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F1c: De opbouw van higgs tot het proton.elektron.december2014.FR   ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel    www.uiterwijkwinkel.eu  
dd 7 januari 2015 
 

DE OPBOUW VANAF HIGGS DEELTJES/STRINGS TOT AAN HET 
(ANTI)PROTON EN HET (ANTI)ELEKTRON:  
 
● Einstein, de grondleggers van de Big Bang theorie en de huidige wetenschap zijn tot heden (2014) er niet in  
   geslaagd om stapsgewijs volgens het min/max 1 beginsel aan te geven en daarmee inzichtelijk te maken: 
   a) het traject van ‘pure energie’ tot aan de meest elementaire (higgs) massa strings van het proton/elektron,  
   b) het traject vanaf elementaire higgs massa strings tot aan het (anti)proton/(anti)elektron en waterstofatoom, 
   c) het traject vanaf waterstof tot aan de isotopen van het periodiek systeem. 
   In het kader van de heelalcyclus was de auteur daardoor genoodzaakt hiervoor zelf oplossingen te vinden.  
● Document F1a 2014 van www.uiterwijkwinkel.eu beschrijft en visualiseert de twee elementaire higgs  
   deeltjes/strings van het (anti) proton en de twee higgs deeltje/strings van het (anti)elektron. Kinetische energie  
   veroorzaakt bij alle higgs deeltjes drie, onderling loodrecht op elkaar staande, hoeksnelheden waardoor 
   torsies ontstaan en de vorm van een string/snaar ontstaat en ruimte. Hiertegen protesteren higgs strings door:  
   a) (anti)massa, b) positieve of negatieve lading en c) magnetische spin te genereren. Die higgs strings kunnen  
   geen gravitatie of andere fysische of chemische krachten opwekken!  
● Die paren van strings/snaren zijn super symmetrisch t.o.v. elkaar en daardoor 100 % elkaars antideeltje voor de  
   meest elementaire fysische kenmerken van: 1) ruimtelijke vorm, 2) kinetische energie/hoeksnelheid/beweging/  
   torsies, 3) massa, 4) elektrische lading, 5) magnetische spin en 6) elementaire tijd. Beide elementaire higgs  
   massa deeltjes kunnen niet met elkaar annihileren. Dat geldt ook voor beide higgs deeltjes van het elektron.  
● Deze vier deeltjes/strings vormen het standaard higgs string/snaar model van Uiterwijk Winkel dat geldt voor  
   alle materie met higgs deeltjes in de relatieve rusttoestand. Circa 99,99 % van alle higgs deeltjes/  
   strings/snaren in het heelal bevinden zich continue in die toestand.  
● Die relatieve rusttoestand wordt heelalwijd gekenmerkt door een vaste hoeveelheid kinetische energie op  
   higgs niveau. Die resulteert in drie constante hoeksnelheden van higgs deeltjes rondom hun lengteas (snel)  
   en veel langzamer rond de beide breedte assen en resulteren in drie constante vervormingen/torsies waartegen  
   deze zich verzetten door continue een constante hoeveelheid ruimte, massa, lading en spin te genereren.  
● Zulke constante deeltjes worden niet aangetroffen bij het onderzoek in deeltjesversnellers en bij kernreacties! 
   Deze overige circa 0,01 % van de higgs deeltjes bevinden zich in energetisch extreme omstandigheden met  
   hogere of lagere hoeksnelheden die resulteren in een grotere/kleinere ruimte, hogere/lagere massa, lading en  
   spin. Die toestand treedt op in deeltjesversnellers, tijdens kern(fusie)reacties en vergelijkbare omstandigheden  
   in het heelal. Voor die higgs deeltjes en constructies daarvan gelden dan geen constante waarden voor ruimte,  
   massa, lading en spin. Dan geldt het huidige Standaardmodel met drie (energie)niveaus: up/down,  
   charm/strange en top/bottom. 
● In de constante relatieve rusttoestand trekken het higgs deeltje van het proton en zijn antideeltje elkaar  
   wederzijds aan via lading en spin met vorming van ‘sterke ladingbindingen’ en ‘zwakke magnetische spin  
   bindingen’. Daardoor zijn met deze (anti)higgs deeltjes grotere bouwwerken te maken:  
   - a) eerst tot het foton en vervolgens tot constructies met meerdere fotonen tot  
   - b) uiteindelijk maximaal het (anti)proton en het (anti)elektron met de toegevoegde eigenschap van materie of  
          die van antimaterie. Eerst op het niveau van materie/antimaterie kan annihilatie plaatsvinden! 
● Tussen a) en b) is een niveau aan te geven waar het kenmerk van materie of van antimassa aan de constructies  
   van fotonen wordt toegevoegd. Dat geschiedt volgens de auteur in het heelal door dergelijke constructies van  
   fotonen met de lichtsnelheid linksom (LO) of rechtsom (RO) rond hun lengteas te laten roteren waarbij dan  
   E = ½ mc2 aan kinetische energie wordt toegevoegd en daarmee het kenmerk materie (rotatie RO) of  
   antimaterie (rotatie LO).  
● In document F1c wordt geschetst hoe vanuit deze vier basisstrings als enige het stabiele (anti)proton en  
   het eveneens stabiele (anti)elektron zijn op te bouwen. Het (anti)neutron is samengesteld uit één (anti)proton  
   en één (anti)elektron en vormt geen zelfstandige bouwsteen van het atoom c.q. van de atoomkern. 
● Met die vier stabiele bouwstenen zijn: a) alle gewone atomen/elementen, b) alle anti atomen/elementen en c)  
   alle atomen/elementen in een zwart gat toestand te construeren. 
● In document F1d wordt vanuit het (anti)proton en het (anti)elektron in de opbouw geschetst van het waterstof  
    atoom/molecuul en van daaruit via kernfusie de elementen van het perodiek systeem. Bij het ineenstorten van  
    gewone atomen ontstaat het periodiek systeem van elementen in een zwart gat toestand; document F1e. 
 
Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel *) **) ***) 
*)      Met dank aan de opmerkingen van Franklin Roos, 
**)    Met dank aan Adarshi Yadava voor de figuren  
***)  Auteursrechten 
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*1) INLEIDING: 
In document F1a 2014  www.uiterwijkwinkel.eu zijn de 4 elementaire higgs deeltjes/strings/snaren van het 
heelal afgeleid; twee van het proton en twee van het elektron. Die higgs deeltjes/strings zijn twee aan twee super 
symmetrisch aan elkaar. Ze zijn elkaars 100 % antideeltje maar kunnen niet met elkaar annihileren!  
 
Beide absoluut spiegelbeeldige deeltjes/strings/snaren hebben zowel kwalitatief als kwantitatief volledig 
tegengestelde fysische eigenschappen t.a.v. a) kinetische energie, b) massa, c) elektrische lading, d) magnetische 
spin, e) ruimtelijke vorm en structuur en f) elementaire tijd. Zie figuur 1c en figuur 6a/6b.  
(Voor de figuren in dit document F1c heeft de auteur de zelfde nummering aangehouden als bij de figuren in 
document F1a 2014) 
 
Essenties: 
-) Bij alle elementaire higgs deeltjes resulteert kinetische energie in drie hoeksnelheden en daarmee in drie  
    torsies op alle higgs deeltjes waartegen die deeltjes zich verzetten door naast (anti)massa verder uitsluitend   
    elektrische lading(kracht) en magnetische spin(kracht) te genereren. Op deze higgs deeltjes is geen (rotatie)- 
    ruimte meer over voor het opwekken van gravitatie noch voor enig andere fysische en/of chemische kracht. 
-) De overige fysische en chemische krachten ontstaan eerst als sprake is van atomen en van snelheid van die  
    atomen t.o.v. het centrum C van het heelal. 
-) Elementaire massa is niet vrij om te zetten in energie noch valt uit energie weer massa terug te vormen zoals in  
   de relativiteitstheorie wordt gesteld. Massa en antimassa zijn puur het gevolg van rotatie energie. (Anti)massa  
   is dus niet equivalent aan energie!  
-) Alle kinetische energie in het heelal zit onder alle omstandigheden altijd voor 100 % vastgekoppeld aan higgs  
    deeltjes, quarks en atomen en daarmee aan massa/antimassa. In alle gevallen dat sprake lijkt van ‘pure’ energie   
    blijken dit majorana deeltjes te zijn (o.a. neutrino’s en fotonen); document F1b.  
-) Binnenin die majorana deeltjes is alle (anti)massa, elektrische lading en magnetische spin nog steeds  
    ongewijzigd aanwezig naast kinetische energie. Aan de buitenkant van die majorana deeltjes (neutrino’s en  
    fotonen) is de meetbare massa, lading en spin nagenoeg nul doch zijn deze fysische grootheden niet absoluut  
    nul. Ogenschijnlijk lijken fotonen ‘pure’ energie te zijn wat niet het geval is; het zijn echte maar onzichtbare  
    deeltjes! De exacte wetenschappen zijn door majorana deeltjes tot heden (2014) op het verkeerde been gezet! 
-) Elementaire massa en antimassa, lading en magnetische spin van gelijksoortige higgs strings trekken elkaar  
   wederzijds aan via lading en spin en vormen bindingen. Bij bindingen kan hun tegengesteld gerichte  
   rotatiesnelheid niet worden opgeheven. Op higgs niveau kan dus nimmer annihilatie plaatsvinden zoals de  
   relativiteitstheorie stelt!  
-) Met de higgs deeltjes van het proton en apart die van het elektron zijn via hun elementaire massa/antimassa,  
    lading en spin grotere bouwwerken te vormen; eerst tot maximaal het foton/antifoton en daarna tot het  
    pre-stadium van het (anti)proton en het (anti)elektron en uiteindelijk tot het volledige (anti)proton/elektron.  
-) Op basis van het in 2012 door CERN gevonden higgs deeltje van het proton noch vanuit het huidige  
    Standaardmodel lukt het de auteur om van daaruit een (anti)proton terug te construeren! Dat geldt ook voor  
    het (anti)elektron. 
 
De auteur was daarom genoodzaakt hiervoor zelf oplossingen uit te werken die origineel zijn en die niet in de 
literatuur te vinden zijn. 
 
2) Het supersymmetrisch standaardmodel van Uiterwijk Winkel: 
In document F1a 2014 heeft de auteur een eigen standaard model uitgewerkt dat alleen geldt voor de higgs 
deeltjes in de relatieve rusttoestand. Circa 99.99 % van alle elementaire higgs deeltjes in het heelal verkeert 
continue in die toestand. Dat model van Uiterwijk Winkel bestaat slechts uit vier higgs deeltjes/strings die twee 
aan twee supersymmetrisch zijn en die 100 % elkaars antideeltje zijn; figuren 1c en 6a en 6b. Dit uiterst 
eenvoudige standaard higgs deeltjes/string model van de auteur wordt niet erkend in de wetenschap.  
 
3) Huidige Standaard model: 
Die vier elementaire higgs deeltjes van Uiterwijk Winkel in de relatieve rusttoestand zijn puur hypothetisch en 
die deeltjes zijn niet bevestigd te krijgen via onderzoek in deeltjesversnellers! De daar, na botsingen, en bij 
kernreacties aangetroffen higgs deeltjes verkeren immers nimmer in de relatieve rusttoestand (99,99 %) doch 
bevinden zich dan altijd in een energetisch extreme toestand die representatief is voor de overige circa 0,01 % 
van alle higgs deeltjes in het heelal die hun weerslag vinden in het huidige Standaardmodel van de wetenschap 
met drie energie niveau’s: up/down, charm/strange en top/bottom. 
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4) Hypotheses: 
- a) In de relatieve rusttoestand is op higgs niveau heelalwijd sprake van een constante hoeveelheid kinetische  
       energie wat resulteert in drie constante hoeksnelheden van die deeltjes om hun lengteas en rondom de beide  
       breedte assen.  
- b) Die rotaties linksom (LO) of rechtsom (RO) resulteren heelalwijd in drie vaste en constante vervormingen  
       waardoor a) ruimte ontstaat en waardoor tevens drie constante torsies binnenin de higgs deeltjes ontstaan.  
       Hiertegen verzetten deze higgs deeltjes zich. Dat protest uiten die elementaire higgs deeltjes door het  
       genereren van een vaste en constante hoeveelheid 1) massa/antimassa, 2) positieve/negatieve elektrische  
       lading en 3) magnetische spin en tegengesteld geriche spin als vaste drie eenheid. 
- c) De hoofdrotatie/lengte assen van de proton higgs deeltjes staan loodrecht op die van de elektron higgs  
       strings. Deze hoeksnelheden zijn onderling zodanig afgestemd dat beide higgs deeltjes absoluut gezien  
       een kwantitatief gelijke elektrische lading en magnetische spin genereren die alleen van + en – teken  
       verschillen. Dat geldt ook voor hun magnetische spin. 
- d) De massa van het proton higgs string is circa 1.840 x zwaarder dan de massa van de elektron higgs string.  
- e) In de relatieve rusttoestand genereren de higgs deeltjes van het proton en die van het elekron heelalwijd een  
      zelfde absoluut constante hoeveelheid (anti)massa, elektrische lading(kracht) en magnetische spin(kracht)!  
 
