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F1d: Opbouw.isotopen.periodieksysteem.krachten.apb.uiterwijkwinkel.FR.april2015    www.uiterwijkwinkel.eu   
dd  10 maart 2015. 

 

 

OPBOUW ELEMENTEN PERIODIEK SYSTEEM EN KRACHTEN IN 

RELATIE TOT DE HEELALCYCLUS: 
 

● In document F1a 2014 www.uiterwijkwinkel.eu beschrijft de auteur dat in de energetisch algemeen 

    voorkomende relatieve rusttoestand sprake is van slechts: 

    -  twee heelalwijd uniforme higgs deeltjes/strings van het (anti)proton en 

    -  twee heelalwijd uniforme higgs deeltje/strings van het (anti)elektron. 

    Die vier higgs deeltjes gelden voor circa 99,99 % of meer van alle in het heelal aanwezige higgs deeltjes. 

    Door kinetische energie/rotatiebewegingen genereren deze vier higgs deeltjes uitsluitend vier elementaire 

    eigenschappen: 1) ruimte, 2) (anti)massa, 3) elektrische lading(kracht) en 4) magnetische spin(kracht). 

    De overige 0,01 % van de higgs deeltjes verkeert in een energetihsch extreme toestand die alleen tijdelijk 

    wordt aangetroffen bij botsingen in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties. 

● Met deze paren van higgs deeltjes/strings zijn neutrino’s, (halve)fotonen van infrarood (het proton) en die van 

    licht (het elektron) te vormen. Daarmee zijn dan constructies van 13 ½ fotonen te maken met reeds de fysische 

    kenmerken van het proton/elektron t.a.v. massa, lading en spin maar nog zonder het kenmerk zijn van materie 
    of dat van antimaterie. Voor het verkrijgen die kenmerken moet eerst nog E = ½ mc2 aan rotatie-energie aan  

    deze constructies van fotonen worden toegevoegd. Document F1c. 

● Via passage door elektrische en magnetische velden van sterren en van sterrenstelsels gaan die constructies van  

   13 ½ fotonen steeds sneller linksom of rechtsom hun as roteren tot maximaal de lichtsnelheid en wordt zo  

    E = ½ mc2 aan kinetische rotatie energie toegevoegd. Die ‘rotorfotonen’ transformeren dan tot het 

    proton/antiproton en het elektron/positron met het kenmerk van materie of antimaterie. Zie document F1c. 

● In tegenstelling tot massa/antimassa kan equivalente materie/antimaterie wel annihileren. Daarbij komen naast 

    fotonen tevens E = mc2 vrij aan rotatie energie. Bij annihilatie wordt geen massa omgezet in energie! 

    Ogenschijnlijk lijkt dat wel te gebeuren. Alle vrijgekomen fotonen zijn majorana deeltjes; echte deeltjes met 

    een meetbare massa, lading en spin van kwantitatief nagenoeg nul maar niet exact nul en met dipool- en  

    quadrupoolkrachten. Zie document F1b. 
● Het (anti)proton en het (anti)elektron zijn de enig mogelijke vier stabiele bouwstenen van: 

   a) alle gewone atomen van het periodiek systeem, 

   b) alle anti atomen (alleen antiwaterstof) en van 

   c) alle atomen in een zwart gat toestand. Dat zijn gewone isotopen waarvan de elektronenschillen zijn 

       ingestort tot vlak nabij de atoomkern. Dat kan eerst plaatsvinden vanaf het element beryllium (Be). 

● In dit document F1d wordt geschetst hoe vanuit protonen en elektronen eerst waterstof wordt gevormd en 

   van daaruit via kernfusie uitsluitend de isotopen van het periodiek systeem kunnen worden geconstrueerd. 

   Gedurende de heelalcyclus wordt de opbouw van de isotopen van het periodiek systeem gevolgd. 

● Atoomkernen bevatten geen neutronen. Het (anti)neutron is samengesteld uit één (anti)proton en één 

   (anti)elektron. In atoomkernen zal ieder elektron van zo’n neutron altijd standaard vast verbonden zijn aan 

   minimaal twee protonen en nimmer aan slechts één proton zoals bij het vrije neutron. Het neutron kan geen 

   zelfstandige bouwsteen zijn of als zodanig deeltje gevormd worden in de atoomkern; wel aan de buitenzijde  
   van de atoomkern! 

● Met alleen protonen en elektronen wordt de atoomkern veel eenvoudiger van structuur. De ‘sterke kernkracht’ 

   blijkt een sterke ladingkracht te zijn en de ‘zwakke kernkracht’ een zwakke magnetische spinkracht. De  

   begrippen ‘sterke’kernkracht en ‘zwakke’ kernkracht vervallen nu en zijn overbodig geworden. 

● Het effect van snelheid/kinetische energie en lineaire- en hoeksnelheden van het atoom in het heelal wordt 

   uitgewerkt en welke effecten die snelheden/kinetische energie in het heelal hebben op de banen van de ‘schil- 

   elektronen’ van het atoom en welke fysische en chemische krachten daardoor worden opgewekt. 

● In document F1e wordt de overgang beschreven van gewone isotopen naar zwart-gat isotopen c.q. atomen 

   die aanwezig zijn in alle compacte hemellichamen en in zwarte gaten. Zwart-gat atomen zijn gerangschikt 

   conform het periodiek systeem van zwart-gat isotopen dat eerst begint bij het zwart gat element beryllium   

   (Be). 
 

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

 

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

**)    Met dank aan Adarshi Yadava voor de figuren 
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*1) INLEIDING: 

 

-) Circa 99,99 % of meer van alle higgs deeltjes verkeert continue in de relatieve rusttoestand: 

In document F1a 2014 zijn de 4 elementaire higgs deeltjes/strings van het proton en die van het elektron 

afgeleid die gelden voor alle higgs deeltjes in de relatieve rusttoestand en daarmee voor 99,99 % of meer van 

alle higgs deeltjes in het heelal. 

Die vier higgs deeltjes vormen samen het Standaard higgs/string/snaar model van Uiterwijk Winkel. Deze 

deeltjes zijn twee aan twee super symmetrisch en zowel in ruimtelijk als in fysisch opzicht 100 % elkaars 

antideeltje. Die elementaire deeltjes en antideeltjes kunnen niet annihileren! Zie figuur 1c en figuren 6a en 6b. 
 

-) Circa 0,01 % of minder van alle higgs deeltjes verkeert in een energetisch extreme toestand: 

De overige circa 0,01 % of minder van alle higgs deeltjes verkeren, meestal kortstondig, in een energetisch 

extreme toestand met meer of met juist minder rotatie-energie op higgs niveau dan het geval is bij de 

bovengenoemde vier higgs deeltjes in de constante relatieve rusttoestand. 

Higgs deeltjes met te veel of juist te weinig kinetische energie komen vrij bij: a) botsingen in deeltjesversnellers, 

b) tijdens kern(fusie)reacties en c) bij hoogenergetische processen in het heelal. 

Die deeltjes zijn weergegeven in het huidige Standaardmodel van de wetenschap dat bestaat uit circa 20 deeltjes 

en dat gekenmerkt wordt door drie generaties c.q. energieniveau’s: 1) up/down, 2) charm/strange en 3) 

top/bottom. Die deeltjes zijn niet super symmetrisch in tegenstelling tot de vier higgs deeltjes van het standaard 

model van Uiterwijk Winkel! 

 

-) Majorana deeltjes: 

Document F1b behandelt voor de relatieve rusttoestand de groep van majorana deeltjes. Die deeltjes zijn 

opgebouwd uit een equivalent aantal gewone higgs deeltjes/strings en anti higgs deeltjes/strings die niet kunnen 

annihileren. Majorana deeltjes tonen aan de buitenkant geen enkele meetbare a) ruimte, b) massa, c) lading en 

spin terwijl die ruimte, massa, lading, spin en kinetische energie binnenin die deeltjes nog steeds volledig 

ongewijzigd aanwezig zijn. 

Bij metingen zijn dergelijke majorana deeltjes heel verwarrend omdat in die deeltjes massa, lading, spin en 

kinetische energie aanwezig is die grootheden van buitenaf niet meetbaar zijn! Tot de groep van majorana 

deeltjes behoren o.a. de (anti)neutrino’s/frankino’s, de dubbel frankino’s en alle vormen van (anti)fotonen van 

licht (elektron) en fotonen van infrarood (proton)! 
 

-) Vanuit die vier elementaire higgs deeltjes van Uiterwijk Winkel valt uitsluitend het (anti)proton en het 

    (anti)elektron op te bouwen: 

In document F1c blijkt dat vanuit deze vier higgs deeltjes uitsluitend het stabiele proton, het stabiele elektron en 

hun beide antideeltjes zijn op te bouwen. Dit zijn de enige bouwstenen van gewone isotopen, van het anti atoom 

en van het zwart-gat atoom/isotopen. 

De auteur vervangt alle neutronen in atoomkernen door één proton en één elektron. Alle atoomkernen bevatten 

dan alleen protonen en ‘kernelektronen’; zie hoofdstuk 2 punt 11 en figuren 18, 19 en 20. 

 

-) Alle materie/atomen/zwart-gat atomen berusten op protonen en elektronen: 

Dit document F1d geeft aan dat alle materie in het heelal vrijwel 100 % berust op constructies met alleen 

gewone protonen en elektronen waaruit tijdens de heelalcyclus (documenten G7 en G8) in eerste instantie 
uitsluitend het waterstofatoom is op te bouwen. Alle overige isotopen van het periodiek systeem worden pas in 

tweede instantie via kernfusie gevormd vanuit waterstof in sterren en tijdens supernova explosies waarbij alleen 

protonen en elektronen betrokken zijn. 

 

De gevormde isotopen zijn daardoor steeds volledig opgebouwd uit protonen en elektronen. Die opbouw van 

nieuwe atomen en hun isotopen vindt plaats via enkelvoudige stapjes en via het toevoegen van achtereenvolgens: 

-) één elektron aan een proton in de atoomkern; dat elektron wordt een kernelektron, 

-) hechting van één proton aan dat laatste aan de atoomkern gehechte kernelektron en 

-) plaatsing van één elektron in de elektronenschillen; dat elektron wordt dan een ‘schilelektron’. 

Bij die bovengenoemde stapsgewijze opbouw van atoomkernen kunnen geen neutronen in de atoomkern worden 

gevormd! 
Om energetische redenen zijn alle, vanuit waterstof bij kernfusie, gevormde atomen heelalwijd dwingend 

stapsgewijs (min/max 1 beginsel) opgebouwd via stapjes van toevoegen van één proton of van één elektron. Bij 

de kleinste elementen kunnen twee opeenvolgende stappen met één proton plaatsvinden. Die door de auteur 

aangegeven stapgewijze opbouw resulteert dwingend in de isotopen conform het op aarde bekende periodiek 

systeem. Zie de isotopen tabel van Wikipedia die gebaseerd is op het atoommodel van Bohr. In dat model 

vervangt de auteur dus alle neutron in de atoomkern door één proton en één elektron; hoofdstuk 2 punt 11. 
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De auteur onderkent de aanwezigheid van echte elektronenschillen en orbitalen rond de atoomkern daar de 

schilelektronen van het atoom met een eigen snelheid van circa twee duizend km/s rondom hun atoomkern 

moeten kunnen bewegen. Dat kan alleen als deze elektronen gestructureerd in relatief smalle banen of banden 

lopen rond de atoomkern; iedere band met een eigen richting. Bij de auteur is geen sprake is van ‘elektronen 

wolken’. Dat soort beelden ontstaan bij het maken van foto’s. 

 

Tijdens kernfusie streeft de in opbouw zijnde atoomkern en streven de schilelektronen in de (sub)elektronen-

schillen steeds naar een zo laag mogelijk energie niveau. Om die reden vormen de schilelektronen samen zoveel 
als mogelijk elektronenparen en ordenen die schilelektronen zich in (sub)schillen met één of met vier 

elektronenparen. Daarbij komt warmte vrij en wordt zo het dan laagst mogelijke energie niveau bereikt. Zie 

linkerzijde van de figuren 18a – 18n. 

De totale lading van het tijdens kernfusie in opbouw zijnde atoom en zijn elektronenschillen en orbitalen switcht 

bij deze stappen steeds met –€ of +€, waarbij € de protonlading is. 

 

In hoofdstuk 6 van dit document wordt aangegeven hoe, waar en waardoor de schilelektronen van atomen 

fysische en chemische krachten genereren. Dat hoofdstuk vormt een compilatie van de documenten C1, C2 en 

C3. 

 

-) Zwart-gat isotopen en zwarte gaten: 
Document F1e beschrijft de overgang van gewone isotopen tot zwart-gat isotopen en beschrijft voor die 

toestand hun fysische eigenschappen en krachten. Zie de rechterzijde van de figuren 18a – 18n waarin tot 

magnesium de overgang van een aantal gewone naar zwart-gat atomen is geschetst. Daar wordt duidelijk dat 

zwart-gat isotopen dezelfde basisvorm hebben als die van gewone isotopen. 
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*2) PROBLEEMSTELLING: 

 

1) Atoomkernen bevatten geen neutronen: 

Tot heden (2015) gaat de wetenschap er van uit dat de atoomkern neutronen moet bevatten omdat die deeltjes als 

‘lijm’ in de kern fungeren en vrijkomen bij de stabilisatie van atoomkernen. Neutronen zijn opgebouwd uit één 

proton en één elektron. Aan de buitenkant tonen ze geen direct meetbare lading maar wel een meetbare rest spin. 

In vrije toestand zijn neutronen instabiel en vallen ze vrij snel uiteen in één proton en één elektron. 

 

In atoomkernen zal het elektron van zo’n ‘kernneutron’ altijd standaard gebonden zitten aan minimaal twee 
protonen en nimmer aan slechts één proton zoals bij het vrije neutron. Door die tweede binding is in de 

atoomkern dan geen sprake meer van op zichzelf staande neutronen en apart van elkaar te onderscheiden 

bouwstenen! 

Om die reden vervangt de auteur alle neutronen in de atoomkern standaard door één zelfstandig aanwezig proton 

en één zelfstandig aanwezig kernelektron! Het atoommodel van Bohr wordt daarmee ingrijpend aangepast en 

vereenvoudigd. Zie ook bijlage 1. 

 

2) Neutronen komen ogenschijnlijk wel vanuit de atoomkern: 

Neutronen kunnen ogenschijnlijk wel vanuit de atoomkern komen. Instabiele atoomkernen kunnen om te 

stabiliseren direct na elkaar stapsgewijs eerst één proton afstoten en in de volgende stap direct daarna één 

kernelektron. Pas aan de buitenkant van de atoomkern gaan die twee deeltjes samen één neutron vormen dat zich 
daarne met bijna de lichtsnelheid afscheidt van de atoomkern en dat als deeltje wordt waargenomen. Dan lijkt, 

heel bedrieglijk, alsof de atoomkern neutronen bevat. Dat is dus niet het geval! De ontstane instabiele neutronen 

vallen na een kwartier uiteen in één proton en één elektron. 

 

3) Geen ‘sterke’ en ‘zwakke’ kernkrachten: 

Om die ongeladen neutronen als bouwsteen in de atoomkern mogelijk te maken hebben de exacte 

wetenschappen in het verleden de begrippen ‘sterke kernkracht’ en de ‘zwakke kernkracht’ geïntroduceerd die 

als krachten verder nergens meer voorkomen op atomair en moleculair niveau! 

Bij atoomkernen met losse protonen en losse ‘kernelektronen’ trekken die elkaar aan via elektrische lading (= 

‘sterke kernkracht’) en via magnetische spin (= ‘zwakke kernkracht’). De structuur van de atoomkern en het 

stelsel van elementaire krachten en bindingen daarbinnen wordt veel eenvoudiger van opzet. De huidige 
begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’ vervallen geheel en worden concreet ingevuld met een 

‘sterke’ elementaire elektrische ladingkracht en een ‘zwakke’ elementaire magnetische spinkracht. Die krachten 

komen zowel op atomair en moleculair niveau als op subatomair niveau voor! 

 

4) Reduktie basisstelsel met 4 fundamentele krachten tot stelsel met slechts 2 elementaire krachten: 

De begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’ zijn nu overbodig geworden. Beide begrippen dienen te 

verdwijnen en worden vervangen door: a) de elementaire lading(kracht) en b) de elementaire magnetische 

spinkracht!  

Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd vanuit de ‘schilelektronen’ van atomen en alleen in combinatie met 

(rotatie)snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal; zie document E3 en E3-1. 

Gravitatie is geen elementaire kracht!  

De auteur splitst in feite de elektromagnetische kracht op in twee aparte componenten: a) de elementaire 
lading(kracht) en b) de elementaire magnetische spinkracht. Dezelfde krachten als hierboven genoemd. Beide 

elementaire krachten ontstaan gelijk met (anti)massa reeds op higgs niveau! Zie document F1a 2014. 

 

De auteur reduceert daarmee het huidige stelsel met 4 fundamentele krachten tot een stelsel met uitsluitend twee 

elementaire krachten: 

a) de elementaire elektrische lading(kracht) en 

b) de elementaire magnetische spin(kracht)! 

 

5) Verklaring structuur elementen periodiek systeem en fysische, chemische en mechanische krachten: 

Een plausibele verklaring ontbreekt thans waarom: 

a) tijdens kernfusiereacties vanuit waterstof alle nieuw te vormen isotopen heelalwijd dwingend 
    opgebouwd worden conform het periodiek systeem; zie de isotopentabel Wikipedia. 

 

b) kernfusie vanuit waterstof heelalwijd niet kan resulteren in een principieel andere opbouw van atomen en 

    isotopen dan die op aarde bekend zijn. 

 

c) hoe en waardoor heelalwijd fysische en chemische krachten op deze isotopen worden gegenereerd, 
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d) hoe de structuur van de fysische en chemische bindingen tussen atomen en/of moleculen precies in elkaar zit. 

 

Fysische en chemische krachten en hun bindingen blijken afkomstig te zijn van de schilelektronen van atomen. 

Die genereren deze krachten als gevolg van de 9 à 11 lineaire en hoeksnelheden/versnellingen van isotopen en 

moleculen binnen de heelalbolschil ten opzichte van het centrum C. 

 

e) waarom atomen in een zwart gat toestand kunnen raken waarbij de elektronenschillen instorten tot vlak nabij 

de atoomkern en welke fysische kenmerken dergelijke zwart-gat atomen daarna nog over hebben. 
In document F1e en de figuren 18 a – 18n wordt dat ineenstorten van gewone atomen ≥ Be tot zwart-gat 

atomen inzichtelijk gemaakt en worden de fysische eigenschappen van zwart-gat isotopen en daarmee de 

fysische eigenschappen van zwarte gaten afgeleid. 

 

In de wetenschap wordt veel gespeculeerd over de fysische eigenschappen van zwart-gat atomen en die van 

zwarte gaten. Concreet en theoretisch is maar heel weinig bekend. Daardoor zijn zwarte gaten thans ten onrechte 

omgeven met een waas van allerlei wetenschappelijk geaccepteerde mythen. 
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*3) VRAAGSTELLING: 

1) Waarom zijn op aarde de elektronenschillen van de elementen van het periodiek systeem standaard geordend 

    in groepen van 2 schilelektronen c.q. één ‘elektronenpaar’en in (sub)lagen gevuld met steeds maximaal 8  

    schilelektronen of 4 elektronenparen? Waarom vormen combinaties van elkaar afstotende elektronenparen? *) 

 

2) Valt tijdens kernfusiereacties de karakteristieke opbouw van zowel de elektronenschillen als van de 

     atoomkern zowel stapsgewijs als energetisch te verklaren en is deze opbouw te volgen? 

 

3) Is elders in het heelal een principieel andere opbouw mogelijk van isotopen (atoomkern en hun 
     (sub)elektronenschillen) dan die hier op aarde wordt aangetroffen in de isotopentabel van Wikipedia? 

 

4) Geldt het op aarde aanwezige periodiek systeem met bijbehorend stelsel van fysische en chemische krachten 

    dwingend heelalwijd? 

 

5) Bevat de atoomkern neutronen of berust de atoomkern alleen op structuren met protonen en kernelektronen? 

