging van de atoomkern (o.a. de temperatuur).   

 

ad b) In extreme omstandigheden verandert het niveau van kinetische energie op Higgs niveau en daarmee de 

rotatie snelheid en daarmee tijdelijk de hoeveelheid gegenereerde (anti)massa, + of - lading, + of - spin! 

Deeltjesversnellers zijn in feite hoog energetische shredders waar via botsingen protonen, ionen en atoomkernen 

uit elkaar geslagen worden en enorme vertragingen en versnellingen optreden. Die botsingen gaan gepaard met 

enorme krachten die resulteren in het verbreken of aangaan van allerlei bindingen waarbij overdracht plaatsvindt 
van grote hoeveelheden externe kinetische energie tot op de elementaire Higgs deeltjes/strings.  

De gemeten/berekende hoeveelheid massa of antimassa, + of - elektrische lading en + of - magnetische spin 

neemt daardoor tijdelijk toe t.o.v. de energetische toestand die deze deeltjes/strings hadden net voor de botsing 

toe ze nog in de relatieve rusttoestand verkeerden.  

Bij de botsingen in deeltjesversnellers ontstaat in feite slechts een heel beperkt aantal verschillende 

deeltjes/strings die ieder een heel scala aan verschillende energie inhoud kunnen hebben. Dezelfde 

deeltjes/strings krijgen daardoor tijdelijk verschillen in berekende massa, lading en spin! Bij metingen in massa 

spectrometers resulteert dat in een groot aantal ogenschijnlijk totaal verschillende deeltjes van het proton terwijl 

dat aantal in feite heel beperkt is en hooguit tien verschillende deeltjes omvat.  

Het elektron en zijn Higgs massa deeltje/string valt voorshands nog niet te vervormen of te ontleden.  

 
Incidenteel ontstaan bij die botsingen heel toevallig ook ‘massa’ deeltjes/strings zonder enige vorm van rotatie en 

lineaire beweging die dan zonder meetbare massa, lading, spin en tijd zijn; zie figuur 2. Die Higgs 

deeltjes/strings verkeren dan in de absolute rusttoestand. Uitzonderlijke deeltjes gezien de uitzonderlijke situatie.   
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*9) KWANTITATIEVE UITWERKING: 

 

a) De relatieve rusttoestand (> 99,9%): 

Op Higgs niveau is dan een beperkte maar constante hoeveelheid kinetische energie aanwezig die resulteert in:  

-) een grote hoeksnelheid van het Higgs deeltje om zijn lengteas die massa en elektrische lading genereert en  

-) een circa duizend maal kleinere hoeksnelheid van het Higgs deeltjes om de beide breedte assen die met name  

    een magnetische spin genereert. Voor de relatieve rusttoestand geldt op Higgs niveau een vaste verhouding 

tussen de hoeksnelheid rond de lengteas en de hoeksnelheden rond de beide breedte assen  

 
Algemene vorm gegenereerde massa, lading en spin: 

 

Ehiggs:  a . m . ( hoeksnelheid lengteas)2 + a . L . (hoeksnelheid lengteas)2 + b . M . (hoeksnelheid  

            breedteassen). 

 

1) Ehiigs  = vaste hoeveelheid kinetische energie op Higgs niveau, 

2) Voor deze vier deeltjes geldt het supersymmetrische standaard model van Uiterwijk Winkel 

3) a en b: deze factoren geeft de verdeling aan van de kinetische energie op Higgs niveau over rotaties rond de  

     lengteas en rond de beide breedte assen waarbij factor  a  = 1000 x b 

4) m = gegenereerde hoeveelheid elementaire massa van het Higgs deeltje van het proton/elektron; standaard  

    waarde is m = 1 of m = -1 
5) L = gegenereerde hoeveelheid elemenatire lading van het Higgs deeltje van het proton/elektron, standaard L =  

     +1 of L = -1 

6) hoeksnelheid lengte as: aantal rotaties Higgs deeltjes rond de lengteas per tijdseenheid,  

7) M = gegenereerde hoeveelheid elementaire spin van het Higgs deeltje van het proton/elektron; standaard M =  

     +1 of M = -1. L is circa 1000 x sterker dan M 

8) hoeksnelheid breedteassen: aantal rotaties breedteassen per tijdseenheid. 

 

b) De extreme toestand (deeltjesversnellers en kern(fusie)reacties): 

In deeltjes versnellers is op Higgs niveau veelal (veel) meer en soms ook minder kinetische energie aanawezig 

dan in de relatieve rusttoestand c.q. de normale toestand. Dat teveel of tekort aan kinetische energie resulteert in 

hogere hoeksnelhedenof in lagere hoeksnelheden on=m de lengteas en beide breedte assen en resulteert navenant 
in andere hogere of lagere waarden voor massa, lading en spin. Die rotaties/torsies zitten gekoppeld aan 

kinetische energie. De hoeveelheid kinetische energie wordt gemeten. 