5) Surplus aan kinetische energie zit ook altijd gekoppeld aan (anti)massa maar niet op higgs niveau: 
Het surplus aan kinetische energie in het heelal wordt in de relatieve rusttoestand niet op laagste higgs niveau 
worden geplaatst en wordt daar ook niet geaccepteerd. Dat surplus aan kinetische energie kan zich evenmin  
manifesteren als een op zichzelf staand fysisch fenomeen! Die kinetische energie zit onder alle omstandigheden 
steeds continue ook voor 100 % gekoppeld aan (anti)massa c.q. aan materie en resulteert op de hogere niveaus 
dan het higgs niveau en in allerlei lineaire-, rotatie- en trillingsbewegingen van het deeltje en van deze grotere 
deeltjes als geheel. Dat komt tot uiting in lineaire bewegingen en rotaties van deze deeltjes in het heelal/ 
heelalbolschil en in temperatuur van het atoom.  
 
6) In deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties is nimmer sprake van een relatieve rusttoestand: 
Tijdens kern(fusie)reacties en botsingen in deeltjesversnellers wordt op higgs niveau de hoeveelheid kinetische 
energie verhoogd en afhankelijk van de hoek van de botsing soms ook verlaagd. In beide gevallen raken de 
betrokken higgs deeltjes of constructies van higgs deeltjes in een energetisch extreme toestand.  
Deze tijdelijke toename/afname van kinetische energie op higgs niveau resulteert in tijdelijk grotere/kleinere 
torsies op higgs niveau wat weer resulteert tijdelijke veranderingen van de, door die higgs deeltjes, gegenereerde 
hoeveelheid (anti)massa, + of - lading en parallelle of antiparallelle spin die kwantitatief toenemen dan wel 
afnemen t.o.v. dezelfde higgs deeltjes of constructies van higgs deeltjes in de relatieve rusttoestand!  
 
Die extreme toestand treedt vrij zeldzaam en meestal kortdurend op en geldt voor circa 0,01 % of nog minder 
van alle higgs deeltjes in het heelal. Voor die deeltjes in de energetisch extreme toestand geldt het huidige 
Standaardmodel met drie niveaus up/down, charm/strange en top/bottom. (Die drie niveaus zijn het gevolg van 
drie voorkeurs verhoudingen tussen de hoeksnelheid rond de lengteas en de hoeksnelheden rond de beide breedte 
assen) 
 
7) Standaard Model van de auteur valt helaas niet proefondervindelijk te onderzoeken: 
Het model van Uiterwijk Winkel valt helaas niet via onderzoek in deeltjesversnellers of anderzinds te toetsen of 
te verifiëren! Daarvoor moet het proton/elektron worden ontleed en dat kan feitelijk alleen bij botsingen en bij 
andere extreme omstandigheden. Dan verandert op higgs niveau echter onvermijdelijk ook automatisch de 
hoeveelheid kinetische energie waardoor de vrijkomende Higgs deeltjes automatisch in een extreme toestand 
geraken of verkeren. Navenant veranderen dan ook de hoeksnelheden/torsies en de vorm van het higgs deeltje en 
daarmee de door die higgs deeltjes gegenereerde hoeveelheid a) (anti)massa, b) + en - lading en c) de sterkte van 
de magnetische spin. Die extreme toestanden resulteren in massaspectrometers voor higgs deeltjes en voor 
constructies van higgs deeltjes in geheel andere meetwaarden dan gelden voor exact dezelfde deeljes in de 
relatieve rusttoestand voor de botsing!  
Via deeltjesversnellers verkregen higgs deeltjes en andere brokstukken van protonen/atomen verkeren altijd in 
een energetisch extreme toestand en zijn nimmer kwantitatief representatief te stellen voor dezelfde deeltjes in de 
relatieve rusttoestand van net voor de botsing!  
 
8) Majorana deeltjes: 
Document F1b behandelt de majorana deeltjes. Die deeltjes zijn opgebouwd uit een equivalent aantal gewone 
higgs deeltjes/strings/snaren en anti higgs deeltjes/strings/snaren. Deze majorana bouwwerken hebben aan de 
buitenkant netto geen enkele meetbare massa, lading en spin meer. Die waarden zijn echter kwantitatief zo klein 
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geworden dat ze technisch niet meer te meten zijn. Als majorana deeltjes zijn hier uitgewerkt: a) alle vormen 
(anti)frankino’s/neutrino’s en b) alle vormen van (anti)fotonen.  
 
9) Van higgs deeltjes naar het proton/elektron: 
Op basis van die vier supersymmetrische higgs deeltjes geeft de auteur in dit document document F1c als eerste 
aan hoe het (anti)proton en het (anti)elektron mogelijk vanuit fotonen en halve fotonen zijn op te bouwen.  
Belangrijke stappen daarin: 
a) de vorming vanuit higgs deeltjes van fotonen en van halve fotonen,  
b) de vorming daarmee van grotere constructies tot de basisstructuur van het (anti)proton en het (anti)elektron  
    met al wel hun fysische kenmerken van massa, lading en spin maar zonder de kenmerken materie/antimaterie,  
c) het toevoegen aan deze basis structuren van E = ½ mc2 aan kinetische rotatie-energie en daarmee het kenmerk  
    van materie of dat van antimaterie aan het (anti)proton/(anti)elektron. 
Het (anti)proton en (anti)elektron zijn de grootst mogelijke bouwwerken van higgs deeltjes.  
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*2) PROBLEEMSTELLING:  
 
1) Het algemeen aanvaarde ‘Standaardmodel’ van elementaire deeltjes is niet bruikbaar: 
Atomen zijn uitsluitend opgebouwd uit protonen en elektronen; het neutron bestaat uit een bouwwerk van één 
proton en één elektron. Uitgebreid onderzoek in deeltjesversnellers heeft geresulteerd in het huidige Standaard 
model van elementaire deeltjes en dat in feite alleen geldt voor (alle) deeltjes in een energetisch extreme 
toestand.  
Helaas valt vanuit die binnen de exacte wetenschappen volledig geaccepteerde deeltjes van het ‘Standaardmodel’ 
geen proton/elektron of van hun antivormen terug te vormen of op te bouwen. Het huidige Standaardmodel is 
daardoor niet geschikt of bruikbaar om materie in de relatieve rusttoestand te beschrijven zoals het (anti)proton 
en het (anti)elektron! 
 
2) Onduidelijk hoe het proton en elektron gevormd worden: 
Einstein en de bedenkers van de Big Bang theorie hebben ten onrechte verzuimd om nader uit te werken: 
   a) het stapsgewijze traject *) van ‘100 % pure energie’ tot aan het meest elementaire (higgs) massadeeltje en  
   b) het stapsgewijze traject *) van de elementaire massa deeltjes tot aan het proton/het elektron c.q. het neutron. 
In dit document F1c werkt de auteur dit lastige opbouw traject stapsgewijs uit vanaf het meest elementaire higgs 
niveau tot aan het (anti)proton en (anti)elektron.  
 
*) Alle (kern)fysische processen en alle (bio)chemische reacties zijn in alle gevallen te ontleden in enkelvoudige 
stapjes van exact tegelijkertijd van slechts één (kern)fysische, fysische of chemische verandering/reactiestap en 
voldoen daarmee aan het door Uiterwijk Winkel afgeleide minimaal één en maximaal één beginsel (min/max 1).  
Zie kaders 5 en 6 document B1 www.uiterwijkwinkel.eu en thans document F1f van 2015. Een korte 
samenvatting staat in hoofdstuk 5.1. 
 
3) Einsteins E = mc2 voldoet niet aan min/max 1 beginsel: 
Het hierboven genoemde min/max 1 beginsel geldt onverkort dwingend voor alle fysische processen, voor alle 
kern(fusie)reacties, voor alle botsingen in deeltjesversnellers en voor de stapsgewijze opbouw tijdens kernfusie 
van de elementen van het periodiek systeem conform de isotopentabel van Wikipedia. Dat stapsgewijs ontleden 
lukt overal!  
Ook de afwikkeling van Einsteins E = mc2 en zijn relativiteitstheorie dienen aan dit min/max 1 beginsel te 
voldoen. Alleen bij Einsteins formule E = mc2 lukt die stapsgewijze overgang van energie ↔ massa op geen 
enkele manier! E = mc2 en de relativiteitstheorie voldoen niet aan dit uiterst fundamentele min/max 1 beginsel. 
Dat heeft grote consequenties voor de houdbaarheid van deze theorie! 
 
Op het allerlaagste higgs/string niveau ontstaat massa en antimassa. Dergelijk massa en antimassa kunnen niet 
samen annihileren. De higgs strings zelf blijven bij annihilatie onaangetast! Zie figuur 15e . 
Annihilatie is alleen mogelijk als sprake is van materie en antimaterie. Dergelijke materie/antimaterie bestaat uit 
bouwwerken van fotonen waaraan E = mc2 aan rotatieenergie is toegevoegd. Bij annihilatie komen die fotonen 
vrij en E = mc2 aan rotatieenergie. Annihilatie voldoet dus kwantitatief aan de formule E = mc2 zonder dat 
daarbij massa wordt omgezet in energie. De m in Einsteins formule staat dus niet voor m = massa doch 
uitsluitend voor m = materie/antimaterie!  
 
4) De huidige exacte wetenschap onderkent geen duidelijke overgang van massa naar materie: 
In de huidige exacte wetenschap is geen duidelijk onderscheid aangebracht tussen de fysische fenomenen massa 
en materie. Beide begrippen worden vaak min of meer door elkaar heen gebruikt. De auteur definieert het 
volgende onderscheid: 
-) (anti)massa wordt samen met lading en spin gegenereerd op het laagste higgs niveau en (anti)materie niet, 
-) (anti)materie ontstaat als E = ½ mc2 is toegevoegd. Zie figuren 15 a – 15d. 
Van (anti)materie is pas sprake vanaf het hogere niveau van het (anti)proton en het (anti)elektron. 
 
De auteur definieert materie en antimaterie als structuren van fotonen (constructies van higgs deeltjes zonder 
meetbare massa, lading en spin) en van halve fotonen (geen majorana deeltjes) die met de lichtsnelheid LO of 
RO om hun as roteren waarmee deze constructies van fotonen E = ½ mc2 aan rotatie energie LO of RO krijgen 
toegevoegd. Daarbij ontstaan zogenoemde ‘rotor fotonen’ met het toegevoegde kenmerk van materie (rotatie 
rechtsom RO, klok mee) of van antimaterie (rotatie linksom LO, klok tegen). De hoeksnelheid rond de lengteas 
is uiteindelijk circa duizend maal groter dan die om de beide breedte assen! 
Anders dan bij fotonen is die materie/antimaterie zichtbaar en tastbaar aanwezig en heeft die materie/antimaterie 
een meetbare massa, lading, spin en kinetische energie!  
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5) Heel andere kijk op annihilatie en heel andere uitleg van Einsteins formule E = mc2: 
Equivalente materie en antimaterie kunnen wel samen annihileren. Bij annihilatie wordt: 
a) de rotatie met de lichtsnelheid RO en LO weer stapsgewijs wederzijds opgeheven, 
b) komen alleen fotonen vrij (majorana deeltjes) met hun oorspronkelijke, dan niet meer zichtbare en meetbare  
    hoeveelheid massa en antimassa, lading en spin en  
c) komt tevens E = 2 x ½ mc2 = mc2 vrij aan rotatie energie. (m = materie/antimaterie!) 
 