 

6) Ontstaan dergelijke neutronen pas aan de buitenkant van de atoomkern via het vrijwel gelijktijdig achter 

    elkaar uitstoten op één plaats van één proton en van één kernelektron die pas aan de buitenkant van de 

    atoomkern samen één (anti)neutron vormen? 

 
7) Wat zijn de effecten op het atoom van snelheid/versnelling in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal? 

    Wat zijn de gevolgen voor atomen van de 9 – 11 snelheden die de aarde ondergaat in het heelal t.o.v. C? 

    Die snelheden bedragen immers tientallen tot soms honderden km/s bedragen! 

 

8) Waardoor ontstaan krachten op het atoom?  

 

9) Zijn die krachten opgebouwd uit één kracht of uit krachtvectoren en hoe dan?  

 

10) Zijn de fysische en chemische krachten van de schilelektronen en hun bijbehorende natuurconstanten echte 

     constanten of kunnen die natuurconstanten ook veranderen? 

 
11) Welke natuurconstanten zijn wel echte constanten? 

 

*) Bij het elektronenpaar zitten beide elektronen, zo ver mogelijk van elkaar, in één min of meer vrijwel 

bolvormige baan/band. Beide elektronen vormen in feite een chemische radicaal binding omdat bij het vormen 

van zo’n elektronenpaar bindingsenergie/-warmte vrijkomt of in het verleden is vrijgekomen! 
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*4) UITGANGSPUNTEN: 

 

1) Heelal berust op equivalent aantal protonen en elektronen: 

In document F1c is vanuit de vier higgs deeltjes in document F1a 2014 de opbouw afgeleid van het proton en 

van het elektron en hun antideeltjes. Gewone protonen en elektronen zijn de stabiele bouwstenen van alle 

gewone atomen en hun isotopen en daarmee ook de stabiele bouwstenen van alle zwart-gat atomen en hun 

isotopen. 

Het antiproton en anti-elektron zijn de enige bouwstenen van het anti-atoom. Daar is kernfusie normaliter niet 

mogelijk zodat alleen het antiwaterstofatoom/molecuul mogelijk is. Misschien is het mogelijk om antihelium te 
maken. 

 

Tabel 4 – 1: Fysische kenmerken van protonen en elektronen; de elementaire bouwstenen van atomen: 

 

Twee bouwstenen atoom het proton en elektron:   massa          lading     spin  gravitatie en andere krachten 

Het proton:                                                                    + 1mp               +1 €         $              exact 0 

Het elektron:                                                                  – 1me           –1 €         $              exact 0 

 

Twee elementaire  massa deeltje/strings elektron:   massa        lading    spin  gravitatie en andere krachten 

Het antiproton:                                                               –1 mp           –1 €          $                exact 0 

Het anti elektron/positron:                                             +1 me           +1 €          $                exact 0 

 

Toelichting: 

1) Het proton en elektron bezitten een hoeveelheid volume en kinetische energie. Deze bouwstenen van het 

atoom bezitten slechts twee elementaire grootheden: a) elektrische lading en b) magnetische spin. Die 

elementaire krachten ontstaan reeds op het elementaire higgs niveau; zie document F1a 2014. De elektrische 

ladingkracht is kwantitatief circa duizend maal sterker dan de magnetische spinkracht.  

2) Protonen en elektronen bezitten van zichzelf noch gravitatie noch enig andere fysische of chemische kracht. 

Van gravitatie en die andere krachten is eerst sprake als het proton en het elektron samen een atoom vormen 

en dat atoom een zekere snelheid heeft in het heelal t.o.v. het centrum C; document E3 en E3-1. 

3) Gravitatie en deze andere fysische en chemische krachten worden uitsluitend gegenereerd door de 

schilelektronen in combinatie met snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C. 
4) Beide bouwstenen annihileren met hun antideeltjes conform de formule E = mc2. Bij annihilatie wordt echter 

geen massa omgezet in energie doch komt alleen een hoeveelheid rotatie energie vrij conform de formule 

 E = mc2 en in de vorm van fotonen. 

5)  Fotonen zijn majorana deeltjes en die aan de buitenkant geen enkele meetbare massa, lading, spin en volume  

      meer hebben! Na annihilatie is binnenin die fotonen alle massa, lading, spin en volume nog volledig en  

      onveranderd aanwezig. Voor majorana deeltjes zie document F1b 

6)   Bij annihilatie wordt dus absoluut niets van de in materie aanwezige massa/antimassa omgezet in energie en  

      komen alleen majorana deeltjes (o.a. fotonen en neutrino’s) vrij. Door de vorming van majoranadeeltjes lijkt  

      ogenschijnlijk, en heel bedrieglijk, alsof alle massa/materie volledig is omgezet in ‘pure’ energie in de vorm  

      van fotonen. 

7)   Bij metingen heffen massa en antimassa, + en – lading en parallelle en anti parallelle spin elkaar wederzijds  

      op. Alleen dipool- en quadrupoolkrachten blijven buiten die deeltjes over. 
8)   Gezien de ruimtelijke opbouw, zie figuren 15a en 15b van document F1c, bevat iedere proton en elektron  

      veel meer massa, lading, spin en kinetische energie dan aan de buitenkant van het proton of elektron te meten  

      is. Op aarde en in het heelal is daardoor veel meer massa, lading en spin aanwezig dan we rechtstreeks  

      kunnen meten! Dit verklaart een deel van de ‘donkere massa of materie’! 
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2) Alle materie en atomen in het heelal zijn volledig opgebouwd uit ‘gewone’ protonen en elektronen: 

Alle materie in het heelal berust van zichzelf vrijwel uitsluitend en vrijwel 100 % op constructies met gewone 

protonen en gewone elektronen. Het antiproton en anti-elektron komen vrijwel niet voor maar zijn, via 

verandering van rotatie, wel te maken vanuit gewone protonen en elektronen. Het proton en elektron resulteren 

in de vorming van a) gewone atomen conform de elementen van het periodiek systeem en b) in atomen in een 

zwart gat toestand c.q. in zwarte gaten. 

 

3) Ontstaan van zwart-gat atomen: 

Zwart-gat atomen zijn gewone atomen waarvan de elektronenschillen en hun orbitalen zijn ineengestort tot vlak 
nabij de atoomkern. Zwart-gat atomen zijn, net als gewone atomen, volledig opgebouwd uit protonen en 

elektronen en bezitten dezelfde elektronenschillen en orbitalen en zelfs hetzelfde aantal schilelektronen daarin 

met alleen losse schilelektronen en geen elektronenparen; zie document F1e en figuren 18, 19 en 20. 19. 

 

Zwart-gat atomen zijn standaard superkoud (circa 2,7 kelvin) doordat: 

a) hun atoomkernen nauwelijks meer enige ruimte over hebben om te trillen en 

b) de atoomkernen van zwart-gat atomen geen fotonen en daarmee kinetische energie meer kunnen absorberen. 

 

4) Antiprotonen/elektronen: 

In het heelal komt van nature geen anti materie voor in de vorm van anti protonen, anti elektronen of als anti 

atomen. Dergelijke antimaterie zou direct annihileren met de alom aanwezige gewone protonen/elektronen van 
gewone atomen. 

 

5) Heelal is een gesloten systeem voor massa/materie en energie: 

De auteur heeft in de documenten G7 en G8 afgeleid dat de heelalbolschil een volledig gesloten systeem vormt 

waaruit geen enkele vorm van massa/materie en kinetische energie kan ontsnappen. Alleen de volkomen massa- 

en energieloze gravitatie straling verdwijnt continu naar buiten dit heelal.  

 

6) Heelal berust op een equivalent aantal protonen en elektronen: 

In het vorige heelal bracht gravitatie alle materie bijeen in het Little Bang zwarte gat met het centrum C van het 

heelal steeds precies in het midden; document G6. Tijdens het vormen van dat Little Bang zwarte gat verloor het 

heelal steeds meer van zijn snelheid en daarmee steeds meer van zijn totale gravitatie. Voor gravitatie zie 
document E3 en figuren in E3-1. Deze figuren geven tevens een ingekorte impressie van de heelalcyclus. 

Het huidige heelal startte met het onderschrijden van de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) van dat Little 

Bang zwarte gat met daarin alle massa/materie en energie van het vorige heelal bijeengebracht. Het wegvallen 

van gravitatie en van de onderlinge elektrische afstoting van de elektronenschillen van de aanwezige zwart-gat 

atomen zorgden er vervolgens voor dat: 

a) het Little Bang zwarte gat overal exact gelijktijdig instabiel werd en uiteenviel in losse zwart-gat atomen die 

b) zonder de bescherming van gravitatie zelf ook instabiel zijn en direct daarna verder uiteenvielen in een 

    equivalent aantal losse protonen en losse kernelektronen en losse schilelektronen die zich daarna ordenen 

c) in de vorm van monolaagjes van afwisselend één proton dik en één elektron dik en 

d) waarna het nieuwe heelal weer uitdijt als bijna eindeloze monolaagjes protonen/elektronen en met circa 

     1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid.  

Tijdens deze Little Bang blijven alle protonen en elektronen uit het vorige heelal 100 % onveranderd in stand! 
Zie document G6. 

 

7) Heelalcyclus doorloopt als geheel een volkomen energie neutrale cyclus: 

Na de start van het nieuwe heelal zijn alleen monolaagjes van protonen en elektronen aanwezig en ontbreekt het 

atoom en daarmee gravitatie; document G6. Gravitatie is afwezig tot het moment dat uit deze vrijgemaakte 

monolaagjes van protonen en elektronen miljarden jaren later eerst weer uitsluitend het waterstofatoom/-

molecuul wordt teruggevormd. Dat gebeurt echter pas circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang. Gedurende die 

gehele eerste periode van uitdijing is gravitatie absoluut afwezig! 

In die gravitatieloze periode bereikt de heelalbolschil overal een exact gelijke uitdijing van circa 2 – 2,5 miljard 

lichtjaar t.o.v. C. Die uitdijing en verplaatsing van de heelalbolschil t.o.v. C is energetisch gezien op een 

volkomen kostenloze wijze bereikt! 
 

8) Met het waterstofatoom en -molecuul komt gravitatie en daarmee gravitatie-energie t.o.v. C weer terug: 

Op het moment van vorming van het waterstofatoom/molecuul genereren de schilelektronen ook direct gravitatie 

en ontstaat daarmee vanuit het niets een enorme hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. C. Die gravitatie-energie 

t.o.v. C wordt volledig aan de heelalcyclus toegevoegd! Het is goed te bedenken dat die enorme hoeveelheid 
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gravitatie-energie t.o.v. C volkomen gratis en kostenloos is verkregen; een verrassend neveneffect van het 

ontstaan van gravitatie! 

Deze ‘toegevoegde’ gravitatie-energie wordt gedurende heelalcyclus weer volledig gebruikt om de afwikkeling 

van deze cyclus op een volledig gecontroleerde wijze te laten verlopen. Deze gravitatie-energie is in feite de 

gezochte ‘donkere energie’ van het heelal! 

 

9) Heelalcyclus bestaat uit 29 stappen en is modelleerbaar: 

In documenten G7 en G8 heeft de auteur de 29 stappen van de heelalcyclus afgeleid die een cyclustijd heeft van 

naar schatting ergens tussen 2 - 3 biljoen jaar! Alle overgangen tussen die 29 stappen in de heelalcyclus berusten 
op het door de auteur afgeleide minimaal en maximaal1 beginsel (min/max 1). Zie document F1f 

www.uiterwijkwinkel.eu . Vanuit de huidige stap 23 van de cyclus zijn via dat min/max 1 beginsel alle 22 

voorgaande stappen van de heelalcyclus terug te herleiden. Vele van die eerdere stappen zijn zelf niet meer 

waarneembaar te maken/krijgen via telescopen of andere satelliet waarnemingen. Ook de zes nog komende 

stappen zijn via min/max 1 af te leiden. Daarmee is de gehele cyclus af te leiden die de heelalbolschil als geheel 

doorloopt. Die kosteloos toegevoegde gravitatie-energie zorgt ervoor dat iedere cyclus op een volledig 

energieneutrale wijze wordt doorlopen en zodanig wordt afgewikkeld dat aan het eind van de cyclus geen enkele 

gravitatie-energie meer over is zodat het volgende heelal weer met een schone lei start! 

 

10) Heelalcyclus is mathematisch modelleerbaar en daarna kwantitatief in te vullen: 

Het min/max 1 beginsel zorgt er voor dat de heelalcyclus mathematisch te modelleren is. Met zo’n mathematisch 
model is het heelal en zijn cyclus vervolgens volledig kwantitatief in te vullen voor de in document G3 

afgeleide 12 (hoofd)parameters van het heelal. Binnen enkele jaren volgt naar verwachting een volledige 

kwantitatieve invulling van de heelalcyclus. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*5) HOOFDLIJNEN HEELALCYCLUS EN ONTSTAAN VAN ATOMEN EN HUN FYSISCHE EN 

CHEMISCHE KRACHTEN: 

In dit hoofdstuk 5 wordt in het kort de heelalcyclus gevolgd en daarmee de opbouw van atomen en van hun 

stelsel van bijbehorende fysische en chemische krachten. De uitgebreide heelalcyclus is uitgewerkt in document 

G7 (tekst) en G8 (figuren). 
In hoofdstuk 6 van dit document wordt separaat in het kort het stelsel van fysische en chemische krachten van 

die atomen uitgewerkt. De volledige documenten staan onder C1 – C4 en document E3 (gravitatie) en 

document E3-1. 

In de figuren 4a, 4b, 5 en 6 van E3-1 worden de belangrijkste stappen van de heelalcyclus in vogelvlucht 
aangegeven en worden deze stappen nader toegelicht. 

 

 

5.1 DE HEELALCYCLUS IN VOGELVLUCHT: 

De Little Bang van de auteur vormde het einde van het voorafgaande heelal met meteen aansluitend de start van 

het huidige heelal die circa 40 - 45 miljard jaar geleden plaatsvond bij een temperatuur van 0 kelvin! Deze 

superkoude Little Bang staat beschreven in document G6. De Little Bang trad op als gevolg van het uiteindelijk 

volledig verdwijnen van alle gravitatie in een supergrote Little Bang zwart gat waarin gravitatie alle 

massa/materie en kinetische energie van het einde van het voorafgaande heelal bijeen had gebracht. 

 

Dat bijeenbrengen en samenvoegen van alle massa/materie en kinetische energie op het centrum C van het heelal 
ging ten koste van ‘toegevoegde’ gravitatie-energie, van snelheid en van de door snelheid opgewekte gravitatie. 

Aan het eind van de inkrimping van de heelalbolschil resulteerde dat in een gigantisch zwart gat met een straal 

van tussen 50 – 100 miljoen km met steeds minder beweging in het heelal en daarmee ook steeds minder 

gravitatie. Door die afname van gravitatie werd dat gigantische Little Bang zwarte gat steeds instabieler omdat 

de elektronenschillen van zwart-gat atomen elkaar wederzijds afstoten. Gravitatie zorgde al die voorgaande tijd 

ervoor dat de zwart-gat atomen opgesloten bleven in de centrale zwarte gaten en in het little Bang zwarte gat! 

 

Pas in de allerlaatste fase van vorming en afronding van dat Little Bang zwarte gat neemt de inkrimpsnelheid 

t.o.v. C en daarmee het laatste restant van de inkrimpgravitatie op zeker moment zo ver af dat de door snelheid 

gegenereerde gravitatie niet langer in staat is om deze, elkaar afstotende, zwart-gat atomen bijeen te houden in 

het Little Bang zwarte gat. Dan wordt het punt van de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) bereikt waarbij de 
onderlinge afstoting van de aanwezige zwart-gat atomen het wint van de gravitatie die deze zwart-gat atomen tot 

dan toe bijeen en opgesloten hield in het zwarte gat. 

 

Bij het onderschrijden van de Krizgag wordt het Little Bang zwarte gat overal exact gelijktijdig instabiel en 

desintegreert dit vervolgens door eerst uiteen te vallen in losse zwart-gat atomen. Zonder de bescherming van 

gravitatie zijn losse zwart-gat atomen echter zelf ook instabiel en vallen dan direct aansluitend uiteen in een 

equivalent aantal losse protonen en losse elektronen. Zie document G6. 

 

Nog tijdens de Little Bang ordenen die protonen en elektronen zich in monolaagjes van afwisselend één proton 

en één elektron dik. Die vrijgemaakte protonen en elektronen bezitten uitsluitend een elementaire ladingkracht 

(+Lek) en een elementaire magnetische spinkracht (+Mek). Van zichzelf genereren deze bouwstenen van het 

atoom geen gravitatie noch enig andere fysische of chemische kracht; die krachten komen pas te voorschijn als 
protonen en elektronen een atoom vormen. Zie hoofdstuk 6. 

 

-) Elektrische veerspanning tussen laagjes protonen en elektronen: 

Tijdens het verval van het Little Bang zwarte gat bestaat een enorme elektrische veerspanning tussen zowel alle 

elektronen als tussen alle protonen. Daardoor is een enorme bijbehorende kinetische energie aanwezig binnen het 

complex van monolaagjes van protonen en elektronen. Als gevolg van die veerspanning verwijderen deze zuiver 

bolvormige monolaagjes van protonen en elektronen vanaf de buitenkant ten opzichte van C met circa 1/3e – 1/2e 

van de lichtsnelheid c. Dat afpellen van het Little Bang zwarte gat vergt circa 1.500 jaar!  

 

Met het uiteenvallen van alle zwart-gat atomen is tevens alle gravitatie en alle gravitatie-energie volledig 

verdwenen! Na de Little Bang start de uitdijing dus zonder enige vorm van gravitatie vanaf de buitenkant van het 
voormalige ‘Little Bang zwarte gat’. Door de veerspanning en het ontbreken van gravitatie start de uitdijing van 

het nieuwe heelal start volkomen ongehinderd met een alzijdig constante en uniforme snelheid van circa 1/3e – 

1/2e van de lichtsnelheid vanaf het centrum C van het heelal. Binnen hun eigen monolaagjes hebben alle 

elektronen verder nog transversaal bolvormige bewegingen van circa 2/3e c rond C. 
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Pas 6 – 10 miljard jaar na die Little Bang hebben de elektronen deze transversale snelheid en kinetische energie 

grotendeels afgegeven aan de protonen en is deze transversale snelheid van de elektronen afgenomen van circa 

2/3e van de lichtsnelheid tot circa 2.000 km/s; de ‘equatoriale’snelheid van het schilelektron in het 

waterstofatoom. In die periode is de onderlinge afstand tussen die monolaagjes protonen en elektronen 

toegenomen tot de straal van het waterstofatoom. 

Exact gelijktijdig vangt ieder proton dan heelalwijd een eigen schilelektron in. Dan wordt uitsluitend het 

waterstofatoom gevormd en geen enkel ander isotoop van het periodiek systeem! Dat gebeurt pas miljarden jaren 

later tijdens de waterstofsupernova’s en de daarbij optredende kernfusiereacties. 

 

 

5.2 TERUGKOMST VAN HET WATERSTOFATOOM, GRAVITATIE, GRAVITATIE-ENERGIE EN DE 

COVALENTE RADICAALKRACHT: 

Met dat waterstofatoom komt in combinatie met snelheid/versnelling t.o.v. C zowel gravitatie (+G1k) als de 

chemisch covalente radicaalkracht (+R1ck) terug in het heelal. Overal in de heelalbolschil is die gravitatie 

gelijkmatig verdeeld en deze gravitatie is binnen de heelalbolschil overal gericht precies gericht op het centrum 

C van het heelal. Zie de documenten onder C. 

Met gravitatie komt ook automatisch het fenomeen van gravitatie-energie t.o.v. C terug in het heelal wordt 

kosteloos en volkomen vanuit het niets een enorme hoeveelheid gravitatie-energie aan de heelalcyclus 

toegevoegd! Die gravitatie-energie t.o.v. C vormt de drijvende kracht van iedere heelalcyclus. 