 

De algemene vorm in deeltjeversnellers en tijdens kern(fusie)reacties wordtdan: 

 

Ehiggs deeltjesversneller:  c . md . ( hoeksnelheid lengteas)2 + c. Ld . (hoeksnelheid lengteas)2 + d . Md .  

                                (hoeksnelheid breedteassen). 

 

1) Ehiggs deeltjesversneller: de gemeten hoeveelheid kinetische energie van het deeltje, 

2) Voor deze deeltjes geldt het huidige standaard model met 20 deeltjes, 

3) c en d geeft ook hier de verdeling aan van de kinetische energie op Higgs niveau van rotatie/hoeksnelheid van  

    de Higgs deeltjes rond de lengteas en de beide breedte assen.   
4) De structuur van het standaard model met drie niveaus duidt erop dat drie voorkeursverhoudingen aanwezig  

    zijn tussen de hoeksnelheid rond de lengteas versus rotaties rond de beide breedteassen wat dan weer  

     resulteert in drie niveau’s/voorkeuren  

5) c en d: deze factoren gelden alleen in energetische extreme omstandigheden. Er zijn drie  

     voorkeursverhoudingen van rotaties lengteas <-> breedteassen te onderscheiden. 

6)  md  = hoeveelheid gegenereerde (anti)massa, m ≠ +1 of -1 

7)  Ld = hoeveelheid gegenereerde + of – lading; L ≠ +1 of -1  

8)  hoeksnelheid lengteas  = aantal rotaties rond lengteas per tijdseenheid, 

9) Md = hoeveelheid gegenereerde spin; Md ≠ +1 of -1. 

10 hoeksnelheid breedteassen = aantal rotaties rond beide breedte assen.  

 
Uit de in deeltjesversnellers gemeten hoeveelheid kinetische energie zou de massa, lading en spin moeten zijn 

afte leiden en daarmee de mate van versnelling en afbuiging van deeltjes in massa spectrometers.  

Duidelijk is wel dat je bepaling van de hoeveelheid massa in deeltjes versnellers niet kunt afdoen met alleen de 

formule E = mc2. 
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*8) DISCUSSIE: 

 

1) Verklaring voor ‘donkere materie’ en ‘donkere energie’: 

 

1a) Bij meting heffen massa en antimassa elkaar wederzijds op: 

Anno 2014 valt circa 3/4e  van de massa/materie en circa 9/10e van de energie in het heelal niet goed te 

verklaren. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat in het heelal op Higgs niveau sprake is van de aanwezigheid 

van massa naast antimassa en van kinetische energie naast anti kinetische energie die elkaar bij metingen 
opheffen net als bij elektrische lading en magnetische spin het geval is. Alleen de overschotten aan 

massa/materie en aan gewone kinetische energie zijn te meten;  niet de werkelijke hoeveelheden massa en 

antimassa/materie en kinetische energie en anti kinetische energie.  

 

1b) Ontbreken factor cos α in de gravitatieformules van Newton/Einstein: 

In de huidige gravitatie formules van Newton en Einstein ontbreekt de factor cos α. Dat is de hoek die twee 

lichamen, bijvoorbeeld sterrenstelsels, op de heelalbolschil hebben t.o.v. het centrum C van het heelal en 

middelpunt van de heelalbolschil. Binnen het Melkwegstelsel is de factor cos α = 1. Buiten het Melkwegstelsel 

neemt die factor cos a af tot nul en wordt deze factor zelfs negatief voor objecten aan de overzijde van de heelal 

bolschil. Met toevoeging van die factor is veel meer massa (en daarmee kinetische energie) in het heelal 

aanwezig dan thans wordt gemeten. Zie document E3.  
 

1c) Sterrenstelsels roteren sneller dan verwacht: 

Uit de heelalcyclus blijkt dat sinds de vorming van het waterstofatoom/molecuul, ongeveer 30 miljard jaar 

geleden, de uitdijing van het heelal c.q. heelalbolschil wordt afgeremd door gravitatie die gelijktijdig met het 

atoom/molecuul ontstaat.  

De daarbij vrijkomende energie wordt volledig omgezet in rotatie energie/snelheid van het waterstofgas en later 

in de rotatie van de huidige sterrenstelsels. Die roteren daardoor veel sneller dan je zo mogen verwachten als je 

uitgaat van de Big Bang. Dat sneller roteren heeft ook niets van doen met “donkere massa” Binnen de 

heelalcyclus is alle massa/materie en energie in het heelal verklaarbaar en is deze te kwantificeren na 

modellering van de heelalcyclus. De heelalcyclus (G7) verschijnt voor 1 juli 2014. 

 

2) Massa en antimassa kunnen niet annihileren: 

Op Higgs niveau kunnen massa en antimassa niet met elkaar annihileren. Ze zijn niet conform E = mc2 om te 

zetten in energie dan wel in fotonen! Annihilatie treedt pas op bij twee equivalente deeltje/strings materie en 

antimaterie die wel conform E = mc2 (m ≠ massa) eenzijdig aflopend, worden omgezet in fotonen van licht en 

warmte/infrarood.  