Annihilatie voldoet daarmee zowel volledig aan het min/max 1 beginsel als kwantitatief aan Einsteins formule  
E = mc2 echter zonder dat daarbij de aanwezige massa is/wordt omgezet in energie! Zie figuur 15e. In de visie 
van de auteur blijft bij annihilatie alle aanwezige (anti)massa volledig ongewijzigd in takt en volkomen 
onaangetast! 
In de wetenschap wordt deze revolutionaire visie met: a) overgang van (anti)massa naar materie/antimaterie en 
b) deze volkomen andere uitleg van het fenomeen annihilatie nog niet onderkend.  
 
6) Nieuwe uitleg van E = mc2 past binnen de heelalcyclus; de huidige gangbare uitleg van Einsteins 
formule niet: 
De visie van de auteur t.a.v. materie/antimaterie en annihilatie resulteert in een geheel andere interpretatie en 
uitkomst van de formule E = mc2 dan tot anno 2014 gangbaar is in de wetenschap. Dat resulteert tevens in een 
geheel andere uitleg van de relativiteitstheorie en daarmee uiteindelijk de ondergang van deze theorie.  
Deze nieuwe visie op annihilatie past binnen de heelalcyclus van de auteur in tegenstelling tot de, tot 2014, 
gangbare uitleg van de relativiteitstheorie! Zie documenten G7 en G8 www.uiterwijkwinkel.eu . 
De heelalcyclus leidt ook tot een fundamenteel andere invulling van de begrippen tijd, ruimte en gravitatie dan 
die in de relativiteitstheorie. 
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*3) DOEL VAN DIT DOCUMENT: 
In dit document beschrijft de auteur de opbouw van het (anti)proton en het (anti)elektron vanuit de vier higgs 
elementaire deeltjes van zijn Standaardmodel. De overgang van massa naar (anti)materie wordt uitgewerkt en 
inzichtelijk gemaakt. Voor zover de auteur bekend is dat niet eerder gedaan of in de literatuur te vinden. In dit 
document zult U geen literatuurverwijzingen aantreffen. 
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*4) UITGANGSPUNTEN:  
 
1) De vier elementaire higgs massa deeltje/strings met vaste combinaties van kinetische energie, massa, 
lading en spin: 
Alle materie in het heelal in de relatieve rusttoestand berust op slechts vier elementaire higgs massaspiralen:  

- één massa en één antimassa spiraal van het proton/antiproton en 
- één massaspiraal en één antimassa spiraal van het elektron/positron die qua afmetingen en massa circa 

1.850 maal kleiner zijn.  
Die paren van massa en antimassa spiralen zijn in alle opzichten twee aan twee supersymmetrisch en daarmee 
elkaars volledige ruimtelijke, fysische en energetisch spiegelbeeld, zie figuur 1c document F1a 2014.  
Zelfstandige strings of snaren van het neutron zijn niet mogelijk.  
 
2) Het standaard higgs/string/snaar model volgens Uiterwijk Winkel: 
De vier elementaire higgs massa deeltjes/strings in de relatieve rusttoestand zijn weergegeven in figuur 1c en 6a 
en 6b met als meest elementaire kenmerken uitsluitend: a) ruimte, b) (anti)kinetische energie, c) (anti)massa,  
d) + of - lading, e) magnetische spin of tegengesteld gerichte spin, f) positieve of negatieve elementaire tijd die 
gekoppeld zit aan het aantal rotaties per tijdseenheid van de higgs strings.  
Die elementaire tijd is niet relevant voor ons begrip van tijd. Onze tijd zit gekoppeld aan de heelalcyclus en 
daaraan gerelateerde heelalkloktijd die bij nul begon op het moment van de Little Bang, zo’n 40 – 45 miljard jaar 
geleden. 
Op deze elementaire higgs deeltjes zijn gravitatie en de andere fysische en chemische krachten absoluut afwezig 
en zijn deze grootheden ook absoluut nul! Die krachten/grootheden komen pas te voorschijn op atomen in 
combinatie met snelheid van atomen in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal! 
 
Tabel 4 – 1: Fysische kenmerken van elementaire higgs deeltjes/strings: 
 
Twee elementaire massa deeltje/strings proton: vorm energie elem. massa lading*) spin*) tijd gravitatie**) 
massa deeltje/string van het proton:                     kinetische energie         +1 mp    +1 €     +1 $  pos +1       0 
anti massadeeltje/string van het proton:               anti kinetische energie   -1 mp     -1 €     –1 $   neg –1      0 
*) lading = 1 €; magnetische spin:  =1 $  
**) gravitatie en andere fysische en chemische krachten zijn kwantitatief exact nul. 
 
Twee elementaire massa deeltje/strings elektron: vorm energie elem.massa lading  spin*) tijd gravitatie**) 
anti massadeeltje/string van het elektron:              anti kinetische energie   -1 me   -1 €    +1 $   neg –1      0 
massadeeltje/string van het elektron:                     kinetische energie         +1 me   +1 €    –1 $    pos +1     0 
*) lading = 1 €; magnetische spin:  = 1 $ 
**) gravitatie en andere fysische en chemische krachten zijn kwantitatief exact nul. 
Deze tabel bevat in feite quantumgetallen. 
 
Toelichting tabel 4 – 1:  
1) De elementaire proton higgs deeltjes/strings genereren in de relatieve rusttoestand heelalwijd uitsluitend de  
    kwantitatief vaste combinaties van (anti)massa, lading (€) en spin ($) van: (+1mp +1€ +1$) of van  
     (-1mp -1€ -1$).  
2) De elementaire elektron higgs deeltjes/strings hebben uitsluitend in de relatieve rusttoestand de kwantitatief  
    vaste combinaties van: c)  (-1me -1€ +1$) of van d) (+1me +1€ -1$).  
3) De rotaties higgs proton deeltjes rond de lengteas staan standaard loodrecht op die rotaties bij de higgs  
    elektron deeltjes en zijn daardoor de hoeksnelheden onderling zodanig op elkaar afgestemd; zie figuur 5.  
    Hierdoor zijn de elektrische lading en de magnetische spin van alle higgs deeltjes kwantitatief gelijk en  
    verschillen deze alleen in de combinaties van + en – teken. 
4) Bij botsingen in deeltjesversnellers vrijkomende higgs strings hebben een hogere of soms lagere kinetische  
    energie en hoeksnelheden en daardoor standaard kwantitatief andere waarden dan +1 of -1. De vrijgekomen  
    higgs deeltjes hebben daarnaast ook nog een eigen lineaire snelheid! 
5) De elektrische lading(kracht) is circa duizend maal sterker dan de magnetische spin(kracht). 
 
3) Opheffen bij metingen: 
Bij metingen heffen a) massa en antimassa alsmede b) kinetische energie en anti kinetische energie elkaar 
wederzijds op zoals dat ook plaatsvindt bij c) positieve en negatieve lading en d) bij parallelle en anti parallelle 
spin wat we daar overigens heel normaal vinden bij dipolen en quadrupolen. 
Dat wederzijds opheffen van (anti)massa en (anti)kinetische energie resulteert er in dat alle voorwerpen in het 
heelal in werkelijkheid veel meer massa en energie bevatten dan we vanaf de buitenkant (kunnen) meten! 
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4) Geen bindingen mogelijk tussen elementaire proton en elektron massa deeltjes/strings/snaren;  
    het (anti)proton en het (anti)elektron bestaan voor 100 % uit hun eigen higgs deeltjes/strings/snaren: 
Door combinaties van + en – tekens zijn alleen stabiele bindingen mogelijk tussen beide proton higgs 
deeltjes/strings/snaren onderling en tussen beide elektron higgs deeltjes/strings/snaren onderling! Tussen de 
higgs deeltjes/strings van het proton en die van het elektron zijn geen stabiele bindingen mogelijk omdat hetzij 
het teken van lading dan wel dat van spin niet wederzijds klikken!  
Een positief proton higgs string kan niet hechten aan een negatief elektron higgs omdat dan de combinatie van 
beide spin gelijk zijn en elkaar dan afstoten. Het krachtenstelsel is niet passend te krijgen voor stabiele bindingen 
tussen beide higgs strings.  
Het uiteindelijk te vormen stabiele (anti)proton is steeds voor 100 % opgebouwd uit beide proton higgs 
(anti)massadeeltjes/ strings/snaren van het proton terwijl het (anti)elektron voor 100 % bestaat uit beide higgs 
(anti)massadeeltjes/strings/snaren van het elektron!  
 
5) Basisstructuur proton en elektron berust op combinaties van binding en afstoting via elementaire 
lading en elementaire magnetische spin: 
Op higgs niveau zijn tussen massa en antimassa van het proton en die van het elektron uitsluitend actief een 
tegengestelde elektrische lading en een tegengestelde spin en kan geen annihilatie plaatsvinden. Binnenin het uit 
die higgs strings op te bouwen proton en elektron zijn op subatomair niveau ook geen enkele andere fysische 
krachten actief dan deze elementaire elektrische ladingkracht/-binding en de elementaire magnetische spin 
kracht/-binding; document F1a 2014. Die andere krachten komen pas als sprake is van een atoom en snelheid! 
 
In dit document is uitgewerkt dat het (anti)proton en het (anti)elektronen gebaseerd zijn op exact dezelfde 
opbouw en ruimtelijke structuur. Die structuren berusten primair op onderlinge aantrekking/afstoting van 
elektrische ladingen (= sterke kernkracht) en secundair op aantrekking/afstoting van de circa duizend maal 
zwakkere magnetische spin (= zwakke kernkracht) tussen: a) zowel de elementaire higgs deeltjes/ strings als b) 
tussen de quarks. Dat geldt uiteindelijk ook voor de bindingen tussen de protonen en de ‘kern’elektronen in de 
atoomkern.  
De auteur vult daarmee de vage begrippen ‘sterke’ en ‘zwakke’ kernkrachten concreet in met bekende en 
bestaande fysische krachten/-bindingen waardoor de huidige begrippen ‘sterke’ en ‘zwakke’ kernkracht volstrekt 
overbodig worden. Deze verwarrende begrippen dienen zo snel als mogelijk te verdwijnen. Het heelal berust op 
een binair stelsel vanuit slechts twee elementaire krachten: elektrische lading en magnetische spin!  
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*5) DE OPBOUW VANAF HIGGS DEELTJES TOT EN MET HET (ANTI)PROTON EN 
(ANTI)ELEKTRON: 
Vanaf de vier elementaire deeltjes/strings op higgs niveau in figuur 1c en uiteindelijk 3D weergegeven als 
bolletjes in de figuren 6a en 6b wordt de overgang van (anti-)massa tot (anti-)materie uitgewerkt en wordt de 
opbouw gevolgd tot aan het (anti)proton en (anti)elektron; de basisbouwstenen van: a) alle gewone atomen c.q. 
elementen periodiek systeem, b) van alle zwart gat atomen, c) het anti atoom (alleen anti waterstof en antihelium 
zijn bekend) en d) van het (anti)neutron. Eén neutron bestaat uit één proton + één elektron; het antineutron uit 
één antiproton en één anti-elektron. 
 
Die vier higgs deeltjes kunnen opgevat worden als strings en/of snaren en als de (anti-)massadragers in 
samenhang met lading en spin. We noemen ze voortaan kortweg higgs. Die in het proton voorkomen, noemen we 
proton higgs. Die in het elektron elektron higgs. 
 
Uitgaande van de, in tabel 4 – 1 aangegeven, vier elementaire higgs in de relatieve rusttoestand onderscheidt de 
auteur zes niveaus in de stapsgewijze opbouw (volgens het min/max 1 beginsel) en het traject tot aan het 
(anti)proton en het elektron/positron. 
 
Tabel 5 -1: Traject opbouw van atomen en van zwart gat atomen vanuit higgs deeltjes/strings: 
Zes niveaus worden in dit hoofdstuk uitgewerkt: 
 
I) Laagste en eerste niveau: de vier higgs deeltjes van Uiterwijk Winkel. 
 
II) Tweede niveau: de eenvoudigste constructies van higgs deeltjes: 
Frankino’s en dubbelfrankino’s van het proton en die van het elektron; 
deze frankino’s zijn majorana deeltjes. 
 