 

 

5.2.1 MET HET WATERSTOFMOLECUUL KOMT DE VANDERWAALSKRACHT EN DE FYSISCHE 

FASEN TERUG IN HET HEELAL: 

De covalente radicaalkracht (+R1ck) resulteert direct daarop in de vorming van een elektronenpaar, in een 

covalente radicaalbinding (+R1b) en in de vorming van het waterstofmolecuul. Daarbij komt bindings-warmte 

vrij waardoor het zojuist gevormde waterstof erg heet en een plasma wordt dat daarna weer afkoelt tot gewoon 

100 % puur waterstofgas. 

Met de vorming van het waterstofmolecuul en het elektronenpaar ontstaat dan naast gravitatie (+G2k) tevens de 

vanderwaalskracht (+W2k) en vindt daarmee een verdere uitbreiding plaats van het aantal fysische en chemische 

krachten in het heelal. Alle elektronenparen genereren deze vanderwaalskracht! 

Is geen sprake van een vanderwaalsbinding dan stoten de elektronenschillen van moleculen elkaar wederzijds af. 
Dat resulteert in een, al dan niet explosieve, gasdruk! 

 

De gelijk met het waterstof ontstane gravitatie start meteen het afremmen van de snelheid van de uitdijing van de 

heelalbolschil. De daarbij vrijkomende energie wordt omgezet in rotatie-energie waardoor grootschalige rotaties 

ontstaan in het waterstofgas rond circa 4 – 20 miljard eerste rotatiepunten R1 op de heelalbolschil. Het vlak van 

die rotaties staat lokaal steeds loodrecht op de uitdijingsnelheid van de steeds exact ronde heelalbolschil! Rond 

ieder van die R1’s vormt zich later in de uitdijende heelalbolschil één van de thans aanwezige 4 – 20 miljard 

sterrenstelsels! 

 

 

5.2.2 VORMING VAN SUPERGROTE PURE WATERSTOFBOLLEN EN 2 – 4 KLEINERE 

NEVENBOLLEN: 
Dat hete waterstofgas koelt gedurende de volgende periode van 5 – 10 miljard jaar af tot zijn condensatiepunt 

(20,3 kelvin) waarbij flexibele vanderwaals bindingen (+W2b) en vloeibaar waterstof worden gevormd. Ter 

plaatse van de condensatie punten verdwijnt de gasdruk in het pure waterstofgas grotendeels. Door het lokale 

drukverlies op de condensatiepunten hoopt zich vooral op deze miljarden rotatiepunten R1 o.i.v. gravitatie een 

hoeveelheid vloeibaar waterstof op vanuit een gebied in de heelalbolschil met een straal van uiteindelijk circa 1 – 

2 miljoen lichtjaar rondom die R1’s. 

In een periode van miljarden jaren resulteert dat in de vorming van 4 – 20 miljard of meer steeds grotere en 

steeds heter wordende en steeds sneller roterende super grote bollen van puur, eerst vloeibaar, en later weer 

plasmavormig waterstof. Zie bijgevoegde figuur 4a van document E3-1. 

 

Door de enorme hoeksnelheid plat de grote centrale waterstofbol af en vormen zich van daaruit 2 – 4 
gelijkvormige kleinere en iets koelere nevenbollen (Roemers) die eveneens bestaan uit puur waterstof. Zie 

figuren document G8 van de de heelalcyclus. Hieruit zullen later de 2 – 4 spiraalarmen van het sterrenstelsel 

worden gevormd. De totale op R1 geconcentreerde hoeveelheid waterstof wordt uiteindelijk equivalent aan de 

hoeveelheid materie in één heel sterrenstelsel. 

Tijdens dat aangroeien van deze grote centrale pure waterstofbollen en 2 – 4 stuks iets koelere en kleinere 

nevenbollen loopt de temperatuur en druk in de kern steeds verder op tot uiteindelijk tientallen miljoenen kelvin. 
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5.2.3 KERNFUSIE IN DE CENTRALE WATERSTOFBOL; NIET IN DE 2 – 4 NEVENBOLLEN: 

Dat proces gaat met toename van druk en temperatuur door tot het moment dat in alle centrale pure 

waterstofbollen binnen een tijdspanne van enkele uren heelalwijd vrijwel gelijktijdig spontaan het 

kernfusieproces start. In de 2 – 4 gevormde kleinere en minder hete nevenbollen van puur waterstof treedt dan 

geen kernfusie op. 

De start van kernfusie in ieder van deze centrale gasbollen is equivalent aan één Big Bang. Bij die miljarden Big 

Bangs is alleen waterstof aanwezig en ontbreken nog radioactieve elementen. In die pure waterstofbollen start de 
kernfusie bij een veel hogere temperatuur en druk dan bij de kernfusie in een veel later te vormen sterren. 

In de kern van die miljarden later te vormen veel kleinere sterren is altijd sterk radioactief materiaal aanwezig. In 

die latere sterren start het kernfusieproces daardoor in een veel vroeger stadium in veel kleinere waterstofbollen  

dan in deze veel grotere en veel hetere pure waterstofbollen! Zie figuren document G8. 

 

Ieder van die 4 – 20 miljard centrale waterstofbollen mondt onvermijdelijk uit in zo’n lokale Big Bang. 

Zie figuur 4a E3-1. Iedere waterstofsupernova, Big Bang dus, vormt de start van één sterrenstelsel. Bij die 

explosie ontstaat het centrale zwarte gat van het latere sterrenstelsel en ontstaan door kernfusie tevens de overige 

elementen van het periodiek systeem met bijbehorend stelsels van fysische en chemische krachten. 

 

-1) Verlies aan gravitatie/gravitatie-energie: 
Tijdens die Bigs Bangs van de centrale bollen worden een hoeveelheid schilelektronen gebonden aan de 

atoomkern. Deze kernelektronen verliezen hun vermogen om gravitatie te genereren. In de centrale waterstofbol 

gaat deze kernfusie van schilelektronen gepaard met een verlies van circa 15 % of 1/6e van de gravitatie zoals die 

net voor deze Big Bang aanwezig was. Zie figuur 6 E3-1. Door het verlies aan 15 % gravitatie vliegen deze 2 - 4 

nevenbollen zonder kernfusie weg vanaf hun exploderende centrale bol. Door de kracht van de Big Bangs 

worden die 2 – 4 nevenbollen van puur waterstofplasma uit elkaar geslagen. Uit ieder van die 2 – 4 gelijke 

nevengasbollen vormt zich vervolgens één spiraalarm van het latere sterrenstelsel. 

De Big Bang is in feite een korte periode van hooguit enkele minuten tot uren met daarin 4 – 20 miljard kleinere 

afzonderlijke Big Bang’s in de heelalbolschil die toen een straal had van ‘slechts’ 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar t.o.v. 

C. Bij die miljarden Big Bangs verdwijnt naast circa 15 % gravitatie navenant dus ook circa 15 % van de 

‘toegevoegde’ gravitatie-energie van de heelalbolschil. Zie figuur 6 E3-1. 
 

-2) Heelal is veel ouder: 

Die miljarden Big Bangs vonden plaats circa 20 miljard jaar na de Little Bang en circa 20 – 25 miljard jaar 

geleden. Ons huidige heelal is circa 40 – 45 miljard jaar oud en is daarmee circa 30 miljard ouder dan tot heden 

wordt aangenomen. Van die voorafgaande periode van circa 30 miljard jaar is vrijwel niets meer waar te nemen. 

Zie figuren 4a, 4b en 5 van E3-1. 

 

-3) Beschrijving van waterstofsupernova’s: 

De buitenste schil van dat fusiegebied met daarin vooral de vanuit waterstof gefuseerde lichtere elementen ≤ Fe 

wordt samen met circa 85 % nog niet gefuseerd waterstof samen met het waterstof, van de niet fuserende 

nevenbollen, weggeslingerd binnen een lokaal, vrijwel plat, vlak binnen de heelalbolschil. Dat gebeurt bij alle 4 

– 20 miljard Big Bangs op dezelfde wijze! Uit iedere weggeslingerde 2 – 4 uit elkaar geslagen nevenbol vormt 
zich één spiraalarm met vele tientallen miljarden sterren en hun planeten. 

Uit iedere centrale waterstofbol en zijn 2 – 4 nevenbollen/spiraalarmen vormt zich één volledig sterrenstelsel. 

Later kunnen kleine sterrenstelsels o.i.v. gravitatie weer samenvloeien tot grotere sterrenstelsels. Zie figuren G8. 

 

 

5.3 DE HEELALCYCLUS UITGEBREIDER EN HET ONTSTAAN VAN FYSISCHE EN CHEMISCHE 

KRACHTEN MET DE REGIEROL VAN GRAVITATIE: 

In dit hoofdstuk wordt in het kort de heelalcyclus gevolgd waarbij de nadruk ligt op: 

1)  het ontstaan van waterstof, 

2)  van daaruit via kernfusie de vorming van de overige elementen van het periodiek systeem, 

3)  de oorsprong van de verschillende fysische en chemische krachten en bindingen van die atomen. 
In het kort wordt de ontwikkeling van atomen en van krachten gevolgd gedurende de heelalcyclus. 

 

In document G7 (tekst) en G8 (figuren) heeft de auteur veel uitgebreider dan hier afgeleid dat het heelal een 

vaste volkomen energie neutrale cyclus van 29 stappen doorloopt in een cyclustijd van, thans geschat, 2 – 3 

biljoen jaar. Het heelal kan zichzelf daardoor eindeloos herhalen via het exact vast liggende patroon van de 29 

stappen in de heelalcyclus. 
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1) Heelalcyclus is mathematisch te modelleren: 

Die cyclus van 29 stappen berust op 12 parameters (document G3) en valt straks steeds verder tot in detail 

mathematisch te modelleren. De auteur streeft ernaar om met de hulp van ESA, CERN, NWO, KNAW en 

Princeton vanaf medio 2015 de eerste opzet van zo’n mathematisch model van het heelal beschikbaar te hebben. 

Voor ieder van die 29 stappen zijn dan globaal de kwantitatieve grenzen van de 12 parameters van het heelal in te 

vullen en daarmee de randvoorwaarden voor ieder stap afzonderlijk. Hieruit zijn de huidige en maximale 

grenzen van het heelal als geheel af te leiden. 

Hier volgt een kort overzicht van deze cyclus met helaas ook enkele herhalingen. 

 
2) Korte weergaven heelalcyclus; ontstaan elementaire kracht en het ontstaan van krachten op atomen: 

Tijdens de Little Bang valt het Little Bang zwarte gat met daarin aanwezig alle protonen en elektronen bijeen 

uiteen vanwege het uiteindelijk volledig wegvallen van snelheid en daarmee van alle gravitatie in dat Little Bang 

zwarte gat. Het instabiel geworden Little Bang zwarte gat valt eerst uiteen in losse zwart-gat atomen omdat de 

elektronenschillen van deze zwart-gat atomen elkaar onderling netto afstoten. Zonder de noodzakelijke 
bescherming van een de vereiste minimale hoeveelheid gravitatie (Krizgag) zijn die zwart-gat atomen van 

zichzelf volkomen instabiel. 

Bij het onderschrijden van Krizgag (Kritische zwart gat gravitatie) vallen alle zwart-gat atomen uiteen in een 

equivalent aantal protonen en elektronen die gelijk de higgs deeltjes waaruit ze zijn opgebouwd, slechts twee 

elementaire krachten bezitten: a) elektrische lading (+Lek) en b) magnetische spin (+Mek). 

 

Na de Little Bang ordenen de vrijgekomen losse protonen en elektronen zich in monolaagjes die zich alzijdig 

gelijkmatig en zonder gravitatie verwijderen vanaf C met circa 1/3ec – 1/2e c. Zie document G6. 

 

Tijdens de heelalcyclus kan uit die tijdens de Little Bang vrijgemaakte protonen en elektronen in eerste instantie 

uitsluitend het waterstofatoom worden gevormd. Die stap in de heelalcyclus vond plaats circa 5 – 10 miljard jaar 

na de Little Bang en bij een uitdijing van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar. 
 

3) Met het waterstofatoom ontstaan nieuwe fysische en chemische krachten: 

Met de vorming van het waterstofatoom, gevolgd door de vorming van een waterstofmolecuul, vindt een eerste 

belangrijke uitbreiding plaats van het aantal fysische en chemische krachten met o.a. 

- a) gravitatie kracht  (+G1k)/(+G2k), 

- b) de chemische covalente radicaalkracht (+R1k) en 

- c) de vanderwaalskracht (+W2k) c.q. de gasdruk.  

(De toevoeging (1) staat voor kracht van het enkelvoudig schilelektron en (2) staat voor die van het 

elektronenpaar; (k) staat voor kracht en (b) voor binding) 

 

De door waterstof gegenereerde gravitatie is binnen de exact ronde heelalbolschil overal precies gericht op het 
centrum C van het heelal en gaat dus gepaard met het afremmen van de uitdijingsnelheid van het heelal t.o.v. C. 

De daarbij vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte maar wordt volledig omgezet in rotatie-

energie die resulteert in hoeksnelheid. De rotaties staan lokaal overal loodrecht op de uitdijingsnelheid. Zie 

figuur 1 E3-1. Dit resulteert in de vorming van grote rotatiegebieden rond 4 – 20 miljard of meer eerste 

rotatiecentra R1. Die rotatiecentra R1 vormen de kiemen van de latere sterrenstelsels. Voor de tekeningen zie 

document G8. 

 

4) Condensatie van waterstofgas; vorming van pure waterstofbollen uitmondend in Big Bangs: 

In de loop van de tijd koelt dat waterstofgas af tot zijn condensatiepunt waarbij waterstofgas vloeibaar wordt en 

flexibele vanderwaals bindingen (+W2b) worden gevormd. Door het wegvallen van de gasdruk ontstaan o.i.v. 

gravitatie in een periode van miljarden jaren 4 – 20 miljard supergrote roterende pure waterstofbollen R1 met 

daaromheen 2 – 4 roterende subbollen van waterstof. Met de tijd gaan die stelsels van één centrale waterstofbol 
en begeleidende 2 – 4 nevenbollen/Roemers steeds sneller roteren en wordt vooral de grote centrale bol steeds 

warmer en heter tot miljoenen kelvin totdat uiteindelijk in iedere centrale waterstofbol kernfusie start. In die 2 – 

4 nevenbollen van puur waterstof treedt geen kernfusie op. 

Dit is stap 16 in de heelalcyclus die bestond uit 4 – 20 miljard of meer Big Bangs; voor iedere centrale 

waterstofbol R1 en latere sterrenstelsels één! Die Big Bangs vonden vrijwel gelijktijdig plaats bij dezelfde 

heelalkloktijd. 

 

5) Vorming tijdens kernfusie van hogere elementen en van het centrale zwarte gat: 

Tijdens deze kernfusiereacties worden vanuit waterstof uitsluitend alle overige stabiele en instabiele isotopen 

van het periodiek systeem gevormd conform de isotopentabel van Wikipedia. De auteur vervangt daar ieder 
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neutron door één proton en één kernelektron. Tijdens de vorming van die isotopen ontstaan ook alle overige ons 

bekende fysische en chemische krachten. Zie daarvoor hoofdstuk 6.1 van dit document F1d. 

 

Tijdens die waterstofsupernova’s ontstaan tevens de centrale zwarte gaten die aanwezig zijn in het centrum van 

alle sterrenstelsels. Door het verlies van minimaal circa 15 % van de oorspronkelijk aanwezige gravitatie worden 

deze 2 - 4 niet fuserende nevenbollen van puur waterstof mede door de explosie weggeslingerd vanaf het 

centrale zwarte gat. Ieder van die uit elkaar geslagen nevenbollen transformeert via hoeksnelheden tot één 

spiraalarm van het sterrenstelsel. 

 
6) Alle sterrenstelsels verdwijnen in hun eigen centrale zwarte gat en einde uitdijing heelal: 

We bevinden ons thans in stap 23 van die cyclus van 29 stappen en zijn op circa 40 - 45 miljard jaar na de laatste 

Little Bang aanbeland en bevinden ons daarmee relatief in het begin van de uitdijing van de heelalbolschil c.q. 

van het heelal. In die voorafgaande periode van circa 40 – 45 miljard jaar is zowel het grootste deel van het 

aantal stappen en het grootste deel van de maximale uitdijing van dit heelal gerealiseerd. Zie figuren 4a, 4b en 5 

E3-1. 
Over 150 – 250 miljard jaar is bij alle 4 – 20 miljard sterrenstelsels in het heelal alle waterstof, helium en lithium 

via kernfusie in sterren en via locale kleine supernova’s via kernfusie alsnog omgezet in elementen ≥ beryllium 

(Be). Pas vanaf beryllium bezitten atomen twee of meer elektronenparen en kunnen binnenin deze gewone 

atomen vanderwaalsbindingen worden gevormd tussen deze elektronenparen waardoor deze elektronenschillen 

instorten richting atoomkern. Voor dat ineenstorten van de elektronenschillen van gewone atomen tot een zwart-

gat atoom zijn minimaal twee elektronenparen vereist! Dat instorten dus niet plaatsvinden bij de isotopen van 

waterstof, helium en lithium!  

Bij de hogere isotopen dan Be storten de elektronenschillen van een gewoon atoom in tot eenzelfde 

elektronenschillen en dan gesitueerd vlak nabij de atoomkern. Vrijwel alle tussen de elektronenschillen 

aanwezige ruimte verdwijnt tijdens dat ineenstorten. Zie figuren 18, 19 en 20. 

Gewone atomen waarvan de elektronenschillen instorten tot vlak nabij de atoomkern transformeren tot zwart-gat 

elementen met eenzelfde basisstructuur van de elektronenschillen en hun orbitalen als bij gewone atomen. 
Door de toename van de ‘equatoriale’ snelheid van de schilelektronen tot nabij de lichtsnelheid zijn elektronen-

paren niet meer mogelijk. Alle elektronenparen vallen tijdens dat instorten uiteen in losse elektronen. Daarmee 

verdwijnt de vanderwaalskracht en zijn binding ook weer! Het zwart-gat atoom is vele biljoenen malen kleiner 

van volume geworden dan het overeenkomstige gewone atoom! 

 

7) Geen singulariteit mogelijk:  

Kinetische energie verhindert dat zwart-gat atomen nog verder instorten tot een toestand van singulariteit. 

Zwarte gaten vormen de maximaal mogelijke compressie van materie in het heelal.  

 

8) Tijdens de heelalcyclus moeten waterstof, helium en lithium eerst fuseren tot Be of hoger: 

De elementen H, H2, He en Li bezitten geen of slechts één elektronenpaar. Binnenin die meest lichte elementen 
zijn geen vanderwaalsbindingen te vormen en zijn daardoor niet om te zetten in zwart-gat atomen en daarmee 

ook niet opneembaar in een zwart gat! Rond alle zwarte gaten hoopt zich dus een laag op met daarin vast 

waterstof en lithium alsmede vloeibaar helium. Dat geldt vooral voor de centrale zwarte gaten die aanwezig zijn 

in het centrum van ieder sterrenstelsels. 

Bij de vele lokale kleine zwarte gaten in sterrenstelsels blijft de temperatuur en druk te laag voor kernfusie in 

tegenstelling tot de grote centrale zwarte gaten van sterrenstelsels waar die kernfusie tot Be en hoger wel 

plaatsvindt. Na kernfusie kunnen de lichtste elementen van het sterrenstelsel alsnog in dat centrale zwarte gat 

worden opgenomen. 

In de komende 150 – 250 miljard jaar raken alle sterren in de sterrenstelsels via kernfusie en lokale kleinere 

supernova’s volledig ‘opgebrand’ en worden alle restanten van die sterren samen met hun planeten en lokale 

kleine zwarte gaten volledig opgeslokt door het centrale zwarte gat. Rondom alle centra van sterrenstelsels vindt 

een dergelijke kernfusie plaats. Het centrale zwarte gat zelf heeft steeds een temperatuur van slechts circa 2,7 
kelvin! Door kernfusie verdwijnen schilelektronen en daarmee gravitatie en gravitatie-energie.  

Zie figuur 6 E3-1. 