Bij annihilatie wordt evenmin massa omgezet in energie. Bij annihilatie komt alleen een hoeveelheid rotatie 

energie van de materie en antimaterie vrij en die energie is kwantitatief gelijk aan E = mc2.   

 

3) De massa/antimassa en energie/antienergie op Higgs niveau vormen doombeelden wetenschap: 

Anno 2013 onderkent de wetenschap op Higgs niveau geen begrippen als antimassa en anti kinetische energie. 

Niet meetbare maar wel aanwezige massa en energie is strijdig met het uitgangspunt van ‘Meten = Weten’. 

Bij positieve en negatieve lading en bij parallelle spin en anti parallelle spin vindt de wetenschap het wederzijds 
kwantitatief opheffen volkomen normaal. Bij elektrische lading en magnetische spin zijn de effecten daarvan nog 

goed te overzien en te verklaren. Bij de meting van (anti)massa en (anti) kinetische energie ligt dat echter  

anders. Metingen dienen dan in een ruimer, minder absoluut, kader worden geplaatst.  

De wetenschap zal erg moeten gaan wennen aan de begrippen massa naast antimassa en kinetische energie naast 

anti kinetische energie die elkaar bij metingen wederzijds opheffen. De visie van de auteur t.a.v. het voorkomen 

van antimaterie en anti-energie vormt voorlopig een grote hindernis voor de wetenschap omdat in dat geval circa 

2/3e  van de aanwezig massa en 2/3e van de aanwezige kinetische energie wel aanwezig is maar niet meetbaar is!  

Om die reden waren de massa- en energiebalansen van het heelal tot heden niet kloppend te krijgen.  

 

4) Deeltjesversnellers zijn super hoogenergetische shredders: 

Onder extreme omstandigheden in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties ontstaan ‘geshredderde’ 
massa en materie deeltjes die energetische ‘gestrest’ zijn. Dat uiten deze hoog of laagenergetische deeltjes via 

een: 

    - tijdelijk geringere of grotere rotatie of hoeksnelheid en daardoor ingekorte of meer uitgerekte massa spiraal,  

    - meestal een toename van de (anti)kinetische rotatie-energie en van de hoeksnelheden resulteert in een  

       tijdelijke hogere gemeten (anti)massa, + of - elektrische lading en magnetische spin, 

- incidenteel is sprake van een lagere kinetische energie wat resulteert in lagere hoeksnelheden en daarmee in  
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   een tijdelijke lagere gemeten massa, lading en spin op Higgs/string niveau,  

    - uiterst incidenteel in massa deeltjes/strings zonder kinetische energie en daarmee zonder meetbare massa,  

      lading en spin. Zulke pure Higgs deeltjes zijn fysiek aanwezig maar fysisch niet waarneembaar te maken! 

 

De in deeltjesversnellers aangetroffen deeltjes/strings zijn alleen representatief voor circa 0,001 % van alle 

deeltjes. Deeltjesversnellers geven helaas geen enkel representatief beeld van de deeltjes en strings van het 

proton in de relatieve rusttoestand zoals die in het proton/ion net voor de botsing aanwezig waren. Die relatieve 

rusttoestand wordt beschreven in het Standaard Model van Uiterwijk Winkel dat geldt voor 99,999 % van alle 

Higgs deeltjes in het heelal. 

 

6) Afname gewicht sterren: 

Bij kernfusie in sterren worden ‘schil’ elektronen van waterstof gebonden aan de atoomkern. Die met de 

atoomkern gefuseerde ‘schil’ elektronen kunnen echter geen gravitatie meer genereren. Via kernfusie verliest de 

ster dus gravitatie! Daardoor lijkt ogenschijnlijk alsof bij kernfusie massa en materie verdwijnt wat op zich niet 

het geval is. Daarnaast zenden sterren grote hoeveelheden fotonen en andere straling uit. Die behoren deels tot de 

groep van majorana deeltjes die in document F1b worden behandeld. Majorana deeltjes hebben aan de 

buitenkant geen meetbare massa, lading en spin en zijn gehouden aan de lichtsnelheid.  

 

 

 

*9)   CONCLUSIES: 

1) Document F1a 2014 verklaart de oorsprong van massa, elektrische lading en magnetische spin vanuit 

kinetische energie/anti kinetische energie en de daardoor optredende drie rotaties linksom/rechtsom de lengteas 

en om de beide breedte assen van Higgs deeltjes waardoor vervormingen/torsies ontstaan bij de meest 

elementaire Higgs deeltjes/strings van het proton en die van het elektron.  

Als verzet tegen die drie vervormingen/torsies genereren alle Higgs deeltjes van het (anti)proton en die van het  

(anti)elektron: 1) massa of antimassa, 2) positieve  of negatieve lading, 3) een noordpool en een zuidpool c.q 

magnetische spin. Alle Higgs deeltjes hebben de basisvorm van een string/snaar en uiteindelijk van een bolletje. 