III) Derde niveau: meervoudige constructies van higgs deeltjes: 
Vorming van halve elektron(anti)fotonen en die van het (anti)elektron. Dit zijn deeltjes met een aan de buitenkant 
meetbare massa, lading en spin. Halve fotonen kunnen vrijwel niet als vrije deeltjes voorkomen omdat ze heel 
erg reactief zijn en samen direct een foton vormen. 
 
IV) Vierde niveau: de vorming van (infrarood) protonfotonen en (licht) elektronfotonen: 
In het heelal reageren (dubbel)frankino’s en halve fotonen stapsgewijs door tot proton (anti-)fotonen (infrarood) 
of tot elektron (anti-)fotonen (licht). Dit zijn de licht- en infraroodfotonen uit het dagelijks leven en volgens de 
auteur thans de grootst mogelijke zelfstandige bouwwerken van pure higgs deeltjes! Fotonen en antifotonen zijn 
eveneens majorana deeltjes Vanuit het lichtfoton manifesteren lichtfotonen zich bij toenemende 
trillingsfrequentie en energie als UV-, röntgen- en gammafotonen! Vanuit het infraroodfoton zijn bij een 
afnemende trillingsfrequentie radio- en radargolven te onderscheiden. 
 
V) Vijfde niveau: de vorming van constructies van fotonen met reeds de ruimtelijke structuur van het pre-
(anti)proton en pre-(anti)elektron: 
Vroeg of laat in het heelal fotonen en halve fotonen van licht en infrarood reageren stapsgewijs verder tot 
bouwwerken van thans maximaal 13½ fotonen en antifotonen. Dat resulteert in: 
a) het pre-proton (opgebouwd uit alleen infrarood fotonen) en tot 
b) het soortgelijke pre-elektron (opgebouwd uit alleen lichtfotonen) 
De auteur neemt thans aan dat dit de grootst mogelijke bouwwerken van infrarood fotonen en van licht fotonen 
zijn. Deze bouwwerken bestaan uit 81 higgs deeltjes gerangschikt in drie groepen van ieder 27 higgs deeltjes c.q. 
3 pre-quarks. Zie figuren 15a/15b en 15c/15d. 
Deze bouwwerken van 13½ fotonen en antifotonen bezitten reeds de ruimtelijke basisstructuur van het 
(anti)proton/(anti)elektron en bestaan in basis uit drie quarks. Deze constructies met drie quarks hebben al wel de 
meetbare fysische kenmerken van: a) (anti)massa, b) + of – lading, c) parallelle of antiparallelle spin en d) een 
ruimtelijke structuur maar deze deeltjes hebben nog geen kenmerk van (anti)materie! 
 
VI) Zesde niveau: Toevoegen van E = ½ mc2 aan kinetische energie met de overgang materie/ antimaterie 
en de vorming van het (anti)proton en het (anti)elektron: 
Tijdens de passage langs sterrenstelsels wordt de equatorsnelheid van deze constructies met 13½fotonen 
opgevoerd tot uiteindelijk dicht bij de lichtsnelheid. Dat resulteert in zogenoemde rotorfotonen. Tijdens die 
passages wordt aan deze constructies van 13½ fotonen geleidelijk en stapsgewijs energie toegevoegd via het 
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steeds verder stapsgewijs verhogen van de hoeksnelheden rond de lengte as en rond beide breedte assen totdat 
uiteindelijk in totaal maximaal E = ½ mc2 aan rotatie-energie is toegevoegd. 
 
Daarmee krijgen deze rotorfotonen een nieuw fysisch kenmerk dat van materie of dat van antimaterie 
toegevoegd naast de reeds aanwezige en kwantitatief meetbare kenmerken van (anti)massa, lading en spin. 
(Dergelijke in aanbouw c.q. in de overgang zijnde protonen en elektronen worden als hoog energetische deeltjes 
aangetroffen in kosmische straling.) 
Dit opvoeren van de hoeksnelheid van deze rotor (13 ½) fotonen resulteert uiteindelijk in de vorming van 
uitsluitend het (anti)proton of van het (anti)elektron die ieder zijn opgebouwd uit drie quarks van ieder 27 higgs 
deeltjes. 
 
 
5.1 ad I) DE VIER ELEMENTAIRE HIGGS DEELTJE/STRINGS: 
Het Standaard Higgs model van Uiterwijk Winkel beschrijft de vier higgs deeltjes in de relatieve rusttoestand  
waarin 99,99 % van alle higgs deeltjes in het heelal continu verkeren. Die zijn niet te onderzoeken in 
deeltjesversnellers omdat deze vier standaard deeltjes dan direct uit de relatieve rusttoestand geraken. Deze vier 
higgs deeltjes komen voort uit twee volledig inerte basisvormen die zijn weergegeven als elementaire ringen met 
een kleine opening; zie figuur 2. 
Kinetische of anti kinetische energie zit onder alle omstandigheden steeds voor 100% gekoppeld aan deze 
ringen. Deze intrinsieke kinetische energie kan niet vrij voorkomen. Deze kinetische energie is gekoppeld aan 
deze basisvormen die linksom of rechtsom roteren rondom hun lengteas en daarnaast rondom hun beide breedte 
assen. Op higgs niveau zijn dus maximaal drie loodrecht op elkaar staande rotatiebewegingen mogelijk! Door 
deze rotatiebewegingen klappen deze elementaire ringen in eerste instantie uit tot spiralen met één winding die 
rechtsom of linksom draaien. Daarbij ontstaan 4 monospiralen ieder met hun eigen drie torsies binnenin die 
spiralen. Figuur 1c beziet de vier strings in de relatieve rusttoestand met alleen een vaste rotatie rond de lengte 
as vanuit drie posities: bovenaanzicht, zijaanzicht en schuin van boven. Zie ook de figuren 3a en 3b. 
Daarnaast roteren deze spiralen in tweede instantie veel langzamer rondom hun beide breedteassen waardoor 
uiteindelijk 3D higgs bolletjes ontstaan zoals weergegeven in figuur 6a en 6b.  
 
-) Geen singulariteit mogelijk: 
Deze higgs bolletjes bezetten vanwege de aanwezige kinetische energie een minimale ruimte en zijn daardoor 
niet verder samendrukbaar! Rotatie-energie zorgt dus voor de ruimtelijke vorm en voor de minimale afmetingen 
van alle higgs deeltjes. Deze kinetische energie verhindert heelalwijd de verdere reduktie van ruimtelijke higgs 
tot de toestand van een singulariteit en tot deeltjes zoals weergegeven in figuur 2! Een singulariteit is alleen 
mogelijk in een heelal zonder enige vorm van rotatie-energie! 
 
-) Rotatie veroorzaken heelalwijd proton- en elektron higgs deeltjes met eenzelfde basisvorm: 
Alle proton higgs deeltjes roteren heelalwijd met exact constante snelheden om hun lengteas en met circa 
duizend maal langzamere gelijke hoeksnelheden rondom hun beide breedte assen; figuur 6a en 6b. Dat geldt 
navenant ook voor beide veel kleinere elektron higgs deeltjes. De proton higgs deeltjes en die van het elektron 
resulteren daardoor heelalwijd in een zelfde vorm en spiegelbeeld (anti)vorm! 
 
De 0,01 % deeltjes in een energetisch extreme toestand ontstaan tijdelijk bij botsingen in deeltjesversnellers en 
bij kern(fusie)reacties en bezitten op dat moment meer kinetische energie en soms ook minder kinetische energie 
dan in de relatieve rusttoestand. Die higgs deeltjes genereren consequent tijdelijk meer en soms minder massa, 
lading en spin dan de 99,99 % van de deeltjes die energetisch in de constante relatieve rusttoestand verkeren! 
Die deeltjes hebben navenant een spiraalachtige vorm die meer of minder uitgerekt is. Zie figuur 3c en 3d. 
 
-) Rotatie veroorzaken ook torsies waartegen higgs deeltjes zich verzetten via massa, lading en spin: 
De drie maximaal mogelijke rotaties door (anti)kinetische energie veroorzaken ieder een vervorming bij alle 
higgs en resulteren daarmee in maximaal drie vormen van torsies waartegen deze higgs deeltjes zich verzetten. 
Als protest tegen deze drie vervormingen kunnen deze higgs spiralen uitsluitend de elementaire kenmerken 
genereren van: a) massa of antimassa, b) een positieve of negatieve lading c) en een magnetische spin. 
Deze vier elementaire higgs deeltjes genereren nog geen materie of antimaterie. 
 
Elektrische en magnetische krachten 
Alle in dit hoofdstuk te noemen deeltjes zijn uitsluitend gevoelig voor elektrische en magnetische krachten. Dus 
bijvoorbeeld niet voor gravitatie! Massa heeft absoluut niets van doen met gravitatie! 
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Nog enige feiten betreffende higgs deeltjes. 
1) mp = 1836 me 
2) De rotatie lengteassen van beide elementaire proton higgs deeltjes staan loodrecht op die van de 

elementaire elektron higgs deeltjes. Beide deeltjes stemmen hun rotatiesnelheden via de hun omgevende 
elektrische en magnetische velden onderling steeds zodanig af dat alle higgs deeltjes van het proton en die 
van het elektron steeds een kwantitatief gelijke lading en spin genereren die alleen van + en – teken 
verschilt; zie figuur 5. 

3) De beide proton higgs deeltjes zijn elkaars antideeltje. Hetzelfde geldt voor de beide elektron higgs 
deeltjes. Die twee zijn twee aan twee supersymmetrisch t.o.v. elkaar. 

4) Het gewone en het antideeltje van het het proton kunnen samen niet annihileren! Dat geldt ook voor de 
beide elektron higgs deeltjes. Massa en antimassa zijn niet conform E = mc2 om te zetten in energie! 
Annihilatie kan eerst optreden als sprake is van equivalente materie en antimaterie! Dat komt nog. 

5) Higgs deeltjes bezitten of zijn geen materie of antimaterie! 
6) Alle higgs deeltjes hebben alleen het kenmerk van: a) ruimtelijke bolvorm, b) rotatie-energie, c) 

(anti)massa, d) elektrische lading en e) magnetische spin. 
7) Het proton is opgebouwd uit één meer positief dan negatief geladen gewone higgs deeltjes, terwijl het 

‘gewone’ elektron is opgebouwd uit één meer negatief geladen anti higgs deeltjes dan positief geladen 
higgs deeltjes! 

8) Op higgs niveau roteren deze deeltjes in de relatieve (Annemie) rusttoestand uitsluitend om hun drie rotatie 
assen en hebben daar geen enkele lineaire beweging! Op higgs niveau zelf geldt dan alleen een ruimtelijke 
3D rotatie binnen een nul dimensionale ruimte! Daarnaast volgen ze ook alle bewegingen van het atoom. 

9) In deeltjesversnellers krijgen higgs deeltjes tevens een lineaire beweging. Daar zijn de meetresultaten van 
higgs deeltjes representatief alleen voor energetisch extreme omstandigheden (0,01 % van alle higgs 
deeltjes). Zij zijn niet bruikbaar voor het beschrijven van higgs deeltjes in de relatieve rusttoestand waarin 
99,99 % van alle higgs deeltjes en hun grotere bouwwerken zoals atomen, moleculen en zwart gat atomen 
voortdurend verkeren. 

10) De 11 dimensies van de snaar theorie zijn het gevolg van de 9 – 11 bewegingen van de aarde in het heelal. 
Die snelheden hebben kwantitatieve effecten op 9 – 11 dimensionale vectoropbouw van fysische en 
chemische krachten bij alle atomen/moleculen van de gebruikte meetapparatuur. Hoe nauwkeuriger de 
meting wordt, hoe duidelijker die effecten van die snelheden van de aarde in het heelal blijken. 

11) De 11 dimensies van de snaartheorie gelden wel op atomair niveau maar niet op higgsniveau! 
12) Doordat higgs deeltjes geen singulariteit kunnen worden, kan de Big Bang onmogelijk zijn gestart vanuit 

een singulariteit en moet dan gestart zijn vanuit een groot zwart gat. Zie document G6. 
13) De twee proton higgs deeltjes trekken elkaar wederzijds aan zonder gevaar van annihilatie. Met die higgs 

zijn dus grotere bouwwerken van proton higgs en separaat van elektronhiggs op te bouwen. Tussen de 
proton higgs en elektronhiggs zijn onderling geen stabiele constructies mogelijk doordat het teken van 
lading hetzij van spin niet goed klopt! 