 

Gravitatie remt de uitdijing van de heelalbolschil steeds verder af waarbij de uitdijingsnelheid steeds geheel 

wordt omgezet in hoeksnelheid van het sterrenstelsel. Alle uitdijingenergie komt uiteindelijk volledig terecht in 

deze centrale zwarte gaten. De ‘equatoriale’ snelheid van die centrale zwarte gaten neemt in de komende 

miljarden jaren steeds verder toe tot circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid en wordt volledig geconcentreerd in dat 

centrale zwarte gat. (Hierbij geldt de wet van behoud van impulsmoment.) 
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9) Alle neutrino’s, frankino’s en fotonen worden weer teruggevormd tot protonen en elektronen: 

In die periode worden tevens alle door sterren eerder uitgezonden en nog uit te zenden fotonen en alle kosmische 

straling teruggevormd tot achtereenvolgens fotonen (F1b), rotorfotonen, protonen en/of elektronen, (document 

F1c), waterstof, atomen en zijn alle atomen via kernfusie in bestaande en nog te vormen nieuwe sterren ook weer 

volledig getransformeerd tot atomen ≥ beryllium en zijn alle atomen getransformeerd tot zwart-gat atomen (F1e) 

en via dat lange pad alsnog opgenomen in dit centrale zwarte gat. De huidige stap 23 is pas circa 5 miljard jaar 

oud is en zal nog zo’n 150 – 250 miljard jaar in beslag gaan nemen. 

Alle eerder bij supernova’s en door sterren uitgestraalde energie en kosmische deeltjes komen zo uiteindelijk 

indirect ook weer terecht in één van de centrale zwarte gaten van de 4 – 20 miljard of meer sterrenstelsels. 
 

10) Duister heelal: 

Aan het eind van de uitdijing van de heelalbolschil, over circa 150 - 250 miljard jaar, zijn alle sterren opgebrand 

en zijn alle restanten van sterren, planeten en lokale zwarte gaten in hun centrale zwarte gat opgenomen. Aan het 

einde van de huidige stap 23 is de heelalbolschil volledig duister. Buiten die 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten 

in de heelalbolschil is geen enkel foton of vorm van kosmische straling meer te bekennen. In het heelal is alleen 

nog gravitatie’straling’ aanwezig maar die bevat als enige straling geen enkele vorm van massa, materie, lading, 

spin of kinetische energie! 

 

Het centrale zwarte gat vormt het uiteindelijke restant van één of van meerdere kleinere sterrenstelsels en bereikt 

aan het eind van de uitdijing een straal van circa 30 à 50 duizend km met een ‘equatoriale’ snelheid van 1/3e à 
1/2e c. 

Pas op het moment dat alle materie en alle tot materie terug getransformeerde energie van het sterrenstelsel 

weer is opgenomen in zijn eigen centrale zwarte gat of in één van de andere centrale zwarte gaten komt een 

einde aan de uitdijing van de heelal bolschil als geheel. Alle uitdijingsenergie is dan volledig omgezet in  

rotatie-energie van die centrale zwarte gaten. 

 

 

5.3.1 CENTRALE ROL VAN GRAVITATIE TIJDENS DE TERUGKEER NAAR C: 

Onder invloed van gravitatie gaat de, nog steeds exact ronde, heelalbolschil bezet met 4 – 20 miljard grote 

centrale gaten met C steeds exact in het centrum vervolgens weer alzijdig gelijkmatig inkrimpen richting 

centrum C van het heelal. Zie figuur 4b E3-1. Tijdens de terugtocht naar C zorgt gravitatie continu voor het 
onderling afstemmen van de posities van die centrale zwarte gaten op de heelalbolschil zodat deze steeds perfect 

rond blijft. 

 

-1) Gravitatie is een snelheid afhankelijke kracht: 

De auteur ontkoppelt in document F1a 2014 gravitatie uitdrukkelijk van massa. In documenten C1, C2, C3 en 

E3 en E3-1 heeft de auteur heeft afgeleid dat gravitatie (+G1k)/(+G2k) net als de andere fysische en chemische 

krachten uitsluitend worden gegenereerd door: 

a) de schilelektronen van het atoom en 

b) alleen als dat atoom een lineaire snelheid/versnelling en/of een rotatiesnelheid heeft in het heelal t.o.v. het 

centrum C of 

c) ter plaatse onderhevig is aan een hoeksnelheid in een hemelichaam. 

Net als andere fysische en chemische krachten is gravitatie uitsluitend het gevolg van (hoek)snelheid van atomen 
in het heelal t.o.v. het centrum C. Die krachten en gravitatie manifesteren zich in beginsel bij zowel alle gewone 

atomen als bij alle zwart-gat atomen c.q. atomen in een zwart gat toestand. 

 

-2) Gravitatie is opgebouwd uit 9 – 11 snelheid vectoren: 

Iedere vorm van lineaire snelheid/versnelling en hoeksnelheid genereert zijn eigen krachtcomponent. Gravitatie 

en alle andere fysische en chemische krachten en hun bindingen op aarde en elders in het heelal zijn opgebouwd 

uit net zoveel componenten als de aarde of willekeurig ander hemellichaam aan 9 – 11 bewegingen ondergaat 

binnen de heelalbolschil t.o.v. het centrum C van het heelal! 

 

-3) Gravitatie kan volledig wegvallen en nul worden: 

o De door de schilelektronen en elektronenparen opgewekte gravitatie is evenredig met de snelheid van de 
atomen in het heelal t.o.v. het centrum C. 

o De overige fysische en chemische krachten van de schilelektronen zijn evenredig met het kwadraat van de 

snelheid van de atomen in het heelal t.o.v. het centrum C. 
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Staat het gewone atoom absoluut stil in het heelal t.o.v. C dan blijft de constructie van zo’n gewoon atoom 

gewoon in stand doch verdwijnt naast alle gravitatie ook alle andere, ons bekende, fysische en chemische 

krachten van het atoom! Alle gewone atomen worden dan zowel fysisch als chemisch volkomen inert. 

(Bij absolute stilstand is het zwart-gat atoom niet stabiel. Dit type atoom spat dan explosief uiteen in de protonen 

en elektronen waaruit het is opgebouwd). 

Gravitatie zit niet in de atoomkern zoals de wetenschap anno 2015 denkt! Zie document E3 en E3-1 voor 

gravitatie.  

 

-4) In zwarte gaten houdt gravitatie de zwart-gat atomen bijeen en daarmee stabiel; Krizgag: 
In een zwart gat stoten de negatief geladen elektronenschillen van de daar aanwezige ineengestorte zwart-gat 

atomen elkaar netto onderling af. Daardoor is in alle compacte hemellichamen c.q. zwarte gaten sprake van een 

enorme elektrische veerspanning waardoor alle compacte hemellichamen en zwarte gaten van zichzelf uiterst 

instabiel zijn!  

In zwarte gaten kunnen die, elkaar afstotende, zwart-gat atomen alleen bijeen worden gehouden als zo’n zwart 

gat van zichzelf meer gravitatie genereert dan de aanwezige onderlinge elektrische wederzijdse veerspanning van 

de zwart-gat atomen! 

Voor alle compacte hemellichamen c.q. zwarte gaten geldt een minimaal vereiste hoeveelheid gravitatie; de zo 

genoemde Kritische zwart gat gravitatie of Krizgag. Om als zwart gat stabiel te blijven moet de totale gravitatie 

altijd groter zijn en blijven dan zijn Krizgag. Zo niet dan valt het zwarte gat explosief uiteen in losse zwart-gat 

atomen die van zichzelf ook instabiel zijn en vervolgens explosief uiteenvallen in losse protonen en elektronen. 
 

-5) Gravitatie remt alzijdig de uitdijing van de heelalbolschil steeds verder af tot nul en zet daarna de 

inkrimping van het heelal in: 

Als over 150 – 250 miljard jaar alle sterrenstelsels in hun eigen snel roterende centrale zwarte gat zijn 

verdwenen heeft gravitatie in die tussenligende tijd ook overal de uitdijing van het heelal c.q. van de heelalbol-

schil t.o.v. C afgeremd tot nul. Op dat moment komt overal tegelijkertijd een eind aan de verdere uitdijing van 

het heelal c.q. van de heelalbolschil op een alzijdig gelijke afstand van circa 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar t.o.v. C! 

De heelalbolschil heeft dan een perfect ronde bolvorm die, egaal verspreid, bezet is met circa 4 – 20 miljard of 

nog meer centrale zwarte gaten. De uitdijing energie wordt met de tijd steeds meer omgezet in rotatie-energie 

van sterrenstelsels en resulteert aan het eind van de uitdijing in de maximale ‘equatoriale’ snelheid van hun 

centrale zwarte gaten van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c; zie figuur 2 E3-1. De daardoor opgewekte 
gelijke rotatiegravitatie is overal gericht op het centrum C van het heelal. Een deel van die uitdijing energie is 

omgezet in gravitatie-energie t.o.v. C. Bij dit proces geldt de wet van behoud van impulsmoment. 

 

-6) Inkrimpsnelheid en inkrimpgravitatie zijn tegengesteld gericht aan de hoeksnelheidsvector van de 

centrale zwarte gaten: 

Vervolgens gaat de heelalbolschil van 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten onder invloed van gravitatie weer 

inkrimpen richting het centrum C; zie figuur 4b E3-1. Deze inkrimpsnelheid en bijbehorende inkrimpgravitatie 

is fysisch gezien echter voor 100 % tegengesteld gericht aan de hoeksnelheidsvector van de centrale gaten aan 

het eind van de uitdijing! Dat inkrimpen van de heelalbolschil en terugkeer van die 4 – 20 miljard centrale 

zwarte gaten naar C is alleen mogelijk als dat ten koste gaat van de eigen hoeksnelheid! 

 

Bij alle, naar C terugkerende, centrale zwarte gaten resulteert dat inkrimpen in een heel geleidelijke afname van 
de eigen hoeksnelheid en daaraan gekoppelde rotatiegravitatie. Die continue afremming van de versnelling 

resulteert in een min of meer constante inkrimpsnelheid van circa 0,1 – 0,15 Mm/s of 100 – 150 km/s. 

Onderweg naar C verliezen alle centrale zwarte gaten steeds meer van hun hoeksnelheid en daarmee ook steeds 

meer van hun eigen rotatiegravitatie! Daar de onderlinge afstanden tussen de centrale zwarte gaten ook steeds 

kleiner worden blijft de netto inkrimpsnelheid van de heelal bolschil min of meer constant terwijl deze centrale 

zwarte gaten steeds langzamer gaan roteren en steeds minder gravitatie en gravitatie-energie genereren. Zie de 

schetsmatige figuur 6 document E3-1. Bij het inkrimpen van de heelalbolschil is geen sprake van een versnelde 

inkrimping. Aan het eind van dit heelal vindt geen Big Crunch plaats! 

Overall verloopt het inkrimpen van het heelal heel langzaam en rustig. De periode van inkrimpen vergt daardoor 

maar liefst circa 2 - 3 biljoen jaar en duurt globaal circa 10 x langer als de periode van het uitdijen. 

 
Pas helemaal aan het eind van die terugtocht naar C zijn alle centrale zwarte gaten volledig ontdaan van hun 

hoeksnelheid en van de bijbehorende rotatiegravitatie-energie. Bij alle centrale zwarte gaten komt die rotatie 

zelfs volledig tot stilstand. Dan is alle rotatiegravitatie en gravitatie-energie eveneens verdwenen en blijft alleen 

nog de inkrimpsnelheid met de daaraan gekoppelde inkrimpgravitatie over. 
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Die inkrimpgravitatie zorgt dan voor de minimaal benodige gravitatie om alle centrale zwarte gaten boven hun 

Krizgag te houden en daarmee stabiel en in stand te houden! Tijdens het inkrimpen neemt de totale gravitatie en 

gravitatie-energie van het heelal steeds verder af. (Dat zou niet kunnen als gravitatie vastgekoppeld zit aan massa 

zoals Newton en Einstein veronderstelden!) 

 

-7) Alle centrale zwarte gaten smelten samen tot één Little Bang zwarte gat rond één vast centrum C: 

Aan het eind van het vorige heelal kwamen zo alle 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten weer bijeen en in de 

tussentijd 100 % ontdaan van hun hoeksnelheid en bijbehorende gravitatie en gravitatie-energie. Onder de 

uiteindelijke regie van de inkrimpgravitatie komen alle centrale zwarte gaten weer exact gelijktijdig terug bij het 
centrum C. Zie figuur 6 E3-1. Daar gaan deze vele miljarden centrale zwarte gaten eerst samen op één grote 

heelalbolschil van zwart gat materiaal; zie punt 14 figuur 4b E3-1. 

Die heelalbolschil van puur zwart gat materiaal krimpt vervolgens verder in tot het Little Bang zwarte gat met 

een uiteindelijke straal van circa 50 - 100 miljoen km. Dat proces is weergeven in punt 15 figuur 4b! 

Dat centrum C van het heelal bevindt zich steeds exact in het centrum van het te vormen Little Bang zwarte gat. 

Exact datzelfde punt C gold overigens ook voor alle voorgaande Little Bang’s en voor alle toekomstige cycli van 

het heelal.  

Bij iedere cyclus blijft het centrum C steeds gesitueerd op vrijwel exact hetzelfde nulpunt en kan slechts enkele 

cm heen en weer van plaats verschuiven t.o.v. het centrum C van de voorafgaande en dat van de volgende Little 

Bang. Het heelal kent slechts één vast centrum C.  

 

-8) Heelal legt randvoorwaarden op bij theoretische beschouwingen: 

Vanwege de structuur van de heelalbolschil en de heelalcyclus die deze heelalbolschil steeds opnieuw doorloopt 

mogen theoretische beschouwingen alleen worden gedaan: 

a) vanuit het centrum C van het heelal als universeel absoluut nulpunt van plaats in het heelal, 

b) vanuit het moment van de Little Bang als start van dit heelal en universeel absoluut nulpunt van tijd, 

Bij iedere Little Bang eindige de tijd en ruimte van het voorafgaande heelal en starten na de Little Bang tijd en 

ruimte van het nieuwe heelal weer opnieuw. Bij theoretische beschouwingen zijn zowel de plaats van 

waarneming als het nulpunt van tijd vastgelegd en daarmee strikt gedefinieerd! 

Bij theoretische beschouwingen is het nimmer toegestaan: a) zelf je waarnemingspunt of b) het nulpunt van tijd 

te kiezen. Bij het afleiden van de relativiteitstheorie heeft Einstein zich niet gehouden aan deze, toen onbekende, 

stringente uitgangspunten! Anno 2015 blijkt dat rampzalige gevolgen te hebben voor de houdbaarheid van de 
relativiteitstheorie en voor de basis van de huidige exacte wetenschappen. 

 

-9) Vorming heelalbolschil met alleen 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten: 

Voorafgaand aan de Little Bang wordt een superkoud Little Bang zwarte gat opgebouwd uit circa 4 - 20 miljard 

kleinere superkoude centrale zwarte gaten allemaal met een temperatuur van circa 2,7 kelvin en een straal van 

circa 30 - 50 duizend km. Ieder centraal zwart gat vormt ieder het concentraat van één sterrenstelsel met daarin 

gecomprimeerd alle massa/materie en alle energie van dat sterrenstelsel. 

Die centrale zwarte gat bevatten niet alleen de massa/materie van tussen 100 – 200 miljard sterren en hun 

begeleidende planeten doch ook alle, door die sterrenstelsels eerder uitgezonden straling. Die straling is via 

vorming van protonen, elektronen, atomen en zwart-gat atomen ook weer ingevangen in het centrale zwarte gat 

van het eigen sterrenstelsel of in dat van één van de andere miljarden sterrenstelsels.  

 
Dat opbouwen van het Little Bang zwarte gat vindt plaats rond één vast punt in het heelal: het Little Bang punt 

tevens het enige centrum C van het heelal. C is exact het zelfde startpunt van alle voorgaande heelallen en van 

alle toekomstige heelallen. Gravitatie zorgt voor de onderlinge coördinatie tussen die miljarden centrale zwarte 

gaten en zorgde er ook voor dat alle circa 4 – 20 miljard naar C bewegende centrale zwarte gaten: 

a) allemaal exact gelijktijdig terugkomen bij dat centrum C van het heelal en dat 

b) hun kinetische energie volkomen gelijkmatig verdeeld is over alle richtingen. 

 

-10) De vorming van het Little Bang zwarte gat: 

De inkrimpsnelheid richting centrum C van het heelal van die niet meer roterende centrale zwarte gaten bedraagt 

op het laatst slechts hooguit enkele tientallen km per seconde. Op zeker moment raken die niet meer roterende 

centrale zwarte gaten elkaar en smelten dan eerst samen tot één heelalbolschil met een holle lege binnenruimte 
en met een straal van enkele miljarden km en met een dikte van circa 40 – 50 duizend km. Punt 14 figuur 4b  

document E3-1. 

Die heelalbolschil van zwart-gat atomen krimpt verder in met een snelheid van enkele tientallen km/s. Door de 

steeds toenemende onderlinge verdringing van de zwart-gat atomen krimpt de heelalbolschil van puur zwart gat 

materie daarna steeds langzamer in totdat uiteindelijk één groot exact rond Little Bang zwart gat ontstaat met een 
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straal van 50 - 100 miljoen km met C steeds exact in het centrum. Dat Little Bang zwarte gat heeft steeds een 

temperatuur van circa 2,7 kelvin. 

Door onderlinge verdringing van zwart-gat atomen neemt de inkrimpsnelheid tijdens de vorming van het Little 

Bang zwarte gat rond het Little Bang punt C steeds verder af. In de eindfase van het samenvloeien van de 

heelalbolschil van zwart gat materie daalt de inkrimpsnelheid binnen dat te vormen Little Bang zwarte gat ten 

opzichte van C steeds verder af van eerst circa enkele tientallen km/sec tot slechts enkele m/s tot cm/s en 

uiteindelijk tot nul t.o.v. C! 

 

-11) Geen singulariteit: 
Dat inkrimpen resulteert in een superkoude softe Crunch. Met de inkrimpsnelheid neemt de (inkrimp)gravitatie 

en daarmee de gravitatie-energie ook steeds verder af tot uiteindelijk nul. Het vormen van een singulariteit is 

daardoor onmogelijk! 

 

-12) Afname gravitatie Little Bang zwarte gat tot aan Krizgag:  

In de eindfase van vorming van het Little Bang zwarte gat neemt de totale gravitatie steeds verder af totdat 

uiteindelijk de kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) van het Little Bang zwarte gat wordt bereikt. Dat 

geschiedt net voordat de vorming het Little Bang zwarte gat volledig is afgerond tot één grote massieve bol met 

een straal van circa 50 – 100 miljoen km en de holle binnenruimte helemaal is opgevuld. Het centrum C staat 

steeds precies in het midden van dat Little Bang zwarte gat en in het centrum van die holle binnenruimte! 

 

-13) De Kritische Zwart Gat Gravitatie (Krizgag): 

Bij de zwart-gat atomen zitten de schilelektronen als individuele elektronen in elektronenschillen die in de 

directe omgeving rondom de atoomkernen gesitueerd zijn. Bij zwart-gat atomen bewegen de schilelektronen met 

de lichtsnelheid rond hun atoomkernen. Bij die snelheden zijn geen elektronenparen meer mogelijk. 

Die, met de lichtsnelheid bewegende, schilelektronen zorgen ervoor dat alle zwart-gat atomen van nature erg 

instabiel zijn. 

Atomen in een zwart gat toestand blijven alleen stabiel in een zwart gat mits dat van zichzelf voldoende 

gravitatie genereert om de elkaar afstotende zwart-gat atomen opgesloten te houden binnen zo’n zwart gat. 

Om als zwart-gat atoom stabiel te blijven mogen zwarte gaten een zekere snelheidsgrens en daarmee minimaal 

benodigde kritische gravitatie grens niet onderschrijden! Deze ondergrens benoemt auteur als de Kritische zwart 

gat gravitatie (Krizgag). Krizgag is equivalent aan het kleinst mogelijk zwart gat met een vermoedelijk straal van 
minimaal circa 5 - 10 km welke gekoppeld zit aan een rotatiesnelheid van circa 50 duizend km/s. Die benodigde 

hoeveelheid gravitatie moet gegenereerd worden door de schilelektronen van zwart-gat atomen in combinatie 

met de hoeksnelheid van het zwarte gat. Krizgag is dus in feite een maat voor de minimaal benodigde 

hoeksnelheid/kinetische energie van zwarte gaten. Krizgag valt theoretisch te bepalen. 