 

2) Met deze drie hoeksnelheden kunnen de elementaire Higgs deeltjes van het proton en die van het elektron  

uitsluitend (anti)massa, lading, spin genereren en ontbreekt iedere verder rotatie ruimte om gravitatie of enig 
andere fysische of chemische kracht te genereren!  

(Gravitatie wordt eerst op atomair niveau gegenereerd door de ‘schil’elektronen van atomen. Zie bijlage 1) 

 

3) Massa, lading en spin zijn puur het gevolg van kinetische energie en hoeksnelheden van de Higgs 

deeltjes/strings linksom of rechtsom. Massa, lading, spin en elementaire tijd hebben een volgordelijke relatie met 

energie. Met de hoeksnelheden neemt ook de massa, lading en spin toe. Massa is dus niet volledig equivalent te 

stellen aan energie zoals Einstein stelde en veronderstelde! Met massa verandert ook lading en spin! 

 

4) Onderscheiden worden: 

- kinetische energie die altijd vast gekoppeld zit aan massa, positieve lading en parallelle spin, 

- anti kinetische energie die altijd vast gekoppeld zit aan antimassa, negatieve lading en anti parallelle spin. 

 
5) De door tegengestelde hoeksnelheden op Higgs deeltjes/strings gegenereerde massa en anti massa kunnen  

niet met elkaar annihileren. Einsteins formule E = mc2 gaat niet op voor m = massa en antimassa!   

(Annihilatie treedt eerst op bij equivalente materie en antimaterie; document F1c) 

 

6) Op Higgs niveau geldt een stelsel met slechts twee elementaire krachten: elektrische lading en magnetische 

spin en geldt geen stelsel met vier fundamentele krachten! De ‘sterke kernkracht’ is in feite een elektrische 

ladingbinding terwijl de ‘zwakke kernkracht’  in feite een magnetische spin binding is! De elektromagnetische 

kracht is opgebouwd uit twee afzonderlijke van elkaar gescheiden elementaire krachten: elektrische lading en 

magnetische spin. 

 

7) Op Higgs niveau aanwezige hoeveelheid (anti) kinetische energie is normaliter in de relatieve rusttoestand 
absoluut constant. Dat resulteert heelalwijd voor 99,999 % van alle Higgs deeltjes in vaste hoeksnelheden/torsies 

en daarmee in heelalwijd kwantitatief absoluut constante waarden voor de hoeveelheid gegenereerde 1) 

(anti)massa, 2) positieve en negatieve lading, 3) parallelle en anti parallelle spin en 4) positieve en negatieve 

elementaire tijd. 

 



46 

 

8) In deeltjes versnellers en tijdens kern(fusie)reacties gelden op Higgs/string niveau geen vast niveau van 

kinetische energie meer. Dan  treedt een heel scale aan hoeksnelheden op en daarmee een heel scala aan 

kwantitatief veranderlijke waarden voor: 1) (anti) massa, 2) positieve en negatieve lading en 3) voor parallelle en 

antiparallelle spin in alle mogelijke combinaties. In massaspectrometers resulteert dat in een heel scala aan 

ogenschijnlijk verschillende deeltjes. Die passen in het alleen daar geldende Standaard Model. 

 

9) Door de variatie in massa, lading en spin mag in deeltjes versnellers de formule E = mc2 niet worden gebruikt. 

Door de vele combinaties van massa, lading en spin en door het meeveranderen van lading en spin zijn 

massaspectrometers in feite ongeschikt om de massa, lading en spin van de daar vrijgekomende deeltjes te 
bepalen!  

 

10) De uitkomsten van massaspectrometers zijn in geen enkel opzicht representatief voor de waarden zoals die 

voor die deeltjes gelden in de relatieve rusttoestand. Het huidige gangbare, complexe, Standaard Model zegt 

alleen iets over deeltjes in extreme omstandigheden en zegt niets over de Higgs deeltjes/strings in de realatieve 

rusttoestand.    

 

11) Het Standaard Model Uiterwijk Winkel onderscheidt slechts twee Higgs deeltjes/strings van het (anti)proton 

en slechts twee Higgs deeltjes/strings van het (anti)elektron en geldt alleen voor de relatieve rusttoestand en 

daarmee voor 99,999 % van alle massa/materie in het heelal. 

  
12) De vier onderscheiden Higgs deeltjes/strings zijn zowel ruimtelijk als fysisch super symmetrisch en 100 % 

elkaars antideeltje! Document f1a 2014 toont de basis structuur van super symmetrie!  

 

13) Met die vier super symmetrische Higgs deeltjes/strings van Uiterwijk Winkel zijn in beginsel alleen het 

(anti)proton en (anti)elektron op te bouwen. Dat lukt niet met de deeltjes van het huidige Standaard Model. 