 
 
5.2 ad IIa) FRANKINO’S: 
 
-) Majorana deeltjes of kortweg majorana’s zijn opgebouwd uit een aantal gewone deeltjes en een gelijk aantal 
antideeltjes van de zelfde soort. Hun massa’s en antimassa’s met bijbehorende rotatie-energie en antirotatie-
energie compenseren elkaar, net als de elektrische ladingen. Ook de spins heffen elkaar op door parallel en 
antiparallel te staan. Die eigenschappen binnenin het majorana deeltje zijn wel degelijk en nog steeds 100 % 
onveranderd aanwezig. Alleen de trillingsfrequentie van de majorana’s als geheel is meetbaar, zoals bij fotonen. 
De deeltjes zelf en hun afmetingen zijn niet zichtbaar te krijgen! 
De tegengestelde ladingen genereren elektrische dipoolwerking terwijl de ↑↓-spins quadrupoolwerking 
veroorzaken. Dat biedt de mogelijkheid, dat majorana’s elkaar kunnen binden. Dan ontstaan ook octupolen en 
hoger en zijn multipolen die voor aantrekking zorgt.  
 
Door die multipoolwerking worden alle majorana’s in heel geringe mate afgebogen in het heelal waardoor deze 
deeltjes steeds voor 100 % binnen de heelalbolschil blijven voortbewegen en deze deeltjes niet vanuit de 
heelalbolschil naar binnen of naar buiten kunnen ontsnappen. De heelalbolschil is daardoor een 100 % gesloten 
systeem voor majorana’s, hun massa, hun materie (als ze die hebben) en energie. 
 
 
 
 
 

Alleen elektrische en magnetische krachten 
Bij alle deeltjes die in dit hoofdstuk genoemd worden 

zijn gravitatie evenals andere fysische en  
chemische krachten volledig afwezig. 
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-) Beide super symmetrische protonhiggs trekken elkaar wederzijds als majorana’s aan en reageren door tot één 
neutrino of frankino (genoemd naar Franklin Roos!).  Afhankelijk van de uiteindelijke rotatierichting rond de 
lengte as is sprake van een gewoon protonfrankino dan wel van een protonantifrankino . Even zo is er een 
elektron(anti)frankino. Zie figuur 8. 
Frankino’s zijn als majorana’s zijn gelijk aan (anti)neutrino’s en zijn als deeltje nooit waarneembaar. Hooguit 
laat het heel incidenteel sporen na bij frontale botsingen met atoomkernen. 
De verstrengeling als weergegeven in de figuren 8a en 8b kan niet omdat higgs deeltjes om hun drie assen 
moeten kunnen roteren wat resulteert in bolletjes die apart moeten worden weergegeven. 
 
-) De frankino’s zijn weergegeven in de figuren 8a-1, 8a-2 en 8b-1, 8b-2. Ieder bolletje heeft nog zijn eigen drie 
rotaties die niet getekend zijn. De in deze figuren aangegeven rotaties gelden voor de frankino’s als geheel. 
De constructies van frankino’s in de figuren 8a-2 en 8b-2 kunnen niet omdat vanwege de stand van de 
hoofdrotatieas vanuit deze positie geen grotere deeltjes zijn op te bouwen. 
 
-) Bij de figuren 8a-1 en 8b-1 kan dat wel en die hebben realiteitszin voor één van de nummers 1 of 2 en één 
van de nummers 3 of 4. Vanuit deze frankino’s zijn grotere constructies te vormen zoals (anti)dubbel-frankino’s 
en uiteindelijk de (anti)fotonen. 
Het frankino en anti frankino van het proton berusten op tegengestelde rotaties van het frankino als geheel. Dat 
geldt ook voor beide frankino’s van het elektron. Overall zijn slechts vier enkelvoudige frankino’s mogelijk. 
Frankino’s zijn de kleinst denkbare constructies van higgs deeltjes die zo klein zijn dat ze dwars door atomen en 
mogelijk ook dwars door de aarde heen zouden kunnen vliegen. Vanwege de wel aanwezige maar niet meetbare 
(anti)massa zijn frankino’s wel gehouden aan snelheden in het heelal van maximaal de lichtsnelheid. 
 
-) Frankino’s hebben zowel een lineaire snelheid (lichtsnelheid) als weer drie eigen hoeksnelheden rondom de 
lengteas en de beide breedte assen die bovenop de drie intrinsieke rotaties van de higgs komen te staan met in 
totaal 6 mogelijk bewegingen. Die zes bewegingen (drie lineair en drie hoeksnelheden) boven higgs niveau uiten 
zich in een trillingsfrequentie die bij neutrino’s nauwelijks te meten is. 
 
 
5.2.1 ad IIb) DE OPBOUW VAN DE DUBBELFRANKINO’S VAN LICHT EN INFRAROOD: 
Beide frankino’s van het proton figuur 8a-1 trekken elkaar wederzijds aan via hun multipolen en vormen daarbij 
samen een dubbelfrankino. Dat geldt ook voor de beide frankino’s van het elektron in figuur 8b-1. Dergelijke 
dubbelfrankino’s zijn eveneens majorana deeltjes die aan de buitenkant netto eveneens geen meetbare massa, 
lading en spin hebben en binnen in wel dipolen en quadrupolen hebben. 
De mogelijke dubbelfrankino’s van het proton zijn weergegeven in figuur 8c-1, 8c-2 en 8c-3 waarbij opgemerkt 
dat figuur 8c-1 is equivalent met figuur 8c-2. De rotaties in figuur 8c-3 zijn minder geschikt om door te groeien 
tot protonfotonen; resteren alleen de vier dubbelfrankino’s in figuur 8c-1 en daar geldt slechts één protondubbel- 
frankino en één antidubbelfrankino. 
De mogelijke dubbelfrankino’s van het elektron zijn weergegeven in figuur 8d-1, 8d-2 en 8d-3 waarbij 
opgemerkt dat figuur 8d-1 is equivalent met figuur 8d-2. De rotaties in figuur 8d-3 zijn minder geschikt om 
door te groeien tot elektron fotonen; resteert alleen de vier dubbelfrankino’s in figuur 8d-1 en daar geldt slechts 
één protondubbelfrankino en één antidubbelfrankino. 
In totaal zijn slechts vier dubbel frankino’s mogelijk; twee van het proton en twee van het elektron. 
 
Binnen de dubbel frankino’s houden de vier higgs deeltjes en twee frankino’s steeds hun oorspronkelijke 
rotatierichting als weergegeven in figuren 6a en 6b en in figuren 8a-1 en 8b-1. Overall krijgt het dubbel 
frankino weer een eigen 3D rotatie mee om zowel de lengteas als om de beide breedte assen; in totaal is sprake 
van minimaal 9 vormen van interne rotatiebewegingen. 
 
Alle dubbelfrankino’s hebben aan de buitenkant alleen een waarneembare beweging snelheid en een daarmee 
verbonden kinetische energie en frequentie van trilling en zijn deze deeltjes gehouden aan de lichtsnelheid. Deze 
deeltjes zijn evenmin waarneembaar en hooguit heel incidenteel. 
 
Dubbel frankino’s hebben zowel een lineaire snelheid (hooguit de lichtsnelheid vanwege hun interne massa) als 
drie hoeksnelheden rondom de lengteas en rondom de beide breedte assen. Die vier bewegingen uiten zich in een 
trillingsfrequentie die bij de dubbel frankino’s vrijwel niet te bepalen valt. De figuur 8c-1 en figuur 8d-1 zijn 
realistisch. Vanuit deze dubbel frankino’s zijn de nog grotere constructies dan het foton te vormen. 
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Met dubbel frankino’s zijn stapsgewijs (min/max 1) grotere constructies te maken in de vorm van maximaal het 
foton en antifoton van infrarood (van het proton) en die van licht (van het elektron). 
 
De auteur verwacht dat alle frankino’s hooguit enkele tientallen miljoenen jaren door het heelal kunnen 
voortbewegen en in die periode allemaal worden omgevormd tot dubbelfrankino’s en uiteindelijk tot infrarood- 
en lichtfotonen; zie figuur 10a en 10b. 
 
 
5.3 ad III) DE OPBOUW VAN DE HALVE FOTONEN VAN LICHT EN INFRAROOD: 
Met drie proton- of elektronhiggs zijn ook bouwwerken mogelijk van drie higgs deeltjes in de vorm van halve 
fotonen en van halve antifotonen van infrarood (van het proton) of van licht (van het elektron). Tussen de 
protonhiggs en elektronhiggs zijn onderling geen stabiele bindingen mogelijk. 
Die trio’s van gelijksoortige higgs deeltjes bestaan uit: 
- hetzij twee gewone higgs deeltjes en één anti higgs deeltje of net andersom:  
- uit twee anti higgs deeltjes en één gewoon higgs deeltje; zie figuur 9. 
Anders dan bij de frankino’s vertonen halve fotonen als constructies van drie higgs deeltjes aan de buitenkant 
wel netto massa, lading, spin en kinetische energie maar geen gravitatie of enig andere fysische of chemische 
kracht. 
Twee van de drie higgs deeltjes heffen elkaars meetbare massa, lading en spin volledig op. Deze halve 
(anti)fotonen hebben netto aan de buitenzijde dezelfde fysische kenmerken en kwantitatieve waarden als één los 
higgs deeltje. Deze trio’s van halve fotonen zijn dus geen majorana deeltjes. 
 
-) Halve proton infrarood fotonen: 
De gelijk geladen higgs deeltjes aan het uiteinde van het trio stoten elkaar af qua lading en spin en worden bij 
elkaar gehouden door het tegengesteld geladen higgs deeltje deeltje in het midden van deze trio's. De onderlinge 
afstoting van de buitenste twee zorgt er voor dat deze trio’s steeds in een rechte enigermate flexibele lijn liggen. 
Hetzelfde geldt voor de twee halve elektronfotonen. 
 
In de figuren 9a-1, 9a-2, 9a-3 en 9a-4 zijn de verschillende halve fotonen en halve antiprotonfotonen weergeven 
met hun verschillende rotatieassen. Dat levert in totaal verschillende 16 mogelijkheden voor zowel de halve 
protonfotonen (infrarood) als die voor de halve elektronfotonen (licht). 
Bij de figuren 9a-3 en 9a-4 zijn de hoofdrotatie assen minder geschikt voor doorgroei tot fotonen. Die halve 
fotonen kunnen mogelijk wel worden aangetroffen in de fragmentaties bij deeltjesversnellers waar ze dan in de 
extreme toestand verkeren en daarna door reageren tot gewone en antifotonen; hoofdstuk 5.4. 
 
Voor de relatieve rusttoestand komen naar verwachting slechts twee van de acht combinaties in figuur 9a-1 en 
9a-2. De auteur houdt daar de combinaties van nrs. 3 en 5 of van nrs. 4 en 6 voor technisch mogelijk; in ieder 
geval slechts twee halve protonfotonen die zijn weergegeven in figuur 9a-5. 
 
-) Halve licht elektronfotonen: 
Datzelfde geldt ook voor de minimaal 16 halve fotonen en halve anti elektronfotonen die zijn weergegeven in de 
figuren 9b-1, 9b-2, 9b-3 en 9b-4. De auteur houdt in de figuren 9b-1 en 9b-2 de combinaties van nrs. 3 en 5 of 
de nrs. 4 en 6 voor technisch mogelijk wat resulteert in slechts twee halve elektronfotonen die zijn weergegeven 
in figuur 9b-5. Bij chemische en biochemische reacties kunnen geen halve fotonen worden gevormd. 
 