 

 

5.3.2 DE SUPERKOUDE LITTLE BANG: 

 

1) Bij Little Bang geen omzetting van massa in energie en omgekeerd van energie in massa: 

De Little Bang van Uiterwijk Winkel berust niet op E = mc2. Er vindt geen omzetting plaats van massa in energie 

of omgekeerd van energie in massa. Tijdens de Little Bang blijven alle protonen en elektronen volkomen 

ongewijzigd in takt! Bij de Little Bang verdwijnen alleen de structuren van de zwart-gat atomen die uiteenvallen 
in een equivalent aantal losse protonen en elektronen. Door het wegvallen van het atoom verdwijnt temperatuur 

die equivalent wordt aan 0 kelvin. De Little Bang vindt plaats bij een equivalent van 0 kelvin en is absoluut 

duister omdat geen licht of warmtestraling kan vrijkomen.  

 

2) De Little Bang: 

Bij het bereiken van de kritische gravitatiegrens van Krizgag wordt het Little Bang zwarte gat overal exact 

gelijktijdig instabiel omdat gravitatie zich met oneindig grote snelheid verplaatst. Het Little Bang zwarte gat valt 

eerst uiteen in losse zwart-gat atomen die van zichzelf eveneens instabiel zijn. Bij alle zwart-gat atomen vliegen 

dan exact tegelijkertijd alle, met de lichtsnelheid rond de atoomkernen roterende schilelektronen weg uit hun 

elektronenschillen. Deze snelle elektronen splitsen hun naburige kale atoomkernen op in losse protonen en  

‘kernelektronen’. De snelle schilelektronen versnellen deze ‘kernelektronen’ vervolgens tot een gemiddelde 
snelheid van circa 2/3e c voor alle aanwezige elektronen.  

Bij de Little Bang vallen de zwart-gat atomen via vier enkelvoudige tussenstappen uiteen in een gelijk aantal 

protonen en elektronen. Tijdens de Little Bang ordenen die protonen en elektronen ordenen zich bij 0 kelvin in 

mono bollaagjes van afwisselend één proton en één elektron dik en met C steeds in het centrum! Het vorige 

heelal berustte op exact het zelfde aantal protonen en elektronen als aanwezig zijn in dit heelal en in het 

volgende heelal aanwezig zullen zijn.  
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Bij kleine zwarte gaten gaat dat instabiel worden gepaard met een uiterst heftige explosie. Uitsluitend het 

uiteenvallen van het Little Bang zwarte gat verloopt uiterst rustig door de afwezigheid van gravitatie. Daar vindt 

deze ‘explosie’ plaats zonder enige vorm van fotonen van licht en warmte. De Little Bang is beschreven in  

document G6. 

 

 

 

5.3.2.1 GEEN INFLATOIRE UITDIJING HEELAL: 
 

-1) De veerspanning laat ‘Little Bang’ zwarte gat opzwellen met circa 1/3e- 1/2e van de lichtsnelheid c: 

Voor de Little Bang vertoonden de elektronenschillen van de dicht op elkaar zittende zwart-gat atomen onderling 

een enorme wederzijdse elektrische afstoting of ‘veerspanning’. Bij Little Bang komt die veerspanning en 

daarbij behorende veerenergie weer vrij. Daardoor gaat dat systeem van monolaagjes protonen en elektronen 

zich vanuit C overal gelijkmatig verwijderen in alle richtingen. Het voormalige Little Bang zwarte gat wordt als 

het ware afgepeld waarbij het opzwelt met een constante uitdijingsnelheid van 1/3e c – 1/2e c. 

 

2) Inflatoire uitdijing heelal niet mogelijk: 

Na de Little Bang dijt het heelal hoe dan ook niet inflatoir uit! Dat zou volkomen in strijd zijn met de maximale 

(licht)snelheid die geldt voor alle higgs strings en alle deeltjes met massa. Die snelheidlimiet geldt voor alle 
protonen en elektronen en daarmee voor de gehele heelalbolschil na de Little Bang! 

Alleen de volstrekt massaloze ‘gravitatiestraling’ en de heelalkloktijd zijn beide niet gehouden aan de 

lichtsnelheid. Die grootheden verplaatsen zich met oneindig grote snelheid binnen het heelal/de heelalbolschil en 

treden zelfs daarbuiten. Alle gravitatie en tijd verlaten het heelal direct volledig! 

Alle deeltjes met massa hebben gedurende de heelalcyclus steeds exact dezelfde heelalkloktijd! Principieel zijn 

binnen de heelalbolschil geen verschillen in (heelalklok)tijd mogelijk! Die heelalkloktijd is ook onze tijd! 

 

3) Ontstaan holle binnenruimte: 

Na circa 1.500 jaar ontstaat de perfect ronde holle binnenruimte. Samen vormen de bolvormige monolaagjes van 

protonen en elektronen een steeds perfect ronde met 1/3e c – 1/2e c uitdijende heelalbolschil. De dikte van die 

bolschil neemt af met de tijd. 
Na de Little Bang bevindt alle kinetische energie van het heelal zich op dit stelsel van uitdijende monolaagjes 

van protonen met alleen uitdijen 1/3e c - 1/2e c en van monolaagjes elektronen die naast het uitdijen ook nog een 

transversale beweging hebben van 2/3e c rondom C. Daar atomen ontbreken is gravitatie(-energie) eveneens 

volledig afwezig! 

Het voormalige Little Bang zwarte gat zwelt in die periode op tot een gigantische bol bestaande uit monolaagjes 

protonen en elektronen met een straal van 500 – 750 lichtjaar! Zie fase 0 figuur 4a document E3-1.  

Pas circa 1.500 jaar na het plaatsvinden van deze super koude Little Bang ontstaat de holle en absoluut lege 

binnenruimte rondom het centrum C van het heelal. Op het moment gaat deze over van bolvorm in een 

heelalbolschil. 

 

4) Dikte heelalbolschil neemt daarna weer af: 

Bij het ontstaan van de holle binnenruimte ligt het volumen aan protonen en elektronen vast. Vanaf dan is sprake 
van een heelalbolschil die met het verder uitdijen steeds dunner wordt. Deze steeds dunner wordende bolschil 

behoudt daarbij steeds de perfect ronde vorm en is gevuld met monolaagjes protonen en elektronen. Het atoom 

ontbreekt en daarmee gravitatie. 

Die situatie van ongehinderd uitdijen van die monolaagjes blijft na de Little Bang ongewijzigd in stand 

gedurende circa 5 – 10 miljard jaar. In die periode wordt de uitdijende heelalbolschil steeds dunner en neemt de 

dikte daarvan af van 500 – 750 lichtjaar tot slechts enkele - tientallen km. De heelalbolschil blijft al die tijd 

steeds perfect rond en overal exact even dik en is steeds opgebouwd uit monolaagjes van protonen en elektronen. 

In de bolvormige banen van de elektronen rond C hebben de elektronen naast de uitdijingsnelheid ook nog een 

tweede transversale snelheid van circa 207.000 km/s of 2/3e van de lichtsnelheid. Die is nog veel te hoog voor de 

vorming van waterstofatomen. Zolang waterstof ontbreekt is gravitatie afwezig! 

 
Die monolaagjes van afwisselend protonen en snelle elektronen trekken elkaar netto elektrisch wederzijds aan. 

Daardoor blijven deze monolaagjes van protonen en elektronen dicht bij elkaar zonder elkaar echt fysiek te 

kunnen raken. Binnen deze structuur van monolaagjes van protonen en elektronen kunnen deze deeltjes in 

beginsel onderling geen kinetische energie uitwisselen! 
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5) Tot aan de vorming van waterstof dijt het heelalbolschil volkomen ongehinderd uit omdat gravitatie en 

gravitatie-energie afwezig zijn: 

De uitdijende laagjes van losse protonen en elektronen bezitten wel massa en materie doch genereren nog geen 

atomen en daarmee evenmin gravitatie; zie document F1a 2014. Gravitatie ontstaat pas op het moment dat de 

uitdijende monolaagjes van protonen en elektronen samen het waterstofatoom gaan vormen en dat gebeurt pas 

zo’n circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang! Zie punt 2 figuur 4a document E3-1. 

Zolang het atoom afwezig is kan het heelal ongehinderd uitdijen door de afwezigheid van gravitatie en van 

gravitatie-energie met een vrijwel constante snelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. De heelal 

bolschil wordt met de tijd wel steeds dunner en blijft al die tijd zijn perfecte bolvorm c.q. ballonvorm behouden! 
Binnen de monolaagjes protonen zelf stoten de protonen elkaar onderling af via lading en magnetische spin en 

dat gebeurt ook binnen de monolaagjes met elektronen. 

 

6) Toch tergend langzame overdracht van energie van de elektronen naar de protonen: 

Toch vindt uiterst en tergend langzaam toch een vrijwel verwaarloosbare, maar niet absoluut nul zijnde, 

overdracht plaats van de kinetische energie in de monolaagjes van elektronen naar de monolaagjes met protonen. 

Deze monolaagjes van protonen en van elektronen fungeren gedurende die eerste 6 – 10 miljard jaar na de Little 

Bang in feite als vrijwel eindeloos perfecte ‘wrijvingsloze kogellagers’. Zie einde punt 1 figuur 4a E3-1. 

 

 

5.3.3 VORMING VAN HET WATERSTOFATOOM: 

 

-1) Vorming van het waterstofatoom: 

Vanwege die uiterst trage energieoverdracht is pas na circa 6 – 10 miljard jaar na de Little Bang het grootste deel 

van de transversale kinetische energie van de elektronen overgedragen op de protonen. De uitdijingsnelheid van 

deze monolaagjes van protonen/elektronen is daardoor alzijdig gelijkmatig toegenomen met netto circa 50 km/s. 

De transversale snelheid van de elektronen ten opzichte van de protonen neemt in die periode af van circa 2/3e c 

tot circa 2.000 km/s. Die snelheid is gelijk aan de omloopsnelheid van het schilelektron in het waterstofatoom. 

 

Door het uitrekken van de heelalbolschil neemt in die periode gelijktijdig ook de onderlinge afstand tussen de 

monolaagjes van protonen en elektronen toe tot de minimaal vereiste afstand die aanwezig is tussen het proton 

en het schilelektron in het waterstofatoom. 
 

Op zeker moment zijn voor alle protonen de ruimtelijke en fysische condities zodanig geschikt dat deze exact 

gelijktijdig een eigen elektron invangen onder de vorming van uitsluitend het waterstofatoom! Tijdens deze 

uitermate kortdurende stap (<< 1s) blijft geen enkel ongebonden proton of elektron meer over. De vorming van 

het waterstofatoom vond circa 35 - 40 miljard jaar geleden plaats met een heelal bolschil die dan reeds een 

alzijdig exact gelijke straal heeft bereikt van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar t.o.v. C. Op het moment van 

vorming van waterstof is de uitdijingssnelheid nog steeds vrijwel onveranderd circa 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid c. 

 

-2) Met het waterstofatoom ontstaat naast temperatuur de graviatiekracht en de covalente radicaal 

kracht: 

Bij de vorming van het waterstofatoom komt geen (bindings)warmte vrij en geen UV flits. Met de vorming van 
het waterstofatoom manifesteert zich wel voor het eerst na de Little Bang het fysisch fenomeen van het atoom en 

daarmee het fenomeen van temperatuur hoewel het waterstofatoom zelf op dat moment nog steeds verkeert nabij 

0 kelvin. 

 

Met het waterstofatoom ontstond door de combinatie van atoom en snelheid/versnelling van dat atoom in het 

heelal t.o.v. C  (1/3 à 1/2)c gelijktijdig: 

a) een enorme afwijking in de baan van het ingevangen schilelektron t.o.v. een ideale perfect ronde baan en 

b) was aan dat schilelektron reeds een grote hoeveelheid kinetische energie ‘toegevoegd’ die gekoppeld zat aan 

    de snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C en die op dat moment E = ½ mev2 bedroeg. 

 

ad a) Die afwijking t.o.v. de nagestreefde ideale exact ronde baan bestrijdt het schilelektron door een gravitatie 
kracht (+G1k) te genereren die, gezien het streven van gravitatie om snelheid af te remmen, overal in de 

heelalbolschil precies gericht is op het centrum C van het heelal. Zie figuren 1a, 1b en 1c document E3-1. 

 

ad b) De effecten van ‘toegevoegde’kinetische energie worden behandeld in hoofdstuk 5.3.4. 

 

-3) Volkomen kosteloos toevoegen gravitatie-energie (= de gezochte donkere energie) aan de heelalcyclus: 
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Met het atoom wordt naast gravitatie tevens volkomen gratis en kostenloos een enorme hoeveelheid gravitatie-

energie t.o.v. het centrum C aan de heelalbolschil en daarmee heelalcyclus toegevoegd! Deze ‘gratis’ gravitatie-

energie t.o.v. C heeft veel weg van een heelal google truc maar is reëel en laat zich logisch verklaren.  

Tijdens de verdere afwikkeling van de heelalcyclus wordt deze kosteloos ‘toegevoegde’ gravitatie-energie weer 

volledig verbruikt zoals wordt aangegeven in figuur 6 van E3-1. 

 

-4) Gravitatie remt uitdijing heelalbolschil af: 

Via gravitatie wordt sindsdien de uniforme afremming van de uitdijing van de heelalbolschil t.o.v. C ingezet. De 

afremming van de uitdijingsnelheid van het heelal t.o.v. C is nog steeds niet afgerond en dat gaat nog zeker de 
komende 150 – 250 miljard jaar door voordat de uitdijing volledig tot stilstand komt.  

Naarmate je vanaf het heden (2015) en vanaf de aarde verder terugkijkt in het heelal kijk je vanwege de 

afbuiging van licht steeds door die relatief dunne heelalbolschil heen. Dan lijkt ogenschijnlijk alsof het heelal 

vanwege de roodverschuiving steeds sneller uitdijt; zie figuur 4a van document E3-1. De verschillende 

waarneming horizonnen voor a) infrarood (circa 18 miljard jaar), b) licht (13,8 miljard lichtjaar) en c) kosmische 

deeltjes (5 – 10 miljard lichtjaar) zijn daar aangegeven. 

 

 

5.3.4 VORMING VAN HET WATERSTOFMOLECUUL: 

 

1) Vorming waterstofmolecuul en zijn krachten: 
ad b) Met alleen het waterstofatoom genereert het schilelektron niet alleen gravitatie (+G1k) doch ook de 

covalente radicaalkracht (+R1ck). In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe op het atoom fysische, chemische en 

mechanische krachten ontstaan, waar die krachten binnen het atoom gegenereerd worden en waar deze krachten 

aangrijpen. 

Met deze chemisch covalente radicaal kracht (+R1ck) gaan twee waterstofatomen samen een chemische 

covalente radicaalbinding (+R1cb) vormen. Hierbij kan uitsluitend het waterstofmolecuul worden gevormd 

waarbij chemische bindingswarmte vrijkomt omdat een deel van deze ‘toegevoegde’kinetische energie wordt 

omgezet in warmte. Het gevormde elektronenpaar bereikt daarmee een energetisch gunstiger baan dan eerder de 

twee losse schilelektronen afzonderlijk! 

 

Die bindingswarmte (hoofdstuk 6) zorgt ervoor dat het zojuist gevormde waterstofgas erg heet wordt waardoor 
de temperatuur in de heelalbolschil overal toeneemt van 0 kelvin tot enkele duizenden. Het gas wordt dan een 

plasma. 

 

2) Weer fotonen van licht en temperatuur in de heelalbolschil: 

Eerst bij de vorming van het waterstofmolecuul toont het tot dan toe 5 – 10 miljard jaar volslagen duistere en 

absoluut koude heelal naast gravitatie en temperatuur voor het eerst alom ook een bescheiden straling van 

fotonen in de vorm van licht en warmte! Zie figuur 4a toelichting punt 3 E3-1. Vanaf de aarde is dit moment 

niet meer waarneembaar te krijgen! 

 

3) Met de vorming van het waterstofmolecuul en elektronenpaar komt de vanderwaalskracht 

    en de fysische fasetoestanden terug in het heelal: 

Met de vorming van het elektronenpaar in het H2 molecuul wordt het stelsel van krachten uitgebreid met 
gravitatie van het elektronenpaar (+G2k) en met de fysische vanderwaalskracht (+W2k). Die kracht is 

verbonden met de fysische fasen van: 

a) gas:         losse elkaar afstotende kleine moleculen met minimaal één elektronenpaar en daarmee 

                    de vanderwaalskracht. Bij gassen en plasma’s is geen sprake van vanderwaalsbindingen!, 

b) vloeistof: moleculen met flexibele vanderwaalsbindingen en op termijn ook die van 

c) vaste stof: moleculen met gefixeerde vanderwaalsbindingen. 

 

4) Door de vrijgekomen bindingwarmte zwelt de heelalbolschil explosief op 
Met dat gevormde elektronenpaar in combinatie met vrijgekomen chemische bindingswarmte en de pure 

vanderwaals kracht (= gaskracht) vertoont dat hete waterstof gas een explosieve gaskracht (+W2gk) in een 

omgeving weerszijden de heelalbolschil die fysisch gezien een puur vacuum is. Door die gaskracht zwelt de tot 
dan toe vrij ‘massieve’ en slechts enkele – tientallen kilometers dik zijnde heelalbolschil van puur waterstof gas 

weerszijden explosief op met enkele tientallen km/s. 

 

 

 

5) Gravitatie remt uitdijing af; uitdijingsnelheid wordt omgezet in rotatiesnelheid: 
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De door waterstof en uitdijingsnelheid gegenereerde gravitatie is overal binnen de heelalbolschil uniform van 

grootte en overal precies gericht op het centrum C van het heelal. Die gravitatie binnen de heelalbolschil remt de 

uitdijingsnelheid t.o.v. C af. (Thans nog steeds!) 

De daarbij vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte maar kan alleen worden omgezet in rotatie-

energie. De rotatie staat locaal steeds loodrecht op de uitdijingsnelheid. In de heelalbolschil ontstaan door de 

afremming vele miljarden kleine rotatiegebieden R1. 

 

 

5.3.5 AFKOELEN WATERSTOF TOT CONDENSATIEPUNT; 

         VORMING VAN PURE WATERSTOF BOLLEN: 

 

1) Vorming van 4 – 20 miljard super grote vloeibare waterstof gasbollen: 

Direct na de vorming van het waterstofatoom/molecuul dijt de vrij dunne heelalbolschil c.q. het heelal nog steeds 

met grote snelheid van circa 1/3e c – 1/2e c uit. De gelijk met waterstof gegenereerde gravitatie remt de 

uitdijingsnelheid van de heelalbolschil daarna direct sterk af. (Gravitatie is evenredig met snelheid). 

De bij die afremming vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte doch alleen worden omgezet in 

een nieuwe rotatie die locaal overal loodrecht staat op de uitdijingssnelheid. 

Binnen de nog steeds uitdijende heelalbolschil van puur waterstofgas ontstaan daardoor uiteindelijk circa 4 – 20 

miljard grote roterende gebieden R1 en ontstaat lokaal hoeksnelheid binnen de heelalbolschil. Punt 3 figuur 4a 

E3-1. 
 

Door de gasdruk zwelt de waterstofheelalbolschil van duizenden kelvin weerszijden explosief op met tientallen 

km/s. Door dat opzwellen en het uitstralen van licht en warmte koelt deze, door gravitatie steeds langzamer 

uitdijende, heelalbolschil van waterstof steeds verder af; adiabatische expansie. 

Miljoenen jaren later bereikt dat waterstofgas bij steeds groter wordende hoeksnelheden uiteindelijk het 

condensatiepunt van waterstofgas. Dan gaat het gasvormige waterstof (+W2gk) over in vloeibaar waterstof 

(+W2fb) met flexibele vanderwaalsbindingen. Punt 4 figuur 4a E3-1. 