 

14) Op Higgs niveau geldt een drie dimensionaal rotatie 3D stelsel binnen een in feite nuldimensionale ruimte.  

 

15) Het bij strings op atomair gemeten 8 – 9 D stelsel is het gevolg van de 8 – 9 bewegingen van de aarde in het 

heelal. Die bewegingen laten hun weerslag achter in alle atomen op aarde en daardoor in alle door atomen 

gegenereerde fysische en chemische krachten van onze meetapparatuur.  
Die 8 – 9 bewegingen van de aarde in het heelal vinden ook hun weerslag in alle meetresultaten op aarde. Hoe 

verfijnder en nauwkeuriger de meting des te duidelijker dat 8 – 9 D stelsel en die 8 – 9 bewegingen van de aarde 

in het heelal tot uiting komen in de metingen! 

 

16) De elementaire tijd is niet meetbaar op atomair niveau en ook niet relevant daarvoor. Onze meetbare tijd is 

gekoppeld aan de heelalcyclus. Die heelalcyclus en heelalkloktijd wordt uitsluitend voorwaarts afgewikkeld. 

Alle plaatsen in het heelal hebben steeds exact dezelfde heelalkloktijd.  

De geconstateerde en gemeten verschillen in atoomklokken zijn het gevolg van verschillen in onderlinge 

snelheden van die klokken waardoor tussen die klokken geringe verschillen optreden in de hoeveelheid 

gegenereerde gravitatie en daarmee weergave in gemeten tijd.  

 

*) De formule E = mc2 geldt kwantitatief alleen voor de annihilatie van equivalente materie en antimaterie.  
Bij annihilatie wordt echter evenmin massa omgezet in energie doch komt alleen een hoeveelheid rotatie energie 

van materie en antimaterie vrij.  

Die hoeveelheid bij annihilatie vrijkomende rotatie-energie voldoet aan de formule van Einstein. De formule van 

Einstein geldt dus wel bij annihilatie maar dient anders te worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Voor annihilatie 

zie document F1c). 

 

 

A.P.B.(Berry) Uiterwijk Winkel (Msc) 

Zwijndrecht, Nederland 

31 maart  2014 
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BIJLAGE 1: GRAVITATIE ZIT NIET GEKOPPELD AAN MASSA: 

 

● Van oudsher is gravitatie ten onrechte gekoppeld aan massa: 

In de 17e eeuw koppelde Newton gravitatie rechtstreeks aan massa. Einstein volgde Newton daarin via de 

relativiteitstheorie. Het in 2012 bij CERN gevonden Higg’s massadeeltje/string van het proton zou dan van 

zichzelf gravitatie moeten genereren! Dat wordt daar niet bevestigd noch ontkend. Helaas blijft CERN  

onduidelijk over de vraag of massa direct gekoppeld zit aan gravitatie of dat dit juist niet het geval is.  

Anno 2013 is die directe koppeling tussen massa en gravitatie nog steeds niet wetenschappelijk bewezen. 

Wetenschappers hebben de oorsprong van gravitatie nog steeds niet onomstotelijk kunnen verklaren.  
 

Reeds in 2007 heeft Uiterwijk Winkel in document E3 afgeleid dat gravitatie niet rechtstreeks gekoppeld zit aan 

massa! Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd door de ‘schil’elektronen van atomen net als de andere fysische 

en chemische krachten o.i.v. de snelheid van het atoom in het heelal. Blijkbaar heeft niemand belangstelling voor 

die visie.   

Einstein nam Newton ’s onbewezen koppeling van massa en gravitatie over als basis voor de relativiteitstheorie. 

Dat is mijns inziens één van de meest dramatische vergissingen in de moderne wetenschap. Die aanname 

resulteert tot fundamentele fouten in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie en daarmee in de basis van de 

exacte wetenschappen anno 2013.    

 

● Naast lading en spin geen plaats meer op (anti)massa voor gravitatie: 
In relatieve rusttoestand is bij alle elementaire Higg’s deeltjes/strings sprake van drie rotatiebewegingen om de 

lengteas en beide breedte assen en zijn deze hoeksnelheden ieder voor zich constant. De drie vrijheidsgraden van 

rotatie resulteren op het elementaire Higgs massa niveau in : 1) een constante massa of antimassa, 2) een 

positieve of negatieve elektrische lading, 3) in een constante magnetische parallelle of anti parallelle spin met 

een noorpool en een zuidpool en 4) als afgeleide elementaire tijd weergegeven als aantal rotaties van het Higgs 

deeltje/string om deze drie rotatie assen per tijdseenheid.  

Op die 3D roterende elementaire Higgs (anti)massa deeltje/strings is geen rotatie vrijheidsgraad meer over voor 

het genereren van gravitatie of voor het opwekken van enig andere fysische of chemische kracht!  