Uiteindelijk zijn slechts twee halve fotonen mogelijk van zowel het proton (infrarood) als die van het elektron 
(licht) in fotonen in de toestand van UV licht, X-ray en gamma straling. Vanwege de oriëntatie van de noordpool 
en de zuidpool moeten de rotaties van deze trio's over hun beide breedte assen tegengesteld gericht zijn. 
Figuur 9a-5 bevat het uiteindelijk mogelijk geachte halve foton en halve proton antifoton; figuur 9b-5 geeft 
beide mogelijk geachte halve elektron fotonen weer. 
Halve fotonen treden tijdelijk op en vooral onder extreme omstandigheden zoals in deeltjesversnellers en tijdens 
kern(fusie)reacties maar ook in het heelal kunnen ze voorkomen. Halve fotonen en halve antifotonen komen ook 
tijdelijk vrij tijdens annihilatie. 
 
Beide halve protonfotonen, figuur 9a-5 zijn elkaars antideeltje die niet met elkaar kunnen annihileren. Dat geldt 
ook voor beide halve elektronfotonen figuur 9b-5. Het halve foton en halve antifoton reageren samen wel direct 
door tot één foton/antifoton en dat zijn weer majorana deeltjes! 
 
Halve fotonen zijn erg reactief en moeilijk te detecteren. 
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5.4 ad IV) DE OPBOUW VAN DE FOTONEN VAN LICHT EN INFRAROOD: 
-) Fotonen zijn majorana’s die opgebouwd zijn uit twee halve fotonen die zelf juist geen majorana deeltjes zijn. 
De auteur gaat er thans van uit dat fotonen zijn opgebouwd uit minimaal 3 gewone en 3 anti higgs deeltjes zodat 
alle fotonen dan zouden bestaan uit minimaal 6 higgs deeltjes. Fotonen kunnen mogelijk ook bestaan uit 10, 14 
of 18 etc higgs deeltjes; zie de figuren 12a – 12d. Alle individuele proton- en elektronfotonen zijn hoe dan ook 
opgebouwd uit hetzelfde maximaal aantal higgs deeltjes. 
 
-) Fotonen kunnen gevormd worden vanuit: a) frankino’s of b) halve fotonen: 
 
ad a) Vorming fotonen vanuit frankino’s: 
Frankino’s vertonen dipool- en quadrupool werking. Via hun geladen en magnetische kanten kunnen drie 
gewone en anti frankino’s van het proton samen één infrarood foton of één antifoton vormen. In het heelal 
geschiedt dat tijdens de miljoenen à miljarden jaren in beslag nemende reizen van frankino’s en hun 
dubbelfrankino’s door de heelalbolschil heen. 
Dat vormen van fotonen kan een langdurig proces zijn. Het vormen van bindingen kan in het heelal alleen plaats 
vinden tussen parallel in de heelalbolschil bewegende frankino’s en dubbelfrankino’s. Tijdens passage door 
sterrenstelsels en langs sterren worden de banen van frankino’s en dubbelfrankino’s steeds afgebogen en ontstaan 
steeds nieuwe koppelingsmogelijkheden. Daar is tijd voor nodig en die is volop aanwezig tijdens de 
heelalcyclus. 
Als twee frankino’s aan elkaar hechten ontstaan eerst dubbelfrankino’s die verder door reageren tot uiteindelijk 
het (anti)protonfoton of die van het elektron. Tijdens dat stapsgewijs aangroeiproces blijft de majorana karakter 
(document F1b) steeds gehandhaafd en wordt steeds aan het min/max 1 beginsel voldaan. 
 
Pas als een derde frankino wordt aangehaakt ontstaat de constructie van maximaal zes higgs en ontstaat daarmee 
het foton of antiprotonfoton of die van het elektron. Dat zijn dan constructies van twee gewone frankino’s en één 
antifrankino of omgekeerd twee anti frankino’s met één gewoon frankino. Die configuraties zijn weergegeven in 
figuur 10a en 10b. 
Dat indirect en langzamer vormen vanuit drie frankino’s is minder geloofwaardig vanwege min/max 1 beginsel. 
het volgende is waarschijnlijker. 
 
ad b) Vorming van fotonen uit halve fotonen: 
In geval sprake is van halve foton en half antiprotonfoton trekken deze elkaar wederzijds aan en reageren deze 
halve fotonen direct door tot één rond de lengteas roterend foton of protonantifoton. Dat geldt navenant voor de 
halve elektronfotonen. Alle fotonen zijn echte majorana’s. Daardoor lijken fotonen ogenschijnlijk en heel 
bedrieglijk pure energie te zijn! De kosmische lenzen bewijzen de aanwezigheid van de multipoolkrachten. 
Merk op, dat de auteur die lenzen dit geen gravitatielenzen noemt, want gravitatie speelt hierbij geen rol. 
 
Afhankelijk van de uiteindelijke rotatierichting linksom dan wel rechtsom is sprake van een foton dan wel een 
antifoton. Zie figuur 10a en 10b met de snelle rotatie rond de lengteas verticaal en beide, circa duizend maal 
langzamere, gelijke rotaties rond de beide breedte assen. 
Fotonen en antifotonen van het protonen zijn hetzelfde en hebben overall dezelfde maximale omvang en zijn 
gelijk van opbouw en eigenschappen. Alleen hun rotaties en frequenties van trilling, golflengte en kleur kunnen 
verschillend zijn. Zie figuren 11a, 11b, 11c en 11d. 
 
Fotonen nader bekeken 
1) Binnen de heelalcyclus van de auteur vormt de heelalbolschil een volledig gesloten systeem en blijven alle 

frankino’s, dubbelfrankino’s en fotonen steeds voor 100 % binnen deze heelalbolschil voortbewegen en 
kunnen deze deeltjes daaruit niet ontsnappen. Alle frankino’s en dubbelfrankino’s reageren in de loop van de 
tijd voor 100 % door tot (anti)protonfotonen en die van het elektron. 

2) Fotonen zijn opgebouwd uit een maximaal aantal higgs deeltjes; vermoedelijk slechts zes stuks; zie de 
figuren 11a – 11d en de figuren 12 a – 12d. 

3) Als rotaties rond de lengte as zijn alleen mogelijk de configuraties weergegeven in figuur 10a en 10b. 
4) Fotonen kunnen via absorptie clusters van fotonen vormen die niet zichtbaar zijn en alleen tot uiting komen 

in de vorm van licht, kleur en temperatuur. 
5) In het heelal worden fotonen wel geleidelijk gebroken door dichtheidsverschillen in de ijle gassen. De 

afbuiging van fotonen bedraagt naar schatting gemiddeld slechts 1 graad per tien- à veertigduizend jaar! 
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6) Die afbuiging is heel gering maar is ruim voldoende groot om te resulteren dat we op aarde volkomen 
vertekende beelden ontvangen van het diepe heelal waarvan het licht/infrarood en deeltjesstraling tot 
miljarden jaren via allerlei kromme banen onderweg is voordat het op aarde opgevangen wordt vaak via 
verschillende paden die onderling tijdverschillen vertonen van soms jaren of langer! 

7) Door uiterst geringe dipool- en quadrupoolwerking worden alle fotonen in heel geringe mate afgebogen in 
het heelal en wel zodanig dat alle lichtfotonen (elektron) en infrarood fotonen (protonen) steeds voor 100 % 
binnen de heelal bolschil blijven voortbewegen waardoor het heelal c.q. de heelalbolschil een 100 % gesloten 
systeem is voor massa, materie en kinetische energie waaruit niets kan ontsnappen! 

8) We nemen het heelal daardoor steeds uitsluitend waar via de ‘lens’van de heelalbolschil. 
9) Vanwege hun geladen plaatsen en plaatsen met spin kunnen fotonen zich als echte deeltjes met hun energie 

hechten aan protonen en elektronen aanwezig in atomen en moleculen. Via desorptie kunnen fotonen daar 
ook weer van worden vrijgemaakt; zie figuur 17. Dat treedt ook op bij biochemische reacties waar licht bij 
vrijkomt! 

10) Tijdens het ineenstorten van gewone atomen en overgang naar zwart gat atomen worden alle geabsorbeerde 
fotonen van licht en vrijwel alle infrarood fotonen van het atoom ‘weggeperst’ en verwijderd. Zwart gat 
atomen hebben daardoor standaard een extreem lage temperatuur van circa 2,7 kelvin. Zie document F1e en 
de figuren 18e – 18n. 

11) Vanwege de wel aanwezige, maar niet meetbare, massa zijn alle fotonen gehouden aan maximaal de 
lichtsnelheid. Zie document F1a 2014. 

 
 
5.5 ad V) DE OPBOUW TOT MEERVOUDIGE CONSTRUCTIES VAN FOTONEN: 
Uit onderzoek met deeltjesversnellers is bekend dat het proton en antiproton zijn aan te merken als materie en 
antimaterie en dat beide zijn opgebouwd uit drie quarks waarvan twee identiek en de derde afwijkt qua lading en 
spin. 
In het kader van de heelalcyclus moeten alle, door sterren uitgezonden, frankino’s, dubbelfrankino’s en 
uiteindelijk fotonen alsmede alle kosmische deeltjesstraling weer worden ingevangen en worden teruggevormd 
tot pre-vormen van het proton en die van het elektron. 
Die pre-vomen moeten door het toevoegen van E = ½ mc2 aan kinetische (rotatie)energie weer resulteren in de 
vorming van materie/antimaterie. Dat kan alleen in de vorm van het (anti)proton en van het (anti)elektron. In het 
heelal wordt uiteindelijk uitsluitend het gewone proton (= materie) en het gewone elektron (= antimaterie) 
gevormd. 
Die twee bouwstenen vormen vervolgens samen het waterstofatoom/molecuul die via kernfusie moeten worden 
omgevormd tot de gewone atomen van het periodiek systeem ≥ Be. Alleen de elektronenschillen van zulke 
hogere atomen kunnen uiteindelijk ineenstorten tot vlak nabij de atoomkern en waarbij de gewone atomen 
transformeren tot zwart gat atomen. Pas dan kan materie in de vorm van zwart gat atomen worden opgenomen in 
het centrale zwarte gat van één van de 4 – 20 miljard sterrenstelsels. 
 
In tussentijd moet hoe dan eerst de eigenschap van materie of van antimaterie worden verkregen door het 
toevoegen van E = ½ mc2 aan rotatie-energie. In de aanloopfase naar vorming van zo’n proton en antiproton 
moeten met fotonen constructies worden gevormd die in drie vrijwel gelijke delen zijn op te splitsen (drie pre-
quarks) die daarbij niet uiteen mogen vallen in fotonen. 
Daaraan wordt volgens de auteur in eerste instantie voldaan bij constructies van minimaal vier fotonen en één 
half foton zoals weergegeven in de figuren 13a en 13b. Dit is thans de maximaal mogelijk geachte 2D 
constructies van fotonen en halve fotonen. Deze constructies van 4½ foton in figuur 13a en 13b vormen 1/3e 
deel van het pre-proton en pre-elektron. In dit stadium nog helemaal geen sprake van materie en antimaterie! 
 
 
5.5.1. DE PRE-VORMEN VAN HET (ANTI)PROTON EN (ANTI)ELEKTRON: 
Worden drie van dergelijke 4½ constructies van fotonen en antifotonen samengevoegd tot één geheel dan 
ontstaat een eind constructie met 13½ foton en met 81 higgs deeltjes die opgebouwd te denken is uit drie delen 
van ieder 27 higgs waarvan twee identiek en één met een tegengestelde lading en spin. Zie de figuren 14a – 14d. 
Die constructies hebben een duidelijke voorkeur voor één rotatie richting linksom of rechtsom rond de 
oorspronkelijk lengteas en wel zodanig dat alleen de pre-vormen van protonen en die van elektronen ontstaan. 
 
-) De drie pre-quarks: 
Die constructies van 13½ fotonen zijn nu anders op te delen in drie gelijke delen, namelijk pre-quarks met ieder 
27 higgs deeltjes. Die drie pre-quarks zijn even groot en 3D alzijdig gelijkvormig. De buitenste twee quarks zijn 
identiek terwijl het derde middelste quark een tegengestelde lading en spin heeft. In die drie pre-quarks zijn de 
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oorspronkelijke fotonen niet meer als zodanig herkenbaar aanwezig. In dit stadium van opbouw hebben die pre-
protonen en pre-elektronen geen enkel kenmerk van materie of van antimaterie. 
 