Dat condenserende waterstof verliest dan zijn gasdruk vrijwel volledig. Alleen een uiterst geringe dampdruk van 

vloeibaar waterstof blijft nog over! (Die minieme dampdruk van waterstof is nog steeds aanwezig tussen de 

sterrenstelsels) 

 
Binnen de heelalbolschil ontstaan door die condensatie van waterstof drukverschillen in de inmiddels overal 

lokaal roterende waterstof gasschijf. Dat resulteert in tientallen miljarden spiraalvormige stromingen van 

gasvormig en van inmiddels vloeibaar waterstof in de richting van deze 4 – 20 miljard of meer eerste 

rotatiepunten R1 die overgaan in de eerste condensatie punten R1 waar, onder invloed van gravitatie, steeds 

grotere en steeds meer afgeplatte bollen van puur vloeibaar waterstof ontstaan. Vervolg punt 3 figuur 4a E3-1 

tot punt 5. 

 

Op deze rotatie- en concentratiepunten R1gaat zich door gravitatie en gravitatie-energie steeds meer vloeibaar 

waterstof ophopen in de vorm van bollen die met de tijd ook steeds heter worden en tevens steeds sneller gaat 

roteren en daardoor een steeds grotere rotatiegravitatie gaan genereren. 

 

2) Vorming van 2 – 4 kleinere nevenbollen van waterstof: 
In de loop van de tijd ontstaan circa 4 – 20 miljard en mogelijk nog meer immens grote en roterende pure 

waterstof bollen waarvan één centraal staat met daaromheen 2 – 4 min of meer gelijke nevenbollen (Roemers) 

gesitueerd. Die liggen lokaal samen in een plat vlak van de heelalbolschil en roteren daar rondom de grotere 

centrale waterstof bol. Die centrale bol en nevenbollen bestaan eerst uit vloeibaar waterstof dat met de tijd 

superkritisch en plasmavormig waterstof wordt. De steeds groter wordende gravitatie houdt ieder van deze steeds 

groter en heter wordende roterende pure waterstofbollen in stand en stabiel. 

 

Gravitatie ontdoet het gebied tussen die miljarden waterstofbollen op de heelalbolschil in een periode van circa 

10 - 15 miljard jaar vrijwel volledig van alle aanwezige vloeibaar waterstof! Alleen een heel klein deel van 

dampdruk van uitsluitend waterstof blijft achter. (In de gebieden tussen de sterrenstelsels kan dus geen helium of 

enig ander gas worden aangetroffen!) 
Uit iedere pure waterstofbol (R1) en 2 – 4 nevenbollen wordt later één sterrenstelsel gevormd die vervolgens 

later door gravitatie bijeen worden gevoegd tot grotere sterrenstelsels die de auteur inschat op circa 4 – 20 

miljard stuks. (Door geleidelijke breking van licht ontstaan meerdere dubbeltellingen en denken we meer dan 

100 – 150 miljard sterrenstelsels waar te nemen) 
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3) Sterrenstelsels roteren sneller dan op basis van één Big Bang (= Big Bang theorie) mag worden 

verwacht: 

Gravitatie remt de uitdijing van de heelalbolschil steeds verder af wat gepaard gaar met de steeds verdere 

omzetting van uitdijingsnelheid in rotatiesnelheid met behoud van impulsmoment. Daardoor gaan die eerste 

rotatiegebieden R1 samen ook nog eens allerlei subrotatiegebieden vormen op een steeds hogere niveaus. Dat 

resulteert in de vorming van 3 – 4 opvolgende generaties van steeds grotere rotatiegebieden. 

Die 3 – 4 bewegingen uit de periode die vooraf ging aan de 4 – 20 miljard waterstofsupernova’s c.q. 4 – 20 

miljard Big Bangs zijn thans nog steeds aanwezig in het heelal en verklaren de thans waargenomen 

ogenschijnlijk veel te snelle rotaties van alle sterrenstelsels! De voorgeschiedenis meenemende zijn dit de thans 
verklaarbare normale hoeksnelheden van deze sterrenstelsels! Zie ook de periode met steeds grotere wordende 

(grijze) bollen voorafgaand aan de Big Bangs in punt 3 figuur 4a document E3-1. 

 

Alle sterrenstelsels roteren dus sneller dan je, vanuit de huidige Big Bang theorie bezien, zou mogen verwachten. 

Met een mathematisch heelalmodel zijn die ‘te snelle’ rotaties kwantitatief in te vullen. Tot heden zijn die ‘te 

snelle’ rotaties ten onrechte toegeschreven aan ‘donkere materie’ en ‘donkere energie’. 

 

 

5.3.6  AANLOOP NAAR DE CIRCA 4 – 20 MILJARD BIG BANGS: 

 

1) Vorming van 2 – 4 nevenbollen van puur waterstofgas: 
Dat proces van condensatie van waterstof en gravitatie mondt uit in de vorming van, naar huidige schatting, circa 

4 – 20 miljard of meer stuks rotatie gebieden met één centrale plasmavormig waterstofbol en de 2 – 4 

daaromheen roterende kleinere en koelere nevenbollen van waterstofplasma. Die, door druk en warmte eerst  

vloeibaar en daarna plasmavormig geworden, 4 – 20 miljard structuren van roterende waterstof bollen zijn 

volstrekt gelijkmatig verspreid over de gehele, steeds langzamer uitdijende, heelalbolschil. 

 

Ieder rotatiegebied R1 resulteert uiteindelijk in de vorming van één grote superhete centrale waterstofbol met 

daaromheen 2 – 4 kleinere evengrote nevenbollen (Roemers) die minder zwaar en minder heet worden. Dat 

roterende geheel ligt aan de basis van één Big Bang en aan de vorming van 2 – 4 spiraalarmen die samen één 

sterrenstelsel gaan vormen. De hier geschetste basisstructuur geldt voor alle sterrenstelsels. 

 

2) Dubbeltellingen met factor 5 – 15 maal; vermoedelijk slechts 4 – 20 miljard sterrenstelsels: 

Het aantal rotatiegebieden/waterstofbollen in de heelalbolschil komt overeen met het totale aantal sterrenstelsels 

door de auteur thans geschat op circa 4 – 20 miljard stuks. Dat is de huidige gedachte 100 – 150 miljard 

sterrenstelsels gecorrigeerd op dubbeltellingen met een factor 5 – 15 maal. Alle ver weg op de heelalbolschil 

gesitueerde sterrenstelsels nemen we op aarde vele malen waar, op verschillende plaatsen en met soms grote 

verschillen in tijd. Dubbeltellingen worden veroorzaakt doordat alle elektromagnetische straling en bundels 

deeltjes o.a. in de uiterst lage concentratie van waterstof een uiterst geringe afbuiging in de heelalbolschil 

ondergaan van gemiddeld circa 1 graad per 10 – 40 duizend jaar waardoor alle vormen van straling steeds voor 

100 % binnen de lens van de heelalbolschil blijft voortbewegen en de heelalbolschil daardoor in feite een 

volkomen gesloten systeem vormt en is. 

 

We zien het heelal ook steeds alzijdig door deze waterstof ‘lens’ van de heelalbolschil heen wat resulteert in een 
volkomen vertekend beeld van het diepe heelal op afstanden van meer dan 10 – 20 miljoen lichtjaar. Dit verre en 

prachtige, bolsymmetrische heelal ziet er in werkelijkheid volkomen anders uit dan we op aarde via telescopen 

en andere meetinstrumenten waarnemen! 

 

3) Eén centrale waterstofbol met daaromheen 2 – 4 kleinere nevenbollen: 

In het centrum van ieder rotatiegebied R1 wordt in een periode van 5 – 10 miljard jaar uiteindelijk één gigantisch 

grote, steeds sneller roterende en heter wordende, bol van gasvormig waterstof gevormd. Iedere centrale bol 

bevat samen met zijn 2 - 4 nevenbollen (Roemers) een hoeveelheid waterstof die overeenkomt met die van één 

heel sterrenstelsel met circa 100 – 200 miljard sterren, hun planeten en nog te vormen centrale zwarte gat! 

Buiten die gasbollen is geen vloeibaar waterstof meer aanwezig en blijft uitsluitend een uiterst geringe dampdruk 

van waterstof  (< 6 kPa) achter. 
 

4) Naar kernfusie: 

Tijdens de vorming van deze 4 – 20 miljard overmatig grote centrale pure waterstofbollen met 2 – 4 kleinere 

nevenbollen neemt de druk en de temperatuur geleidelijk steeds verder toe tot tientallen miljoenen kelvin. In het 

centrum van die centrale bollen loopt op zeker moment de temperatuur en de druk zo hoog op dat in het centrum 

van die centrale bollen spontaan kernfusie start vanuit 100 % puur waterstofplasma waarin  alleen gewone 
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protonen en elektronen aanwezig zijn. Iedere vorm van radioactiviteit, neutronen en kosmische straling 

ontbreekt nog. Het is niet te verwachten dat reeds deuterium of tritium worden gevormd! 

 

De normaliter voor kernfusie in sterren aanwezige startmechanismen in de vorm van radioactiviteit en 

deeltjestraling ontbreken nog volledig in de aanloopfase van deze Big Bangs. In deze hete pure waterstof duurt 

het daardoor veel langer voordat die kernfusie eindelijk van start gaat. Als dat kernfusieproces eenmaal start 

loopt dit proces direct volledig uit de hand. 

(Bij de start van de later te vormen sterren zijn wel radioactieve elementen en kosmische straling aanwezig die 

als ontsteking van het kernfusieproces fungeren. Daardoor start het kernfusieproces in die latere sterren veel 
eerder en bij een veel lagere druk en temperatuur en verloopt die kernfusie veel beheerster dan in deze 

gigantische centrale pure waterstofplasma bollen) 

 

5) Die miljarden Big Bangs vonden veel eerder dan 13,8 miljard jaar geleden plaats: 

Het moment van deze miljarden Big Bangs moet op veel langer geleden liggen dan 13,8 miljard jaar. Immers bij 

de 13,8 miljard lichtjaar van onze huidige waarneminghorizon van het heelal zijn reeds compleet funktionerende 

sterrenstelsels te zien. Het vergt circa 7 – 12 miljard voordat dit punt na de locale Big Bang wordt bereikt. 

Het meer exacte tijdstip van die Big Bangs valt in beginsel af te leiden uit de halfwaardetijden van de bij die Big 

Bangs gevormde radioactieve elementen. De auteur gaat ervan uit dat die Big Bangs circa 20 – 25 miljard 

geleden hebben plaatsgevonden. De letterlijk verblindende miljarden Big Bangs zijn voor ons hoe dan ook niet 

meer zichtbaar te krijgen. 
 

6) De ouderdom van het huidige heelal: 

In de documenten onder G7 (heelalcyclus) en G8 (figuren heelalcyclus) leidt de auteur af dat het huidige heelal 

zo’n 40 - 45 miljard jaar geleden moet zijn gestart met één superkoude Little Bang explosie zonder enige vorm 

van straling van licht/infrarood en/of van deeltjes. 

Pas circa 20 – 25 miljard jaar later en circa 20 miljard jaar geleden vonden die 4 – 20 miljard Big Bang explosies 

plaats; één bij de start van ieder sterrenstelsel. Zie toelichting figuur 4a E3-1 waar die heelalcyclus verkort is 

weergegeven. Die miljarden Big Bang explosies zijn niet meer waarneembaar te krijgen. Die miljarden Big 

Bangs moeten circa 20 miljard jaar geleden hebben plaatsgevonden. Het huidige heelal moet dan circa 40 – 45 

miljard jaar oud zijn. Het huidige heelal is hoe dan ook veel ouder dan anno 2015 wordt gedacht. 

Vanaf de aarde kunnen we met de Planck satelliet via infrarood thans circa 18 miljard terugkijken in de tijd 
(punt 7 figuur 4a E3-1). Via licht en de Herschel ruimtetelescoop is dat maximaal 13,8 miljard jaar (punt 8) en 

via kosmische straling maar circa 5 – 10 miljard jaar (punt 10). Via infrarood kijkt Planck verder terug in de tijd 

dan Herschel via licht! 

 

 

5.3.7 DE 4 – 20 MILJARD BIG BANGS: 

 

1) Start kernfusie en Big Bang: 

In alle centrale waterstofbollen start op zeker moment overal exact gelijktijd spontaan het kernfusieproces. 

Daarbij komt veel warmte vrij. Doordat deze waterstofbollen volkomen overmatig grote zijn loopt dit kernfusie 

proces direct volledig uit de hand. 

 

2) ‘Big Bang’ bestond circa 20 – 25 miljard jaar geleden uit circa 4 – 20 miljard ‘kleinere’ Big Bangs: 

Het kernfusieproces in deze centrale pure waterstofbollen mondt direct uit in een gigantische, door auteur zo 

genoemde, kortdurende pure waterstofsupernova explosies die circa 20 - 25 miljard jaar geleden vrijwel 

gelijktijdig (enkele minuten) plaatsvonden en die door de wetenschap thans collectief worden aangeduid met één 

Big Bang. Die Big Bang bestond in feite uit 4 – 20 miljard aparte ‘kleinere’ Big Bangs. Ieder van die 4 – 20 

miljard kleinere Big Bangs staat aan de basis van de vorming van één sterrenstelsel. 

De miljarden waterstofsupernova explosies of Big Bangs van de centrale waterstofbollen zijn niet meer 

waarneembaar te krijgen omdat het licht daarvan de aarde reeds lang geleden is gepasseerd en de daarbij 

vrijgekomen fotonen in tussentijd weer zijn terug gematerialiseerd tot protonen en elektronen, tot 

waterstofatomen, moleculen en mogelijk zelfs tot nieuwe sterren. 

 

3) Vorming vanuit waterstof van de elementen Periodiek Systeem via een tussenstap van 1 of 4 

elektronenparen in de buitenste elektronenschil: 

Tijdens die supernova explosies van de overmatig grote waterstofbollen vindt de opbouw van grotere atomen c.q 

hogere elementen plaats via kernfusie en onder condities dat het heelal nog steeds met vele honderden km/s 

uitdijt en iedere centrale waterstofbol onderhevig is aan 4 - 5 vormen van rotatie waardoor bij alle aanwezige 

protonen en elektronen sprake is van heel veel, door snelheid in het heelal, ‘toegevoegde’ kinetische energie. 
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Tijdens het kernfusieproces worden vanuit het waterstofplasma (alleen protonen en elektronen) hogere atomen 

gevormd. Tijdens dat kernfusieproces wordt steeds zoveel als mogelijk van die ‘toegevoegde kinetische energie’  

omgezet in warmte zodat die schilelektronen van het nieuwe isotopen steeds energetisch zo ideaal mogelijke 

mogelijke banen kunnen doorlopen rond hun atoomkernen. 

Dat betekent primair: a) vorming en plaatsing van alle schilelektronen in elektronenparen en b) secundair 

plaatsing van deze elektronenparen in elektronenschillen of orbitalen bestaande uit één elektronenpaar of 

plaatsing in tetraëders van maximaal steeds 4 elektronenparen. 

 

 

4) Tijdens Bigs Bangs vindt kernfusie plaats conform het minimaal/maximaal één beginsel (min/max 1): 

Dat kernfusieproces tijdens die miljarden Big Bangs vindt dwingend plaats via het min/max 1 beginsel van de 

auteur. De eerst versie min/max 1 is uitgewerkt in de kaders 5 en 6 van document B1 en is thans verder 

uitgewerkt in document F1f. Dit algemene en fundamenteel min/max 1 beginsel stelt dat alle (kern)fysische 

processen en (bio) chemische reacties steeds plaatsvinden via enkelvoudige stapjes van telkens minimaal één en 

maximaal één fysische verandering of één kernfysische/chemische reactiestap. 

 

Dit min/max 1 geldt ook tijdens kernfusie voor de opbouw van atomen uit losse protonen en elektronen van het 

waterstof. Op het moment van de kernfusies in de Big Bangs zijn alleen die deeltjes voorhanden maar geen 

neutronen! 

 
Ieder stap bij kernfusie valt vanuit min/max 1 op te splitsen in drie type enkelvoudige stapjes: 

a) de binding van één vrij elektron uit het plasma aan de atoomkern (→ kernelektron), 

b) de plaatsing van één elektron in de elektronenschillen van het te vormen atoom (→ schilelektron). 

c) de binding van één proton uit het plasma aan één in de atoomkern aanwezig kernelektron → 

(‘kernproton’). Dat kernelektron was juist in de stap daarvoor aan één van de buitenste protonen van de 

atoomkern gehecht. 

 

5) Tijdens kernfusie zijn slechts twee plaatsingscombinaties van protonen en elektronen mogelijk: 

Kernfusie vindt plaats onder de strikte randvoorwaarde van elektroneutraliteit waardoor kernfusie plaatsvindt via 

slechts twee vaste combinaties: 

1) (1ke +1p): hechten van 1 kernelektron aan één van de reeds aanwezige protonen in de atoomkern gevolgd  
                      door het aan dat laatst gehechte kernelektron hechten van 1 nieuw proton. 

2) (1p + 1se): hechten van 1 proton aan één van de reeds aanwezige kernelektronen in de atoomkern gevolgd  

                       door toevoegen van 1 elektron aan de bestaande elektronenschillen of plaatsing van dat elektron in  

                       een nieuw te vormen elektronenschil. 

 

I) Vorming nieuwe isotopen: 

Via éénmaal (1ke +1p) via tweemaal (1ke +1p) achter elkaar verandert de samenstelling van de 

elektronenschillen niet. Deze (1ke + 1p) fusie stappen resulteren uitsluitend in een hogere isotoop van het atoom.  

In totaal is sprake van twee of van vier afzonderlijke stapjes. 

 

II) Vorming nieuwe elementen: 

Via de vaste combinatie van eerst éénmaal (1ke +1p) gevolgd door éénmaal (1p + 1se) vindt een wijziging plaats 
in de samenstelling van de elektronenschillen. Deze combinaties resulteren in de vorming van hogere elementen. 

In totaal is hier altijd sprake van vier afzonderlijke stapjes. Zie figuren 18, 19 en 20. 

 

Dat opbouw proces van atomen en hun isotopen vindt stapsgewijs en heelalwijd op exact dezelfde wijze plaats 

en resulteert om energetische redenen standaard conform de isotopen van het periodiek systeem zoals 

weergegeven in de istopentabel van Wikipedia (De auteur vervangt daar alle neutronen door één ‘kernproton’ en 

één kernelektron. Die stapsgewijze opbouw geldt heelalwijd dwingend voor alle daar aanwezige elementen en 

hun isotopen die overal gelijk zijn aan de isotopen die op aarde worden aangetroffen! 

Tijdens het fusieproces wordt steeds zoveel als mogelijk van de eerder benoemde ‘toegevoegde’ energie omgezet 

in warmte zodat het te vormen atoom zelf steeds een zo minimaal mogelijke energie-inhoud heeft die door 

snelheid in het heelal is ‘toegevoegd’ aan de schilelektronen! 
 

 

 

 

 

 



26 

 

5.3.7.1 VULLING TIJDENS KERNFUSIE VAN DE ATOOMKERNEN: 

 

-1) ad a/b) De vulling van de atoomkern met afwisseld één proton of één elektron: 

Onder de heersende gigantische hoge temperatuur en druk wordt tijdens deze waterstofsupernova’s alle 

atoomkernen vanuit het waterstofatoom/proton stapsgewijs opgebouwd en worden synchroon de 

elektronenschillen opgevuld. Dat geschiedt afwisselend met hetzij: a) één kernelektron of met b) één proton en 

worden c) de elektronenschillen tussentijds ook stapsgewijs opgevuld met één schilelektron. Tijdens het 

fusieproces wordt de lading van de nieuwe kern steeds +€ of –€ plus de lading van de vorige kern volgens de wet 

van behoud van lading. In de atoomkern worden tijdens dat stapsgewijze fusieproces (min/max 1) geen enkel 
neutron gevormd! 

De vorming van iedere isotoop van het periodiek systeem valt zo te herleiden tot een beperkt aantal enkelvoudige 

stappen met toevoegen van hetzij één proton hetzij toevoegen van één elektron aan de atoomkern of aan de 

elektronenschillen. Zie de isotopentabel van Wikipedia waar de auteur ieder neutron vervangt door één proton en 

één kernelektron of de figuren 18 a – 18 n, 19 en 20 en bijlage 1. 