 

Anders dan Newton en Einstein dachten en de huidige wetenschap denkt kunnen gravitatie en de andere fysische 

en chemische krachten dus onmogelijk direct gekoppeld zitten aan massa of aan antimassa! Gravitatie en de 
andere fysische, chemische en mechanische krachten ontbreken volledig op subatomair niveau. Deze krachten 

worden pas gegenereerd op atomair niveau onder invloed van snelheid van het atoom in het heelal.  

Onderstaand wordt dat in hoofdlijnen verklaard en in de documenten onder C en E www.uiterwijkwinkel.eu 

meer in detail.  

 

● Verklaring ontstaan van fysische en chemische krachten door snelheid van atomen in het heelal: 

Als een atoom absoluut stilstaat in het heelal t.o.v. het centrum C doorlopen alle ‘schil’ elektronen perfect ronde 
banen rond de atoomkern. Dan bestaan ook geen elektronenparen; alleen losse elektronen. Dergelijke losse 

‘schil’ elektronen doorlopen perfecte banen en genereren dan geen gravitatie noch enig andere fysische of 

chemische kracht. 

In geval van snelheid van het atoom in het heelal wordt die snelheid ook gezet bovenop de ideale banen van alle 

‘schil’ elektronen rond de atoomkern die daardoor niet meer in hun ideale baan kunnen volgen. Ieder externe 

snelheid van het atoom in het heelal veroorzaakt: 

- a) een afwijking in de baan van het ‘schil’ elektron rondom de atoomkern,  

- b) een toename van de kinetische energie van deze ‘schil’ elektronen, 

- c) een toename van de kinetische energie van de atoomkern zelf.  

Alle ‘schil’ elektronen willen terug naar hun ideale baan zonder enige afwijking en zonder de door hoeksnelheid 

en/of lineaire snelheid ‘toegevoegde’ vormen van kinetische energie. Alle ‘schil’elektronen protesteren tegen 

deze onder a) veroorzaakte afwijking in hun baan rond de atoomkern door gravitatie te genereren.  
 

De andere onder b) fysische en chemische krachten hebben uitsluitend ten doel om daarmee bindingen te vormen 

waarbij standaard reactiewarmte vrijkomt. Daarmee wordt het onder b) genoemde niveau aan  ‘toegevoegde’ 

kinetische energie verlaagd waarbij zowel elektronen’paren’ ontstaan als de buitenste elektronen in een iets 

gunstiger baan komen te lopen dan voor de binding het geval was. 

   

Gravitatie en andere krachten worden uitsluitend gegenereerd door atomen en specifiek vanuit de ‘schil’ 

elektronen van het atoom en alleen in combinatie met snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. het centrum C 

van het heelal. In het heelal stilstaande atomen genereren noch enige gravitatie noch enige andere fysische en/of 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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chemische kracht dan elementaire lading, spin en de centripetaal kracht die de ‘schil’ elektronen in hun baan 

rond de atoomkern houdt.  

 

● Doel van gravitatie:  
De auteur heeft de oorsprong van gravitatie verklaard in document E3.  Daar blijkt tevens dat een factor cos α 

moet worden toegevoegd aan de gravitatie formules van Newton en Einstein.  

Via gravitatie beoogt het ‘schil’ elektron een reductie van de hoeksnelheid en van de lineaire snelheid van het 

atoom in het heelal en daarmee zijn eigen afwijking en hoeveelheid ‘toegevoegde kinetische energie’ te 

verminderem en zo beide te corrigeren dan wel te minimaliseren.  
Uiteindelijk streven alle ‘schil’ elektronen van atomen naar absolute stilstand van het atoom en naar een snelheid 

van nul in het heelal. Dat is de absolute rusttoestand. Die toestand wordt pas bereikt helemaal aan het eind van 

iedere heelalcyclus en zelfs pas op het allerlaatste moment van deze cyclus. Die stilstand resulteert in het 

wegvallen van alle gravitatie wat uitmondt in het instabiel worden van het Little Bnag zwarte gat en van alle 

daarin aanwezige zwart gat atomen die vervolgens uiteenvallen in een equivalent aantal protonen en elektronen. 

Voor de Little Bang zie document G6. 

 

Gravitatie remt de snelheid van het atoom in het heelal steeds verder af waardoor de baan van de schilelektronen 

steeds meer ideaal wordt. Gravitatie is lineair gerelateerd aan lineaire- en hoeksnelheid/snelheden van het atoom 

in het heelal. Kinetische energie frustreert dit streven van de ‘schil’ elektronen. 

 
De overige fysische en chemische krachten hebben uitsluitend tot doel om bindingen te vormen waarmee die 

door snelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie kan worden omgezet in fysische of chemische reactiewarmte. 

Deze overige fysische en chemische krachten zijn kwadratisch gerelateerd aan de snelheid van het atoom in het 

heelal.  