-) Het pre-anti(proton) en pre-(anti)elektron: 
Zo’n constructie van 13½ fotonen bestaat uit maximaal 81 higgs deeltjes en heeft de vorm van een staafje dat 
vooral linksom of rechtsom om zijn lengteas roteert met in veel mindere mate buitelt om de beide breedte assen. 
Deze constructies van fotonen van het infrarood (proton) en van licht (elektron) lijken in de praktijk op kleine 
bolletjes met een duidelijke voorkeur voor één rotatierichting linksom of rechtsom rond de lengteas. De rotatie 
bij de constructie van elektronfotonen is in beginsel tegengesteld aan die van beide constructies met 
protonfotonen. 
 
Dat vormen van dergelijke maximaal mogelijk constructies met 13½ fotonen (één pre-proton of één pre-
elektron) geschiedt tijdens de miljoenen à miljarden jaren durende reizen van fotonen door de heelalbolschil 
tijdens passage door en langs sterrenstelsels en botsingen met soms erop volgende bindingen tussen parallel 
bewegende fotonen (majorana deeltjes). 
Conform het min/max 1 beginsel vindt die opbouw stapgewijs plaats via de geladen kanten fotonen en 
antifotonen samen met één half foton. 
 
-) Waarneming horizon voor elektron fotonen mogelijk maximaal 14 miljard lichtjaar: 
Protonfotonen (van infrarood) kunnen vermoedelijk slechts circa 18 miljard jaar rondzweven door de 
heelalbolschil voordat deze weer zijn terug gevormd tot protonen. Dat komt overeen met de maximale 
zichtwijdte van de Planck infrarood satelliet. 
Elektronfotonen (van licht) kunnen vermoedelijk maar maximaal 13,8 – 14 miljard jaar door de heelalbolschil 
voortbewegen voordat ze weer zijn terug gevormd tot elektronen. Voor kosmische deeltjes bedraagt de 
zichtwijdte naar schatting maximaal 8 – 10 miljard lichtjaar. Verder dan dat kunnen we niet terug kijken in de 
heelalkloktijd. Zie figuren 4a, 4b en 5 document E3-1. 
Het heelal startte circa 40 à 45 miljard jaar geleden met een super koude Little Bang; zie document G6. 
 
-) Pre-proton en pre-elektron hebben een maximale omvang en vorm: 
1) Gezien de afmetingen van protonen kunnen dergelijke constructies van 13½ fotonen voorlopig niet verder 

doorgroeien dan tot maximaal 81 higgs deeltjes. Dat proces van opbouw geldt analoog ook voor de opbouw 
van elektronen! 

2) Alle frankino’s, dubbelfrankino’s en fotonen transformeren in de loop van miljoenen tot miljarden jaren 
consequent stapsgewijs door tot dergelijke constructies van 81 higgs deeltjes en tot de drie pre-quarks van het 
proton of elektron. 

3) In de loop van miljoenen à miljarden jaren groeien alle (anti)frankino’s, (anti)dubbelfrankino’s, (anti)fotonen 
stapsgewijs (min/max 1 beginsel) door van constructies met 4½ fotonen en uiteindelijk tot constructies met 
13½ fotonen. Dat zijn dertien majorana’s en een half foton. Dat halve foton bepaalt de uiteindelijk 
waarneembare en meetbare (anti)massa, lading en spin! 

4) Deze basis constructies van het proton en van het elektron bevatten veel meer massa, lading, magnetische 
spin en kinetische energie dan aan de buitenkant van het deeltje meetbaar is. 

5) Deze basis constructies met 13½ fotonen bevatten samen 81 higgs deeltjes en bestaan uit drie groepen van 
ieder 27 higgs deeltjes waarvan de twee buitenste gelijk zijn en de derde middelste groep een tegengestelde 
massa, lading en spin heeft. Dit zijn de drie quarks in wording en nog zonder kenmerk van materie of 
antimaterie. 

6) Door hun netto lading en spin gaan die constructies als geheel tijdens passage door elektrische en 
magnetische velden van sterren en sterrenstelsels steeds sneller om hun lengteas roteren tot maximaal de 
lichtsnelheid. 

7) De constructies met infrarood protonfotonen roteren ten opzicht van het centrum C van het heelal voorhands 
rechtsom (klok mee) terwijl de constructies met licht elektronfotonen voorhands linksom roteren. 

8) Bij de constructies met infrarood protonfotonen resulteert rotatie met gigantische hoeksnelheid met de klok 
mee uiteindelijk in rotorfotonen en in gewone protonen met de eigenschap ‘gewone materie’. Bij de 
constructies met licht elektron fotonen is sprake van rotorfotonen met een rotatie met de lichtsnelheid tegen 
de klok in wat uiteindelijk resulteert in gewone elektronen die in vergelijking met protonen in feite 
antimaterie zijn! 

9) Protonen en elektronen kunnen samen niet annihileren! 
10) Er is nog steeds sprake van constructies van higgs deeltjes met alleen massa, lading en spin en is nog steeds 

geen sprake van (anti)materie. Daarvoor moet aan deze constructies eerst nog E = ½ mc2 aan kinetische 
(rotatie)energie linksom of rechtsom worden toegevoegd voordat sprake is van het (anti)proton en van het 
(anti)elektron. 
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5.6 ad VI) DE OVERGANG VAN 13½ FOTONEN ZONDER MATERIE NAAR 13½ ROTORFOTONEN 
MET KENMERK (ANTI)MATERIE; (ANTI)PROTON EN (ANTI)ELEKTRON: 
Binnen de steeds langzamer uitdijende heelal bolschil blijven alle constructies met 13½ fotonen steeds binnen 
die bolschil voortbewegen en gaan deze constructies van fotonen langs de daar aanwezige 4 à 20 miljard 
sterrenstelsels die ieder op zich weer bestaan uit 100 à 300 miljard sterren. Die sterren zijn allemaal omgeven 
door uitgestrekte elektrische en magnetische velden terwijl deze constructies van fotonen steeds multipoolgedrag 
vertonen. 
De constructies van protonfotonen gaan steeds sneller linksom om hun lengte as roteren. 
De constructies van elektronfotonen gaan steeds sneller rechtsom om hun lengte as roteren. 
 
-) Toevoegen E = ½ mc2 en daarmee het kenmerk van (anti)materie: 
Dat opvoeren van de hoeksnelheid gaat bij deze constructies van fotonen gedurende miljarden jaren stapsgewijs 
door tot over de drie rotatiemogelijkheden samen de maximaal bereikbare hoeksnelheid wordt bereikt. Hun 
‘equator’ heeft dan vrijwel de lichtsnelheid. Deze constructies van licht en infrarood fotonen transformeren dan 
in rotorfotonen! 
Die toename van hoeksnelheden loopt samen op met een toename van de rotatie-energie van rotorfotonen tot 
uiteindelijk maximaal E = ½ mc2. Met deze kinetische energie wordt aan de massa, lading en spin van die 
rotorfotonen het kenmerk van materie of dat van antimaterie toegevoegd zoals wij dat nu kennen. 
 
Aan het eind van dat opbouwproces in de heelalbolschil ontstaan netto vrijwel uitsluitend gewone protonen; zie 
figuur 15a en ontstaan eveneens vrijwel uitsluitend gewone elektronen; zie figuur 15b. Dit resulteert in een 
heelal dat nagenoeg 100 % gebaseerd is op uitsluitend gewone protonen (= materie) en op gewone elektronen (= 
antimaterie). Het proton roteert als gewone materie als voorlopig uitgangspunt rechtsom; het elektron roteert als 
antimaterie linksom. 
 
Met de tijd transformeren alle door sterren bij kernfusie ontstane frankino’s, dubbelfrankino’s en fotonen door tot 
dergelijke rotorfotonen met 81 higgs deeltjes en dus door tot een proton of een elektron. Dat opbouwproces 
resulteert in de vorming van slechts een fractie aan antiprotonen en positronen die onderweg steeds annihileren 
waarna hun fotonen alsnog worden omgevormd tot protonen en elektronen. 
 
Deze constructies van protonen en elektronen zijn allemaal opgebouwd te denken uit drie quarks; ieder 
bestaande uit voorlopig 27 higgs deeltjes. De vorming van protonen en elektronen vindt in een onderlinge 
samenhang plaats. 
 
Bij de vier onderscheiden en mogelijke rotorfotonen (materie of anti materie) is hun externe rotatie energie 
toegenomen tot: 
- het proton :                    E = + ½ mpc2 
- het elektron:                   E = – ½ mec2  (het elektron is in feite antimaterie!) 
- het antiproton:               E = – ½ mpc2 
- het anti elektron:           E = + ½ mec2 
 
Dit opbouw proces resulteert uiteindelijk uitsluitend in de vorming van het proton en van het elektron en hun 
antideeltjes met duidelijke 100 % voorkeur voor de vorming van gewone protonen en van gewone elektronen die 
in feite als anti materie zijn aan te merken. Dit zijn de protonen en de elektronen die aanwezig zijn in atomen en 
in de elementen. 
 
Het (anti)proton en (anti)elektron bestaan allemaal uit drie quarks die ieder zijn opgebouwd uit voorlopig 27 
higgs deeltjes die netto een meetbare massa, lading en spin hebben. 
Met deze vier basis bouwstenen, de higgs, zijn alle atomen, alle zwart gat atomen en antiatomen op te bouwen. 
Tot heden heeft de wetenschap het elektron nog niet weten te ontleden in zijn quarks; laat staan in zijn 
elementaire higgs deeltjes. 
 
-) Pas bij materie/antimaterie is annihilatie mogelijk: 
Anders dan bij elementaire massa en antimassa kunnen equivalente deeltjes materie en antimaterie nu wel met 
elkaar annihileren waarbij de rotatiesnelheid linksom en rechtsom met de de grootste hoeksnelheid dan weer 
volledig wordt opgeheven. Daarbij komt dan E = 2 x ½ mc2 = mc2 vrij aan rotatie energie. Bij annihilatie 
ontstaan in deze opzet van materie/antimaterie 13 + 13 +1 = 27 fotonen die weer allemaal majorana deeltjes zijn 
van licht of infrarood. Allemaal echte deeltjes die aan de buitenkant geen kwantitatief meetbare massa, lading en 
spin hebben! Voor de annihilatie van het (anti)proton en van het (anti)elektron zie figuur 15e. 
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Bij annihilatie lijkt ogenschijnlijk en heel bedrieglijk alsof alle vooraf aanwezige massa en antimassa volledig is 
omgezet in energie. Dat berust volgens de auteur op gezichtsbedrog. Die massa/antimassa zelf blijft volledig in 
takt wordt niet omgezet in kinetische energie maar verdwijnt in de vorm van fotonen en dat zijn majorana 
deeltjes. Bij de door de auteur bedoelde annihilatie komen de fotonen één voor één vrij en voldoet daarmee aan 
het min/max 1 beginsel! 
 