 

Eenmaal in de atoomkern opgenomen wordt: 

-) ieder kernelektron eerst gebonden aan één reeds aanwezig proton en daarna vervolgens gebonden aan een 

    tweede en aan een derde proton of wordt 

-) één proton gebonden aan één reeds in de atoomkern aanwezig kernelektron dat in de stap direct daaraan 

   voorafgaand gebonden werd aan één van de aan de buitenkant van de atoomkern gesitueerde protonen. 
 

Aan de hand van de isotopen tabel in Wikipedia valt dat kernfusieproces stapsgewijs en gedetailleerd te volgen. 

Deze Big Bangs en daarbij optredende kernfusie voldoet volledig aan het door de auteur afgeleide en algemeen 

geldende min/max 1 beginsel.  

 

2) Hechten van kernelektronen aan minimaal twee tot drie protonen: 

In de atoomkern zit ieder kernelektron normaliter standaard gebonden aan minimaal twee protonen. Een klein 

deel van de kernelektron is echter gebonden aan drie protonen gebonden. Deze kernelektronen hangen als het 

ware tussen die drie protonen in. Gemiddeld zit de kernelektronen gebonden minstens aan twee protonen; zie 

figuur 18 a – 18j en figuur 19 voor de stapsgewijze opbouw atoomkernen tot nr. 12 (Mg) en bijlage 1 tot 

calcium. 
De opbouw van de hogere elementen volgt dezelfde systematiek en volgorde. Daar zijn gemiddeld iets meer 

kernelektronen nodig om de atoomkern via ladingbindingen stabiel te houden. Die opbouw geschiedt heelalwijd 

op uniforme wijze. De atoomkernen van atomen en hun isotopen zijn heelalwijd gelijk van opbouw. Via 

min/max 1 is die opbouw en ontwikkeling van alle isotopen van het periodiek systeem stapsgewijs te volgen.  

 

3) Geen vorming van neutronen in de atoomkern: 

Tijdens het fusieproces kunnen de kernprotonen niet gekoppeld zitten aan slechts één kernelektron. Dan zou een 

neutron worden gevormd dat direct wegspringt. In de atoomkern kunnen geen echte neutronen worden gevormd 

als binding tussen slechts één proton en één elektron!  

In de atoomkern is het proton gebonden aan 0 elektronen (het H atoom), aan één proton (alleen in het vrije 

neutron) of steeds aan minimaal twee of meerdere kernelektronen met een maximum van circa 10 – 12 

kernelektronen. Alleen bij vrije neutronen is sprake van de binding tussen één elektron en één proton! 

 

4) Atoomkernen zijn positief geladen:  

Tijdens die opbouw raken alle atoomkernen steeds meer positief geladen. Dat wordt kwantitatief gecompenseerd 

door elektronen te plaatsen in banen rondom de atoomkern.  

 

 

5.3.7.2 VULLING TIJDENS KERNFUSIE VAN DE ELEKTRONENSCHILLEN: 

 

-1) ad c) De vulling van de elektronenschillen: 

In laboratoria zijn prachtige foto’s c.q. momentopnamen gemaakt van atomen met zogenoemde elektronen-

wolken. De quantummechanica en die prachtige foto’s gaven aanleiding om de opbouw van atomen met 
elektronenschillen goeddeels te verlaten. Helaas wordt bij het interpreteren van die foto’s noch bij de 

quantummechanica zelf geen enkele rekening gehouden met de effecten van de 9 – 11 verschillende snelheden 

van de aarde t.o.v. C waaraan ieder atoom op aarde en elders binnen de heelalbolschil onderhevig is. Die 

snelheden bedragen tientallen tot soms honderden km/s. Die snelheden hebben ingrijpende effecten voor het 

gehele atoom en vooral voor de schilelektronen die door die snelheden van het atoom in het heelal geen ideale 

banen meer kunnen doorlopen rond de atoomkern. 
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Door die snelheden/versnellingen van het atoom in het heelal ontstaan allerlei afwijkingen t.o.v. de nagestreefde 

ideale baan van het schilelektron. Die schilelektronen trachten die afwijkingen te corrigeren door allerlei fysische 

en chemische krachten en hun bindingen te genereren. Bij het vormen van bindingen komt bindingswarmte vrij. 

 

De huidige exacte wetenschappen en de quantummechanica houden geen enkele rekening met die snelheden van 

o.a. de aarde in het heelal en de daardoor ontstane krachten en structuren in bindingen. De schilelektronen van 

zichzelf met circa twee duizend km/s rond hun atoomkernen en binnen iedere orbitaal in verschillende 

richtingen. Die bewegingen van twee duizend km/s zijn niet te realiseren in meer ‘statische’ elektronenwolken en  

zijn alleen mogelijk als sprake is van echte duidelijk van elkaar te onderscheiden bolvormige c.q. bandvormige 
elektronenschillen rond de atoomkern. Dat resuleert in dezelfde foto’s. De auteur gaat met reden uit van de oude, 

in zijn ogen nog steeds niet achterhaalde, visie van elektronenschillen en hun orbitalen. Zie figuren 1a, 1b en 1c 

van document E3-1. 

 

Tijdens kernfusiereacties in de waterstofsupernova’s verloopt de opbouw van hogere atomen heelalwijd uniform 

en via dezelfde kenmerkende trapsgewijze vulling van eerst maximaal 2 schilelektronen (de K schil) en later van 

steeds twee ‘schilelektonen/één ‘schilelektronenpaar’ tot maximaal 4 ‘schilelektronenparen’ in ieder (sub)schil in 

de vorm van een soort van tetraëder structuur. Tijdens het gehele kernfusieproces blijft de totale lading van het 

nieuw te vormen atoom steeds tussen +1, 0 of -1 hangen.  

 

-2) (Sub)schillen met 1 elektronenpaar of met maximaal 4 elektronenparen: 
Om energetische gronden vindt de vulling van de K schil plaats via maximaal één elektronenpaar. Bij het vullen 

van de volgende elektronenschillen met elektronenparen K (1), L (4), M (9), N (16), O (9), P (4) en Q (1) vindt 

de vulling van deze buitenste elektronenschillen en hun orbitalen steeds plaats plaats via een tussentijdse stappen 

met een vulling die steeds bestaat uit sublaagjes van: 

- a) van 2 schilelektronen in de vorm van één paar of 

- b) van 8 schilelektronen c.q. in de vorm van een tetraëder met 4 elektronenparen. Dit is ook voor te stellen als 

een kubus met acht hoekpunten op gelijke afstand die samen 4 elektronenparen vormen. Bij ieder elektronenpaar 

staan beide elektronen zover mogelijk weg van elkaar.  

(Tussentijds wordt de atoomkern opgebouwd met stapjes van steeds met één proton of met één kernelektron ) 

 

Snelheid in het heelal en daarmee ‘toegevoegde’ kinetische energie van het atoom tijdens kernfusie is 
verantwoordelijk voor de heelalwijd exact dezelfde structuur van de elektronenschillen en van hun orbitalen bij 

de isotopen van het periodiek systeem. Via de vorming van één elektronenpaar of van tetraëders met 4  

elektronenparen wordt tijdens kernfusiereacties zowel ruimtelijk als energetisch de meest ideale vulling van de 

verschillende (sub)elektronenschillen met elektronenparen gerealiseerd en is zoveel als mogelijk van de 

‘toegevoegde’ kinetische energie omgezet in warmte. Zo realiseert het nieuw te vormen atoom steeds de laagst 

mogelijke energie inhoud en kleinste ruimte-inname. Dat stapsgewijze proces van opbouw van de 

elektronenschillen verloopt heelalwijd op exact hetzelfde wijze! 

 

-3) Aanleg nieuwe elektronenschillen: 

Is de buitenste schil van het atoom eenmaal maximaal gevuld met 1 of met 4 elektronenparen volgt eerst een 

verdere opvulling van de meer naar binnen gesitueerde (sub)elektronenbanen, voor zover dat ruimtelijk en 

energetisch mogelijk is. Pas daarna wordt tijdens het kernfusieproces van deze waterstofsupernova’s begonnen 
met de vorming en aanleg van een nieuwe buitenste elektronenschil en orbitalen die eerst weer opgevuld worden 

tot één orbital en uiteindelijk tot een tetraëder van 4 elektronenparen etc. waarna vervolgens eerst weer een 

verdere opvulling plaatsvindt van de meer naar binnen gelegen (sub)elektronenschillen. 

 

Pas als dat verder opvullen van de binnen gelegen elektronenschillen is afgerond wordt tijdens dit kernfusie-

proces weer begonnen met de aanleg van de volgende nieuwe buitenste elektronenschil die in eerste instantie 

weer gevuld wordt met sublaagjes met 1 elektronenpaar en uiteindelijk met maximaal 4 elektronenparen etc. 

Dit kernfusieproces met afwisseld het stapsgewijs aanleggen van nieuwe buitenste elektronenschillen en het 

vervolgens opvullen van de meer naar binnen gelegen elektronenschillen proces loopt door tot de vorming van 

atomen > nr 92 en hoger en verloopt vanuit energetische optiek bezien heelalwijd op identieke wijze met 

maximale vulling van de schillen en subschillen: K schil (1), L schil (4), M schil (1, 4, 4), N schil (4, 4, 4, 4),  
O schil (1, 4, 4), P schil (4) en Q schil (1). (Tussen haakjes staan het aantal elektronenparen per schil en subschil) 

 

Deze stapsgewijze vulling van de elektronenschillen via bovengenoemd intermitterend proces van vulling tijdens 

de supernova explosies van de atoomkern en van de elektronenschillen resulteert heelalwijd in exact dezelfde 

kenmerkende opbouw van de elektronenschillen conform de elementen/isotopen conform de elementen van het 
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periodiek systeem met in beginsel steeds 8 elementen per laag. Dat is primair het gevolg van de vulling van de 

buitenste elektronenschil bij de kleinere elementen met steeds vier elektronenparen. 

 

 

5.3.7.3 REDUKTIE AANTAL FUNDAMENTELE KRACHTEN TOT TWEE FUNDAMENTELE 

KRACHTEN:  

Anno 2015 wordt in de wetenschap een fundamenteel stelsel van vier krachten gehanteerd: a) de ‘sterke 

kernkracht’, b) de elektromagnetische kracht, c) de ‘zwakke kernkracht’ en d) gravitatie. 

 
De elektromagnetische kracht wordt opgesplitst in a) een elementaire ladingkracht en b) een zwakke 

magnetische spinkracht die naast massa reeds op higgs niveau ontstaan. Zie document F1a 2014.   

In de atoomkern van protonen en kernelektronen wordt de ‘sterke kernkracht’ vervangen door de elektrische 

ladingkracht en de ‘zwakke kernkracht’ vervangen door de magnetische spinkracht. De begrippen ‘sterke’ en 

‘zwakke’ kernkracht komen dan volledig te vervallen. 

Gravitatie wordt gegenereerd door de schilelektronen in combinatie met snelheid/versnelling van het atoom in 

het heelal. Gravitatie is een fundamentele en vormt geen elementaire kracht; zie document F1a 2014! Gravitatie 

is wel van fundamenteel belang. 

Daarmee reduceert de auteur het huidige stelsel van vier fundamentele krachten tot slechts twee elementaire 

krachten: a) elektrische ladingkracht/binding en b) magnetische spinkracht/binding! 

 
 

5.3.7.4 OPBOUW ISOTOPEN PERIODIEK SYSTEEM IS HEELALWIJD EXACT HETZELFDE: 

 

1) Tijdens kernfusie is de opbouw en vulling van de elektronenschillen overal exact gelijk: 

De vulling van de elektronenschillen (en de atoomkernen) geschiedt, om puur energetische redenen, heelalwijd 

dwingend overal op exact dezelfde wijze. De fuserende waterstofmoleculen zijn tijdens de waterstofsupernova’s 

onderhevig aan enorme snelheden binnen de heelalbolschil.  

Tijdens het hele kernfusieproces streven deze fuserende schilelektronen en protonen bij iedere stap steeds 

consequent naar een toestand met zo minimaal mogelijk ‘toegevoegde kinetische energie’ door deze aan 

protonen en elektronen ‘toegevoegde’ energie zoveel als mogelijk direct om te zetten in warmte! 

 

2) Overal in de heelalbolschil vindt opbouw van atomen plaats conform de isotopen tabel Wikipedia: 

Die opbouw is aangegeven in de isotopentabel van Wikipedia die heelalwijd geldt en met dat verschil dat de 

auteur in die isotopentabel alle ‘kern’neutronen vervangt door één proton en één kernelektron! In zijn visie zijn 

alle isotopen dan opgebouwd met slechts twee bouwstenen i.p.v. drie.  

 

 

5.3.7.5 KERNFUSIE CENTRUM BIG BANGS VORMING CENTRALE ZWARTE GATEN: 

 

1) In kern vorming isotopen > ijzer: 

In het centrum van deze waterstofsupernova’s en centrale waterstofbollen worden voornamelijk atomen gevormd 

tussen nr 56 (Fe) en nr 92 doch ook atomen > nr 92 die van zichzelf erg instabiel zijn. In het middengebied van 

het kernfusiegebied worden voornamelijk stabiele en instabiele elementen/isotopen gevormd < nr 92.  
In de buitenrand van het fusiegebied komt de kernfusie globaal niet verder de lichtere elementen < nr 56 (Fe). In 

in de allerbuitenste rand van het fusiegebied komt deze niet veel verder dan nr 20 (A) met de elementen Si, Na, 

Ca, Mg O, N, S. Die buitenste rand wordt weggeblazen en daaruit wordt het toekomstige sterrenstelsel gevormd. 

 

2) Alle waterstofsupernova’s verlopen heelalwijd op dezelfde manier en vrijwel gelijktijdig: 

Alle 4 – 20 miljard pure waterstofsupernova’s c.q. 4 – 20 miljard Big Bangs vinden vrijwel gelijktijdig plaats en 

resulteren overal dwingend in de vorming van atomen conform de elementen van het periodiek systeem en hun 

isotopen door de vast omlijnde en de stapsgewijze vulling van zowel de elektronenschillen via tetraëders als van 

de atoomkern.  

Bij alle waterstofsupernova’s leidt dat heelalwijd tot exact dezelfde kenmerkende rangschikking van de 

elementen in lagen van 8 stuks in het periodiek systeem en dwingend tot exact dezelfde opbouw van atomen 
conform de elementen/isotopen van het periodiek systeem zoals we dat kennen op aarde. 

Bij die waterstofsupernova’s ontstaan ook grote hoeveelheden instabiele isotopen die in de komende miljarden 

jaren steeds verder stabiliseren via kernsplitsing en via het uitzenden van o.a. neutronen (één proton met één 

elektron), alfa deeltjes (4p +2e), beta deeltjes (1e) en dergelijke. Door die kernsplitsing start de kernfusie in de 

later te vormen sterren veel eerder en bij veel lagere temperaturen en drukken. 
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3) Ontstaan in alle sterrenstelsels van één centraal zwarte gat: 

In het centrum van de waterstofsupernova’s gaat de kernfusie van waterstof gepaard met enorme versnellingen 

en snelheden van de zojuist gevormde atomen. De elektronenparen van alle elementen genereren de 

vanderwaalskracht (+W2k). Deze vanderwaalskracht is gerelateerd aan kinetische energie en neemt daardoor 

kwantitatief kwadratisch toe/af met de snelheid van het atoom in het heelal. 

Reeds tijdens die waterstofsupernova’s/Big Bangs worden de rotatiesnelheden en daarmee de door de 

elektronenparen gegenereerde vanderwaalskrachten zo groot dat deze krachten binnenin de zojuist gevormde 

isotopen overgaan tot de vorming van vanderwaals bindingen (+W2b). Dat gebeurt zowel binnenin de 

elektronenschillen als tussen de (sub)elektronenschillen onderling. Door deze vanderwaalsbindingen (+W2b) 
binnenin het atoom storten de elektronenschillen van die, zojuist gevormde hogere, atomen direct daarna in tot 

vlak bij hun atoomkern. 

 

Bij alle 4 – 20 miljard waterstofsupernova’s (Big Bangs) transformeert de kern van het fusiegebied direct daarna 

door tot één heel groot, heel snel roterend, zwart gat met een straal van circa tien tot twintig duizend kilometer. 

Dit centrale zwarte gat wordt in de tijd bezien vrijwel gelijktijdig maar wel volgordelijk met deze 

waterstofsupernova’s/Big Bangs gevormd. In de kern van alle thans waarneembare 4 – 20 miljard sterrenstelsels 

is zo’n centraal zwart gat aanwezig; geen enkele uitgezonderd. 

 

4) Centrale zwarte gat omvat circa 13 % van het oorspronkelijk inmiddels gefuseerde waaterstof: 

Dit centrale zwarte gat aanwezig in alle sterrenstelses is overal even groot! Het vertegenwoordigt een equivalent 
van circa 13 % van het oorspronkelijk aanwezige waterstof dat eerst gefuseerd is en daarna getransformeerd is 

tot hogere elementen > Be en uiteindelijk omgevormd is tot zwart-gat atomen. 

Circa 2 % van het reeds gefuseerde waterstof aan de buitenkant van het fusiegebied wordt in de vorm van vooral 

de lichtere elementen van het periodiek systeem < Fe weggeblazen maar ook elementen tot nr. 92 en verder 

evenals een mogelijk dunne buitenste laag van de centrale bol met nog niet gefuseerd waterstof. Door het verlies 

aan gravitatie en de kracht van de explosie worden die 2 – 4 nevenbollen/Roemers zonder kernfusie 

weggeslingerd en door de vrijkomende hitte van de Big Bang omgezet in plasma dat voor ieder nevenbol wordt 

weggeblazen in één richting waarbij de 2 - 4 armen in het sterrenstelsel ontstaan. 

 

In totaal fuseert tijdens die Big Bangs circa 15 % van het waterstof waarvan 2% wordt uitgestoten samen met in 

totaal circa 85%, niet gefuseerd, waterstof voornamelijk afkomstig uit de 2 – 4 nevenbollen/Roemers. 
 

Dat wegblazen tijdens deze waterstofsupernova’s/Big Bangs van die nevenbollen geschiedt in feite in een 

raakvlak *) aan de heelalbolschil. Het explosiegebied krijgt daardoor uiteindelijk de vorm en de omvang van één 

plat stelsel binnen de heelalbolschil met een straal van uiteindelijk circa vijftig duizend lichtjaar. Hierbinnen 

gaat zich een sterrenstelsel vormen. 

*) Zie stap 15 en 16 heelalcyclus document G7 met figuren in G8. Wat anno 2015 wordt aangeduid als één Big 

Bang was in feite stap 16 van de heelalcyclus met de 4 – 20 miljard waterstofsupernova’s/Big Bangs die thans op 

aarde niet meer waarneembaar te krijgen zijn. 

 

 

5.3.7.6 VORMING VAN STERREN, PLANETEN EN STERRENSTELSELS: 

 

1) Vorming van sterren en planeten door afkoelen en condensatie: 

De bij de waterstofsupernova weggeslagen radioactieve brokstukken klonteren na afkoelen van het 

explosiegebied door gravitatie en adiabatische expansie weer samen tot tussen 100 en 200 miljard 

hemellichamen met een omvang van grotere en kleinere ‘planeten’ die allemaal sterk radioactieve elementen 

bevatten omdat bij deze Big Bangs allerlei instabiele isotopen worden gevormd. 

Op deze brokstukken slaan bij afkoeling eerst tot vloeistof gecondenseerde gassen neer. Bij nog verder afkoelen 

tot het condensatie punt van waterstof zet zich hierop uiteindelijk ook vloeibaar waterstof en als laatste ook 

vloeibaar helium af. 

 

Uiteindelijk ontstaan per ‘Big Bang‘/pre-sterrenstelsel tussen circa 150 en 200 miljard vrij grote vloeibare 

gas/plasma bollen rond een kern die verschillende hoog radioactieve elementen bevat. Die niet meer zuivere 
waterstof bollen, pre-sterren, zijn veel kleiner van afmeting dan de eerdere 100 % pure waterstofbollen. 