 

● Gravitatie is veel zwakker dan de andere fysische en chemische krachten: 

De gravitatie van de ‘schil’ elektronen neemt in beginsel slechts lineair toe met de lineaire en hoeksnelheid. De 

overige fysische en chemische krachten van de “schil” elektronen zijn gerelateerd aan de, door snelheid in het 

heelal aan de “schil” elektronen, toegevoegde hoeveelheid kinetische energie. Die krachten nemen daardoor 

kwadratisch toe of af met de snelheid! Dat verklaart waarom gravitatie kwantitatief zoveel kleiner is in 

verhouding tot de andere fysische, chemische en mechanische krachten.  

 

● Gravitatie en niet de massa neemt toe/af met de snelheid; Einstein verwarde toe- of afname van 

gravitatie met toe- of afname van massa: 

In document E3 heeft de auteur het wezen van gravitatie afgeleid en zijn daar de gravitatiewetten van Newton 

fundamenteel aangepast. Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd door de ‘schil’ elektronen van het atoom in 

wisselwerking met de snelheid van dat atoom in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal. Hoe groter de 

(rotatie)snelheid van het atoom hoe lineair groter de door de ‘schil’ elektronen van het atoom gegenereerde 

hoeveelheid gravitatie.  

De toename van gravitatie resulteert ogenschijnlijk in een toename van massa! Met de snelheid van het atoom 

neemt echter niet de massa toe, zoals Einstein veronderstelde, doch de door de ‘schil’ elektronen gegenereerde 

hoeveelheid gravitatie toe! Meet technisch resulteert dat in vrijwel dezelfde uitkomst.  

 
Verwisselen van massa en gravitatie ligt voor de hand. Dit vormt een dramatische fout in de uitgangspunten en in 

de uitkomsten van de relativiteitstheorie. Einstein heeft basale denkfouten gemaakt t.a.v. gravitatie en massa. 

Hoe groter of kleiner de snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C hoe lineair groter of kleiner de per ‘schil’ 

elektron gegenereerde hoeveelheid gravitatie in plaats van de hoeveelheid massa. De massa van Higgs deeltjes 

neemt toe/af met de hoeveelheid rotatie-energie op Higgs niveau. Dat twee verschillende zaken.  

 

Gravitatie treedt alleen op bij atomen met snelheid. Gravitatie is volledig afwezig op subatomair niveau waar 

alleen lading, spin en tijd worden gegenereerd. Lading en spin zijn de enige twee elementaire krachten in het 

heelal. De elementaire tijd is een afgeleide van het aantal rotaties van de strings per tijdseenheid. 

 

● Gravitatie straling verplaatst zich met snelheden >> de lichtsnelheid: 
Gravitatie straling is de enige vorm van straling in het heelal die echt 100 % zonder massa, lading, magnetische 

spin en kinetische energie is. Gravitatie zijn geen Majorana deeltjes zoals fotonen die wel gehouden zijn aan de 

lichtsnelheid. Het gravitatie deeltje of graviton bestaat niet als zodanig. Bij gravitatie ontbreekt zowel strings als 

het golfkarakter van elektromagnetische straling volledig. Dat heeft tot gevolg:  
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a) Daar gravitatie zich niet manifesteert in de vorm van deeltjes of zelfs maar als Majorana deeltjes zullen de 

LHC noch enig ander meetinstrument nimmer gravitatie c.q. het graviton aantonen in de vorm van een gravitatie 

deeltje. Bij het ESA-NASA LISA project zullen evenmin gravitatie golven kunnen worden aangetoond noch 

gravitatie straling in de vorm van deeltjes of strings. Desondanks kunnen we wel de effecten van gravitatie 

straling wel meten! 

 

b) Deze volkomen massaloze gravitatie straling verplaatst zich met (veel) grotere snelheden door het heelal dan 

de lichtsnelheid. De auteur houdt er ernstig rekening mee dat gravitatie straling zich met een oneindig grote 

snelheid verplaatst door het heelal. Gravitatie is de enige vorm van straling die het heelal op ieder moment steeds 
voor 100 % verlaat. Daardoor kent het heelal geen wet behoud van gravitatie of wet behoud van gravitatie 

energie. Verder zijn gravitatie en gravitatie energie geen constante doch variabele grootheden gedurende de 

heelalcyclus. 

 

c) Alle andere vormen van straling berusten op trillingen van Majorana deeltjes met energie en op trillingen van 

deeltjes met netto massa, lading en spin ook al is die niet te meten. De maximale snelheid van dergelijke 

trillingen en massadeeltjes is per definitie gebonden aan de lichtsnelheid. Fotonen zijn, als materie- loze maar 

wel massa houdende energiepakketjes, strikt gehouden aan de lichtsnelheid. 

 

d) Vanwege het gesloten karakter van het heelal c.q. de heelalbolschil voor massa en energie blijven alle andere 

vormen van straling anders dan gravitatie steeds voor de volle 100 % binnen de heelal bolschil en daarmee 
binnen het heelal. Daarom gelden op heelal schaal de wetten behoud massa, energie en impuls mits gecorrigeerd 

op gravitatie energie. 