Tabel 5 – 2a 
 

Proton Netto               
Georiënteerde interne netto netto netto   

deeltjes rotatie (anti) massa lading spin rotor- majo- 
(infrarood) energie materie  in higgs in € in $ 'tijd' fotonen rana 

protonhiggs gewoon 0 +1 +1 1 +1 0 nee 
antiprotonhiggs anti 0 ‒1 ‒1 1 ‒1 0 nee 
protonfrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 

protonantifrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 
protondubbelfrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 

protonantidubbelfrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 
halve protonfoton 0 0 +1 +1 ↑ +1 0 nee 

halve protonantifoton 0 0 ‒1 ‒1 ↓ ‒1 0 nee 
protonfoton 0 0 0 0 ↓↑ 0 0 ja 

protonantifoton 0 0 0 0 ↓↑ 0 0 ja 
4½ protonfoton 0 0 +1 +1 ↑ +1 0 nee 

4½ protonantifoton 0 0 ‒1 ‒1 ↓ ‒1 0 nee 
proton zonder materie 0 0 +1 +1 ↑ +1 0 nee 

antiproton zonder materie 0 0 ‒1 ‒1 ↓ ‒1 0 nee 
proton 0 gewoon +1 +1 ↑ 0 13½ nee 

antiproton 0 anti ‒1 ‒1 ↓ 0 13½ nee 
 
 

Tabel 5 – 2b 
 

Elektron netto               
georiënteerde interne netto netto netto   

deeltjes rotatie (anti) massa lading spin rotor- majo- 
(licht) energie materie  in higgs in € in $ 'tijd' fotonen rana 

elektronhiggs anti 0 ‒1 ‒1 1 ‒1 0 nee 
anti-elektronhiggs gewoon 0 +1 +1 1 +1 0 nee 

elektronantifrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 
elektronfrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 

elektronantidubbelfrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 
elektrondubbelfrankino 0 0 0 0 0 0 0 ja 

halve elektronfoton 0 0 ‒1 ‒1 ↑ ‒1 0 nee 
halve elektronantifoton 0 0 +1 +1 ↓ +1 0 nee 

elektronantifoton 0 0 0 0 ↓↑ 0 0 ja 
elektronfoton 0 0 0 0 ↓↑ 0 0 ja 

4½ elektronfoton 0 0 ‒1 ‒1 ↑ ‒1 0 nee 
4½ elekronantifoton 0 0 +1 +1 ↓ +1 0 nee 

elektron zonder materie 0 0 ‒1 ‒1 ↑ ‒1 0 nee 
anti-elektron zonder materie 0 0 +1 +1 ↓ +1 0 nee 

elektron 0 Anti ‒1 ‒1 ↑ 0 13½ nee 
anti-elektron 0 gewoon +1 +1 ↓ 0 13½ nee 
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5.7  HET MINIMAAL EN MAXIMAAL EEN BEGINSEL (MIN/MAX 1): 
In dit document is de opbouw van het proton en elektron stapsgewijs aangegeven. Die opbouw voldoet volledig 
aan het door de auteur afgeleide minimaal en maximaal één beginsel van: a) min/max 1 van toestand en b) 
min/max 1 van verandering (min/max 1) afgeleid. Dit uiterst fundamentele min/max 1 beginsel is niet eerder als 
zodanig expliciet benoemd in de exacte wetenschap. Dit beginsel wordt beschreven in document F1f.  
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6) DISCUSSIE:  
1) Tot heden (2014) zijn de exacte wetenschappen er niet in geslaagd een duidelijke visie te ontwikkelen hoe: 
a) binnen de kaders van de relativiteitstheorie en de Big Bang theorie massa stapsgewijs via het fundamentele  
    min/max 1 beginsel wordt omgezet in energie/fotonen en hoe omgekeerd massa weer stapsgewijs uit energie  
    wordt teruggevormd, 
b) vanuit massa vervolgens stapsgewijs via min/max 1 het (anti)proton en het (anti)elektron c.q. het neutron  
    worden terug gevormd en vervolgens het waterstof atoom/molecuul kan worden gevormd,  
c) vanuit dat waterstof via kernfusie stapsgewijs de elementen/isotopen van het periodiek systeem zijn op te  
    bouwen, 
d) waarom daarbij heelalwijd uitsluitend atomen kunnen worden gevormd conform de elementen van het  
    periodiek systeem en hun isotopen zoals weergegeven in de isotopentabel van Wikipedia.  
 
2) Uitgaande van de relativiteitstheorie is tot heden (2014) niemand erin geslaagd om precies aan te geven of 
plausibel te maken hoe:  
- a) massa stapsgewijs conform E = mc2 wordt omgezet in (kinetische) energie c.q. in fotonen of  
- b) hoe omgekeerd die energie/fotonen weer stapsgewijs worden teruggevormd tot massa/antimassa en  
- c) hoe die massa uiteindelijk weer stapsgewijs wordt teruggevormd tot protonen/elektronen/neutronen.  
In de wetenschap ontbreekt die stapsgewijze omzetting en onderbouwing volledig!  
De omzetting van E = mc2 is niet stapsgewijs onderbouwd en altijd zonder meer voor waar aangenomen!  
Einsteins beroemde formule E = mc2 voldoet niet aan het min/max 1 beginsel van Uiterwijk Winkel! 
 
3) In het fundament van de exacte wetenschappen anno 2014 zitten een ernstige leemten die de auteur thans 
tracht in te vullen met de documenten F1a 2014, F1b, F1c, F1d, F1e, F1f en met de documenten G6, G7 en 
G8. 
 
4) Vanuit het huidige Standaardmodel met drie niveaus en circa 20 elementaire deeltjes is niemand in exacte 
wetenschappen erin geslaagd om vanuit die deeltjes het (anti)proton/het (anti)elektron of het neutron terug te 
vormen.  
Dat zelfde probleem tekent zich ook af bij de Big Bang theorie waar de eerste 380.000 jaar van na de Big Bang 
zestig jaar na dato nog steeds niet duidelijk zijn ingevuld. Het heelal is in die periode (volkomen) duister en 
ondoorzichtig! Evenmin is men erin geslaagd een sluitende verklaring weten te vinden voor de periode 
voorafgaand aan de Big Bang.  
 
5) De auteur vult die perioden volledig in via de heelalcyclus; documenten G7 (tekst) en G8 (figuren).  
Het heelal doorloopt op energieneutrale wijze een cyclus die bestaat uit 29 stappen en in een tijdbeslag van, 
thans geschat, tussen 2 – 3 biljoen jaar. Deze heelalcyclus voldoet volledig aan min/max 1 en is daardoor 
mathematisch te modelleren. Daar heeft de auteur hulp nodig van de excate wetenscahppen. Rond eind 
2014/2015 valt het heelal en zijn cyclus volledig kwantitatief in te vullen. Dat modelleren slaagt alleen met 
medewerking van de KNAW. NWO, ESA, CERN en de universiteiten en hun instituten. 
 
6) In het kader van de heelalcyclus moeten alle vormen van kosmische straling weer worden ingevangen en 
teruggeleid tot: a) protonen/elektronen, b) waterstof c) de elementen van het periodiek systeem en d) zwart gat 
atomen en daarmee worden opgenomen in één van de centrale zwarte gaten die aanwezig zijn in het centrum van 
alle sterrenstelsel binnen de heelalbolschil. In het kader van de heelalcyclus was de auteur genoodzaakd zelf 
oplossingen te vinden voor bovengenoemde problemen die hun weerslag vinden in de op elkaar aansluitende 
documenten F1a 2014, F1b, F1c, F1d, F1e en F1f van www.uiterwijkwinkel.eu . 
 
7) De auteur heeft voor de relatieve rusttoestand het Standaardmodel afgeleid dat dan bestaat uit slechts 4 higgs 
strings; twee higgs strings voor het proton en twee higgs strings voor het elektron. Die higgs strings zijn twee 
aan twee supersymmetrisch. Zie het standaard higgs string model van Uiterwijk Winkel in document F1a 2014. 
In de deeltjes die vrijkomen in deeltjesversnellers is die super symmetrie volledig verdwenen. 
 
8) In dit document F1c heeft de auteur als eerste een plausibel traject uitgewerkt vanaf de higgs deeltjes tot aan 
het (anti)proton en het (anti)elektron met de daaraan toegevoegde kenmerken materie/antimaterie en aangegeven 
hoe deze elementaire bouwstenen van het atoom stapsgewijs tot stand zijn komen. Die oplossing past zowel 
binnen de heelalcyclus als binnen de Big Bang theorie. 
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9) In document F1d is de opbouw tot waterstof en de elementen/isotopen van het periodiek systeem uitgewerkt.  
In document F1e staat de overgang van gewone atomen naar zwart gat atomen/zwarte gaten beschreven.  
Die documenten passen ook om de eerste 380.000 jaar na de Big Bang vorm en duidelijker invulling te geven. 
 
10) In dit document F1c en onderliggende document F1a 2014 blijkt dat bij Einsteins beroemd formule  
E = mc2 geen massa kan worden omgezet in energie. Deze formule geldt niet voor m = massa!  
 
11) De formule E = mc2 geldt volgens Uiterwijk Winkel uitsluitend voor annihilatie van equivalente materie en 
antimaterie. Bij annihilatie komt naast fotonen een hoeveelheid rotatie energie vrij die kwantitatief precies 
voldoet aan Einsteins formule E = mc2 zonder dat daarbij massa wordt omgezet in energie!  
Bij annihilatie wordt niets van de aanwezige massa omgezet in energie noch verandert bij annihilatie de totale 
hoeveelheid massa, lading en spin! De oorspronkelijk aanwezige massa blijft bij annihilatie volkomen 
ongeschonden aanwezig in de vrijgekomen fotonen die majorana deeltjes zijn; deeltjes waarvan de daarin 
aanwezige massa, lading en spin niet meetbaar zijn.  
 
De formule E = mc2 moet bij annihilatie heel anders worden uitgelegd dan anno 2014 wordt gedaan! Zo’n 
fundamenteel andere uitleg en interpretatie van de formule E = mc2 uit de relativiteitstheorie en van annihilatie 
heeft vergaande gevolgen voor de huidige basis (2014) van de exacte wetenschappen. 
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*7) CONCLUSIES: 
1) In dit document F1c geeft de auteur als eerste een plausibele opzet voor het terugvorm vanuit kinetische 
energie (o.a. frankino’s/ neutrino’s fotonen) van uitsluitend protonen (= gewone materie) en van elektronen  
(= antimaterie). Die twee deeltjes vormen de basisbouwstenen van het element waterstof.  
Vanuit waterstof worden via kernfusie in samenhang met snelheid in het heelal stapsgewijs al dan niet stabiele 
elementen opgebouwd conform de isotopen van het periodiek systeem. Dat is verder uitgewerkt in document 
F1d)  
 
2) Vanuit het huidige gangbare Standaard model van de wetenschap met zijn circa 20 deeltjes valt het 
(anti)proton en/of het (anti)elektron niet stapsgewijs terug te vormen en evenmin de isotopen van het periodiek 
systeem.  
 
3) De auteur benoemt de fysische fenomenen materie/antimaterie door E = ½ mc2 aan kinetische rotatie energie 
aan constructies van fotonen toe te voegen waardoor aan deze constructies afhankelijk van de rotatierichting het 
kenmerk van materie of dat van antimaterie wordt toegevoegd waarbij het (anti)proton of het (anti)elektron 
ontstaan. In het heelal worden in feite netto alleen gewone protonen (= gewone materie) en gewone elektronen 
(= anti materie) gevormd. 
 
4) Equivalente materie en antimaterie annihileren. Daarbij komen naast fotonen stapsgewijs ook E = mc2 vrij aan 
rotatie energie. Bij annihilatie vindt geen enkele omzetting plaats van massa in energie noch treedt enige 
verandering op in de aanwezige hoeveelheid massa, elektrische lading en magnetische spin!  
Einsteins formule E = mc2 geldt alleen voor annihilatie en de opbouw van het (anti)proton en het (anti)elektron 
uit fotonen. 
 
5) De formule E = mc2 en het fenomeen annihilatie dienen dus fundamenteel anders te worden uitgelegd dan tot 
heden is gedaan omdat bij annihilatie helemaal geen massa wordt omgezet in energie. Einsteins beroemde 
formule stelt iets heel anders voor dan tot heden gedacht!  
 
6) De bij annihilatie vrijkomende fotonen zijn majorana deeltjes (F1b). Fotonen zijn echte deeltjes zonder een 
technisch meetbare massa. lading en spin. Fotonen zijn constructies met een dipool- en quadrupoolgedrag.  
 
7) Het majorana karakter van fotonen en van frankino’s/neutrino’s heeft de exacte wetenschappen tot 2014 
behoorlijk op het verkeerde been gezet!  
 
8) Zowel in de relativiteitstheorie als in de Big Bang theorie ontbreekt tot heden (2014) de stapsgewijze 
weergave (min/max 1) van: 
-) de transformatie van massa/materie in ‘pure’ energie en ontbreekt omgekeerd de stapsgewijze omzetting van  
   ‘pure’ energie/fotonen in massa/materie,  
-) de stapsgewijze vorming achtereenvolgens van het proton/elektron, het neutron, van waterstof en  
-) de stapsgewijze vorming en opbouw van de isotopen van het periodiek systeem. 
Meer dan een halve eeuw na publicatie van de Big Bang theorie is de eerste periode van 380.000 jaar na de Big 
Bang daardoor nog steeds duister en ondoorzichtig.  
 
9) Ook Einsteins formule E = mc2 en de relativiteitstheorie moeten voldoen aan zo’n stapsgewijze (min/max 1) 
weergave in termen van enkelvoudige stapjes/overgangen met steeds één verandering. Het lukt de auteur helaas 
niet die formule passend te krijgen binnen het min/max 1 beginsel. 
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