 

● ‘Donkere massa/materie’ en ‘donkere energie’: 

De onterechte koppeling in de huidige wetenschap van gravitatie aan massa resulteert bij het opstellen van de 

massa- en energiebalans van het heelal in niet te verklaren tekorten op deze balansen wat aanleiding gaf tot de 

introductie van begrippen als ‘donkere massa/materie’ en ‘donkere energie’.  

 

In het heelal is geen ‘donkere massa/materie’ of ‘donkere energie’ aanwezig. Beide fenomenen zijn vergaand 

verklaarbaar en oplosbaar via de fundamentele verklaring voor gravitatie en daarmee van gravitatie energie in 

document E3.  
 

In document G7 met de heelalcyclus wordt het verloop van de gravitatie energie geschetst in relatie tot de 

afwikkeling van deze cyclus en wordt inzichtelijk gemaakt waaruit die ‘donkere massa/materie’ en ‘donkere 

energie’ bestaan.   
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BIJLAGE 2:  VERKLARING VOOR HET MASSADEFECT: 

 

●  Situatie onder relatieve rusttoestand: 

Onder normale omstandigheden gedefinieerd als relatieve rusttoestand is volgens de auteur voor de Higg’s 

deeltjes/strings van het proton en het elektron sprake van een constante hoeveelheid kinetische energie wat 

resulteert in vaste constante hoeksnelheden van de Higg’s deeltjes/strings zowel rond hun lengteas als rondom de 

beide breedte assen. Die drie rotaties resulteren in:  

a) een vaste hoeveelheid massa of antimassa van + 1 mp of -1 mp voor beide Higg’s protondeeltjes/strings en van  

    + 1 me of -1 me voor beide Higgs deeltjes/string van het elektron,  
b) een vaste basis lading van +1 € of - 1 €  en  

c) een vaste basis magnetische spin van +1 $ of – 1 $.  

Dat geldt ook voor de (niet waarneembare) Higg’s deeltjes/strings van het elektron.  

 

●  Situatie onder extreme toestand: 

In deeltje/strings versnellers botsen geladen deeltjes zoals protonen en ionen met grote snelheid op elkaar zowel 

hart op hart als onder een (geringe) hoek. Als gevolg van die botsingen treden binnenin protonen en atoomkernen 

enorme schokgolven op waardoor de botsende deeltjes uit elkaar vallen in allerlei kleinere deeltjes zoals quarks 

en strings c.q. Higg’s deeltjes.  

Op alle onderliggende niveaus voegen die botsingen kinetische energie toe waardoor de vaste rotaties rondom de 

lengte en beide breedte assen kwantitatief toenemen t.o.v. de constante hoeksnelheden binnenin deze deeltjes 
voor de botsing en dat resulteert in verandering van massa, lading en spin en met name in een toename!  

 

● Verandering van massa, lading en spin in deeltjesversnellers: 

Botsingen in deeltjesversnellers en tijdens kernreacties resulteren altijd in veranderingen van massa, lading en 

spin. Meestal in hogere waarden en daardoor een kwantitatief hogere massa, lading en spin. Soms treden lagere 

hoeksnelheden op rond de lengte as en de beide breedte assen wat tot uiting komt in kwantitatief lagere waarden 

voor massa, lading en spin!  

Die normaliter geconstateerde toename van massa verklaart het zogenoemde gemeten ‘massadefect’. In feite is 

het niet meer dan hooguit een tijdelijk defect is totdat de natuurlijke relatieve rusttoestand van het bij de botsing 

vrijgekomen weer is bereikt. 

 
Tijdens en direct na botsingen in deeltje/strings versnellers ontstaat een heel scala aan tijdelijke verschillen in 

massa, lading en spin wat bij meting via de gebruikelijke massaspectrometers resulteert in onbetrouwbare 

meetresultaten. In massaspectrometers wordt een heel breed scala aan ogenschijnlijk verschillende deeltjes  

waargenomen terwijl slechts enkele daarvan reëel zijn.  

  

Bij de interpretaties van de meetgegevens van massaspectrometers is tot heden (2013) steeds vanuit gegaan dat 

massa, lading en spin vaste, onveranderlijke, grootheden zijn. Dat is niet het geval. Verandering van de standaard 

hoeksnelheden resulteert in kwantitatieve veranderingen en meestal toename van de gemeten hoeveelheid massa, 

elektrische lading en magnetische spin. Dat verklaart het massadefect.  

 

● Auteur heeft ernstige twijfels t.a.v. de interpretatie van de uitkomsten van deeltjesversnellers: 

De verandering in kinetische energie resulteert in verandering van de hoeksnelheden en daarmee tijdelijke 
veranderingen in massa, lading en spin. De auteur stelt vraagtekens bij de juistheid en realiteitswaarde van de 

uitkomsten van massaspectrometers die gekoppeld zijn aan deeltje/stringsversnellers en aan kernfusie- of 

kernsplitsing reacties.  
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