Die 2e generatie gasbollen bestaan vooral uit waterstof rond een vaste kern met deels instabiel en sterk 

radioactief materiaal. Per supernova/‘Big Bang’ gebied ontstaan naast het centrale zwarte gat bij afkoelen van 

waterstof tot aan zijn condensatiepunt uiteindelijk tussen 100 – 200 miljard vloeibare plasmavormige pre-sterren 

met hun begeleidende planeten waarop zich bij sommige ook vloeibaar waterstof heeft afgezet wat dan resulteert 

in de vorming van planetaire ‘gasreuzen’ die zonder uitzondering allemaal een kern bezitten met hogere 
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radioactieve isotopen. Afhankelijk van de druk en temperatuur resulteert radioactiviteit in stervorming. In een 

groot aantal gevallen ontstaan door gravitatie dubbel sterren. 

 

2) In sterren start kernfusie veel eerder: 

De intense radioactiviteit in de kern van dergelijke hete plasmavormige pre-sterren leidt, anders dan bij de pure 

waterstofsupernova’s, in een veel vroeger stadium reeds tot start van het kernfusieproce in het waterstof bij veel 

kleinere bollen en bij een veel lagere temperatuur en druk. Dat kernfusieproces in sterren verloopt daardoor veel 

geleidelijker en gecontroleerder dan bij de eerdere waterstofsupernova’s. Met de kernfusie start de vorming van 

(dubbel)sterren en hun begeleidende planeten. Per sterrenstelsel worden circa 100 – 200 miljard sterren met 
begeleidende planeten aangetroffen. 

Dat vormingsproces van sterrenstelsels en van hun sterren samen met hun begeleidende planeten is echter 

heelwijd uniform van opzet. 

 

3) Stabilisatie via uitstoten van kerndeeltjes: 

Via kernsplitsing en stabilisatie van de atomen door het uitstoten van α deeltjes (He kernen; 4p + 2e), β deeltjes 

(snelle elektronen) en γ deeltjes (losse neutronen; 1p + 1e) stabiliseren alle gevormde atomen zich heelalwijd 

uiteindelijk tot dezelfde 92 stabiele elementen/isotopen van het periodiek systeem zoals dat bekend is op aarde 

en binnen ons zonnestelsel en weergegeven in de isotopentabel van Wikipedia. 

 

4) De circa 100 elementen van het Periodiek Systeem zijn onder te verdelen in 4 groepen van elementen: 
Bij de kernfusie met waterstof ontstaan na vele tussenstappen meer dan 92 verschillende elementen en een 

veelvoud aan instabiele isotopen (Isotopentabel Wikipedia) die via radioactief verval uiteindelijk via een 

radioactieve reeks overgaan in stabiele elementen en daarvan heelalwijd zijn uiteindelijk circa 100 stuks stabiel. 

Die van nature voorkomende stabiele isotopen zijn onder te verdelen in de volgende groepen: 

1) de metalen (+m+) + het H atoom (+m+), 

2) de amfotere metalen (+m–), 

3) de metalloïden (–m+), 

4) de halogenen (–m–) en 

5) de chemisch inerte edelgassen (+m+) 

Het H atoom heeft unieke eigenschappen doch lijkt nog het meest op een metaal (+m+). Edelgassen reageren 

alleen onder extreme omstandigheden en ze reageren dan eveneens als een metaal (+m+). Alle elementen zijn 
uiteindelijk in vier basisgroepen in te delen.  

 

 

5.3.7.6.1 DE OORSPRONG VAN KOSMISCHE STRALING: 

 

-1) Oorsprong van kosmische straling: 

Na de 4 – 20 miljard waterstofsupernova’s/Big Bangs, die zo’n circa 20 – 25 miljard jaar geleden plaats vonden, 

bevonden alle daar gevormde zwart-gat atomen zich in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel in een 

toestand veelal tot voorbij atoomnummer nr. 92. Die zwart-gat atomen zijn van nature instabiel. 

Deze zwart-gat atomen trachten zichzelf te stabiliseren via verval: 

-) kernsplitsing wat bij zwart-gat atomen niet mogelijk is of 

-) het uitstoten van bijvoorbeeld alfa deeltjes c.q. helium kernen (4p + 2e), elektronen (1e) en neutronen (1p + 
1e). 

Bij atomen in een zwart gat toestand is dit stabiliseren van de atoomkern echter erg lastig omdat deze instabiele 

atoomkernen volledig opgesloten zitten binnen hun elektronenschillen, waarin de elektronen met circa de 

lichtsnelheid vlak nabij rondom de atoomkern draaien. Zie document F1e. 

 

In zwarte gaten lukt dit verval van instabiele zwart-gat atomen alleen als: 

a) de betrokken zwart-gat atomen aan de buitenzijde van het zwarte gat zitten en 

b) deze vrijkomende deeltjes een extreem hoge energie bezitten. 

 

ad a) Het verval van zwart-gat atomen en stabilisatie van zwarte gaten verloopt uiterst langzaam in de tijd. Deze 

vanuit zwarte gaten afkomstige hoogenergetische deeltjes verklaart een deel van de continue aanwezige 
hoogenergetische kosmische straling. Die straling is deels ook het gevolg van de vorming van sterrenstelsels, 

kernfusie in sterren en stabilisatie van isotopen in sterren en planeten. 

 

ad b) Een tweede bron van hoogenergetische straling bestaat uit steeds sneller roterende fotonen die in het kader 

van de heelalcyclus weer op weg zijn naar de vorming van rotorfotonen c.q. vorming van materie wat 

uiteindelijk weer moet resulteren in de vorming van protonen en elektronen, waterstof, fusie tot elementen ≥ Be 
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en de uiteindelijke opname van alle materie en energie in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel of in die 

van één van de miljarden andere centrale zwarte gaten; zie document F1c. 

 

2) Alle isotopen in het heelal genereren eenzelfde stelsel van krachten: 

Alle atomen in het heelal worden tijdens waterstofsupernova’s dwingend geordend conform het op aarde 

bekende periodiek systeem. Alle soortgelijk gewone isotopen in het heelal tonen daardoor heelalwijd exact 

hetzelfde stelsel van fysische en chemische krachten zoals bekend is op aarde (zie hoofdstuk 6). 

Binnen de heelalbolschil kunnen deze krachten en hun bindingen lokaal kwantitatief verschillen in het aantal 

krachtcomponenten en bindingcomponenten die afhankelijk zijn van het aantal bewegingen dat het bewuste 
hemellichaam ondergaat binnen de heelalbolschil t.o.v. C. In kwantitatief opzicht kunnen ook verschillen 

optreden in deze kracht- en bindingvectoren. 

 

Vanwege de 9 - 11 relevante bewegingen/versnellingen (> 30 km/s) in het heelal kunnen die kracht- en 

bindingsvectoren in de verschillende sterrenstelsels variëren van circa 9 tot 11 stuks! Bij het huidige astrofysisch 

onderzoek en bij de quantum mechanica en de analyse van uit het heelal opgevangen spectra wordt thans geen 

rekening gehouden met de vroeger veel grotere snelheden van atomen en moleculen in het heelal en daardoor 

gegenereerde grotere krachten op het atoom/molecuul. Dat heeft ook effecten op de uitgezonden spectra van 

licht, infrarood en deeltjes straling! 

 

 

5.3.8 DOEL HUIDIGE STAP 23 HEELALCYCLUS: 

 

1) Stap 23 heelal: 

De huidige aan de gang zijnde stap 23 van de heelalcyclus heeft als doel: 

-) om alle nog aanwezige waterstof, helium en lithium via kernfusie te transformeren tot de elementen beryllium    

    (Be) en hoger, 

-) daarmee alle, thans aanwezige, lagere elementen geschikt te maken voor opname in het centrale zwarte gat 

    aanwezig in het centrum van ieder sterrenstelsel, 

-) alle eerder uitgestraalde en nog uit te stralen fotonen en andere kosmische straling terug te vormen tot 

    protonen en elektronen en vervolgens daaruit weer waterstof te vormen en dat via kernfusie om te vormen tot  

    het element Be en hoger en daarmee alle door sterren uitgezonden energie weer geschikt wordt gemaakt voor 
    opname en opsluiten in het centrale zwarte gat van één van die miljarden sterrenstelsels. 

-) over circa 200 - 250 miljard jaar moet aan het eind van de huidige stap 23 alle vormen van straling uit de  

   heelalbolschil zijn verdwenen uitgezonderd gravitatie. Stap 23 duurt daarom heel lang. 

-) aan het eind van deze stap 23 heeft gravitatie de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil in tussentijd 

   gereduceerd tot nul. Alle uitdijingenergie in de heelalbolschil is dan omgezet in rotatie-energie die volledig 

   geconcentreerd zit in die van de miljarden centrale zwarte gaten en deels in gravitatie-energie t.o.v. C. 

-) Alle door sterren uitgestaalde energie zit dan ook weer als materie opgesloten in één van de 4 – 20 miljard 

   centrale zwarte gaten. 

Pas als bovenstaande volledig is gerealiseerd en alle massa, materie en kinetische energie opgesloten zitten in 

centrale zwarte gaten komt een eind aan de uitdijing van de heelalbolschil. 

 

 

5.3.9 EINDE UITDIJING HEELALBOLSCHIL EN VAN DE HUIDIGE STAP 23 HEELALCYCLUS: 

 

1) Uitdijing gaat steeds trager: 

Over circa 200 ± 50 miljard jaar vanaf nu komt de uitdijing van het heelal c.q. heelalbolschil volledig tot 

stilstand. In de tussentijd is alle waterstof gefuseerd en zijn alle sterrenstelsels in hun eigen centrale zwarte gat 

verdwenen en is hun eerder uitgezonden straling ook weer voor 100 % in één van de miljarden centrale zwarte 

gat opgenomen. 

Alle uitdijingsenergie is dan omgezet in gravitatie en rotatie-energie waardoor die centrale zwarte gaten een 

equatoriale snelheid krijgen die toeneemt tot circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid; dezelfde snelheid als waarmee 

de uitdijing van start ging. 

Aan het eind van de uitdijing zijn alle rotatieassen van die centrale zwarte gaten weer netto precies gericht op het 
centrum C. Na deze maximale uitdijing gaat het heelal onder invloed van rotatiegravitatie weer overal 

gelijktijdig en evensnel inkrimpen richting centrum C van het heelal. 

 

2) De elementen H, H2, He en Li zijn niet in een zwart gat toestand te brengen en moeten eerst fuseren: 

De isotopen van waterstof, helium en lithium bezitten maar hooguit één elektronenpaar en kunnen niet instorten 

tot zwart-gat isotopen en kunnen dus niet in een zwart gat worden opgenomen. Die lichtste elementen moeten 
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eerst fusren tot minimaal beryllium voordat dit wel kan. Zwart-gat atomen zijn gewone atomen waarvan de 

elektronenschillen en orbitalen zijn ingestort door hoge druk van buitenaf en door de vorming van 

vanderwaalsbindingen binnenin het atoom.  

Alleen isotopen met twee of meer elektronenparen kunnen instorten tot zwart-gat atomen. Vrijwel alle aan de 

schilelektronen en aan de atoomkern van het atoom fotonen worden weggeperst en uitgestoten. De temperatuur 

van zwart-gat atomen neemt af tot nabij het absolute nulpunt en vermoedelijk 2,7 kelvin. Zwart-gat atomen zijn 

letterlijk compleet verschrompelde versies van gewone atomen ≥ Be. 

De kinetische energie van de oorspronkelijk trilling van de atoomkern wordt tijdens het instorten van het atoom 

ook omgezet in kinetische energie van de elektronen in de (sub)elektronenschillen. Die schilelektronen krijgen 
daardoor een omloopsnelheid rond de atoomkern van tegen de lichtsnelheid waardoor alle elektronenparen weer 

uiteen vallen in losse schilelektronen waardoor zowel de vanderwaalskracht (-W2k) als de vanderwaals 

bindingen weer verdwijnen. Het instorten van gewone atomen tot zwart-gat atomen is irreversibel. Pas bij de 

volgende Little Bang vallen alle zwart-gat atomen weer uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen. 

 

De elektronenschillen van zwart-gat atomen hebben in beginsel een zelfde opbouw als bij gewone atomen maar 

bevatten nu uitsluitend losse elektronen. De sublaagjes van 1 of 4 elektronenparen blijven bij zwart-gat atomen 

eveneens in stand omdat in de subschillen de elektronen in verschillende richtingen bewegen. Tijdens het 

ineenstorten van gewone atomen worden vrijwel alle aan de atoomkern geabsorbeerde fotonen weggeperst en 

verwijderd waardoor zwart-gat atomen erg koud zijn. 

 

3) Zwart-gat atomen en zwarte gaten zijn superkoud: 

Met de elektronenschillen direct rond de atoomkern gesitueerd kan de atoomkern vrijwel niet meer trillen. 

Daardoor verkeren dergelijke zwart-gat atomen fysisch standaard nabij het absolute nulpunt. Dat geldt voor ook 

voor alle zwarte gaten en alle andere compacte hemellichamen. Vanwege die extreem lage temperatuur kan een 

zwart gat geen licht en vrijwel geen infrarood meer uitzenden maar nog wel gravitatie, infrarood (2,7 kelvin) en 

hoogenergetische kosmische deeltjes straling! Het niet kunnen uitzenden van licht wordt bepaald door de 

temperatuur en heeft niets van doen met gravitatie! 

 

4) Vorming zwart-gat atomen eerst vanaf beryllium: 

De vorming van dergelijke vanderwaals bindingen (+W2b) binnenin het atoom kan pas plaatsvinden als het 

atoom minimaal 2 elektronenparen bevat. Dat is het geval bij alle elementen van het periodiek systeem vanaf 
beryllium (Be) die allemaal twee of meer elektronenparen(2)/orbitals bevatten. De plaats van de elektronen- 

schillen t.o.v. de atoomkern en de snelheid van de schilelektronen valt theoretisch te berekenen. 

Zowel alle gewone materie als alle materie in het heelal in een zwart gat toestand is in ongeladen toestand 

opgebouwd uit een equivalent aantal protonen en elektronen. 

Gewone isotopen zijn geordend conform het periodiek systeem van gewone atomen vanaf het element H. 

Voor atomen in een zwart gat toestand geldt een vergelijkbaar periodiek systeem van elementen in een zwart gat 

toestand dat echter eerst start vanaf het element beryllium (Be) en met hetzelfde aantal elektronenschillen en 

waarschijnlijk zelfs met dezelfde orbitalen die dan gevuld zijn met uitsluitend losse elektronen. Elektronenparen 

zijn niet meer mogelijk. De K, L, M, N, O en P schillen en orbitalen blijven in stand en komen nu vlak nabij de 

atoomkern en bij elkaar te liggen! 

  

5) In superreuzen zit waarschijnlijk een zwart gat: 
In het Melkwegstelsel komen op sommige plaatsen supergrote sterren voor. Zouden die superreuzen volledig uit 

waterstof bestaan zou het kernfusieproces volledig ontaarden en uitmonden in een soort lokale Big Bang. Dat 

supersterren erg zwaar zijn en toch het normale kernfusieproces van sterren vertonen duidt erop dat binnenin die 

sterren een lokaal zwart gat aanwezig is dat zelf standaard bij slechts 2,7 kelvin verkeert. 

 

6) Einde sterrenstelsels: 

Over 150 – 250 miljard jaar zijn alle sterrenstelsels ‘uitgebrand’ en in het centrale zwarte gat verdwenen. Alle 

eerder uitgezonden energie is via materievorming ook weer teruggevormd tot materie en via stervorming ook in 

dit centrale zwarte gat opgenomen. Het heelal is dan koud en volledig duister geworden. Daarna gaat het de 

heelalbolschil onder invloed van gravitatie weer inkrimpen richting centrum C van het heelal. 

 
 

5.4. NIET WAARNEEMBARE DEEL VAN HET HEELAL EN DE HEELALCYCLUS: 

 

-1) Eerste miljarden jaren dijt de heelalbolschil uit zonder temperatuur en gravitatie: 

Het nieuwe heelal start met een Little Bang die super koud bij 0 kelvin wordt afgewikkeld! Na de Little Bang 

bevatte de uitdijende heelalbolschil gedurende een periode van 5 – 10 miljard jaar alleen losse protonen en 
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elektronen en ontbrak het atoom/molecuul. Daardoor was de met 1/3e c– 1/2e c uitdijende heelalbolschil die 

periode geheel zonder temperatuur en gravitatie. Zie toelichting punten 0 – 7 figuur 4a van document E3-1. 

Door deze super koude start van het nieuwe heelal is de eerste circa 20 miljard jaar van de heelalcyclus en daarin 

afgewikkelde 15 stappen totaan de miljarden Big Bangs niet meer waarneembaar te krijgen. 

 

-2) Met de vorming van waterstof komt temperatuur en gravitatie terug in het heelal: 

Pas 5 -10 miljard jaar na de Little Bang ontstaat vanuit protonen en elektronen eerst alleen het waterstofatoom/-

molecuul en komt daarmee gravitatie en temperatuur terug in de heelalbolschil. Bij de vorming van waterstof 

komt bindingswarmte vrij en bedraagt de temperatuur hooguit enkele duizenden kelvin. Die temperatuur wordt 
volledig overschaduwd door de extreme temperaturen van de later plaatsvindende 4 – 20 miljard Big Bangs 

waarvan alle straling is teruggevormd tot waterstof en in nieuwe sterren zit. Die periode tot de Big Bangs is niet 

waarneembaar te krijgen. (Anders dan je zou verwachten gaat de vorming van het waterstof atoom niet gepaard 

met een UV flits) 

 

3) Periode met 4 - 20 miljard Big Bangs zijn evenmin zichtbaar te krijgen: 

Circa 20 miljard jaar na de Little Bang vinden 4 – 20 miljard superhete waterstofsupernova’s plaats voor iedere 

gasbol één. Ieder van deze miljarden waterstofsupernova’s of Big Bangs (stap 16 heelalcyclus) ligt ten grondslag 

aan de vorming van één sterrenstelsel. Pas dan ontstaat een heelal dat in beginsel zichtbaar wordt met telescopen 

en andere meetinstrumenten. 

Die 4 – 20 miljard Big Bang’s die circa 20 – 25 miljard jaar geleden plaatsvonden zijn echter niet meer met 
telescopen zichtbaar of anderszins waarneembaar te krijgen. Dat geldt ook voor de stappen 16 – 22 van de 

heelalcyclus. Zelfs de eerste circa 7 miljard jaar van het begin van de huidige stap 23 van de heelalcyclus zijn 

niet waarneembaar te krijgen. 

Van die miljarden Big Bangs valt helemaal niets meer waar te nemen. De bij die Big Bangs vrijgekomen straling 

van licht, infrarood en materiedeeltjes is in de tussentijd en reeds lang geleden teruggevormd tot protonen, 

elektronen, waterstof en is die waterstof via afkoelen en condensatie weer omgevormd tot nieuwe sterren. Zelfs 

de eerste miljarden jaren van de huidige stap 23 zijn niet meer waarneembaar te krijgen. 

 

4) Heelalcyclus is mathematisch te modelleren: 

De heelalcyclus voldoet aan het min/max 1 beginsel. Daardoor zijn alle voorgaande 22 stappen wel terug te 

herleiden en zijn ook de toekomstige stappen volledig in te vullen. Alle stappen van de heelalcyclus zijn 
mathematisch te modelleren. Voor de kwalitatieve beschrijving van die in totaal 29 stappen zie document G7 

(tekst) en G8 (figuren). In document E3-1 en de figuren 4a, 4b, 5 en 6 is de heelalcyclus in het kort 

beschreven. Na modellering zijn alle stappen tot in detail kwantitatief in te vullen. 

 

5) Waarneming horizon in de heelalbolschil voor licht is maar maximaal 13,8 – 14 miljard jaar: 

Alle elektromagnetische straling kan vermoedelijk maar maximaal 13,8 miljard jaar rondzwerven binnen de 

heelalbolschil. In de tussen tijd worden alle vormen van straling weer teruggevormd tot protonen, elektronen en 

waterstof. Vanaf de aarde kunnen we daardoor praktisch niet verder terugkijken dan circa 14 miljard lichtjaar. 

Die 13,8 miljard jaar is onze waarnemingshorizon voor licht. Die miljarden Big Bangs kunnen we dus niet meer 

waarnemen. De auteur schat de periode van de Big Bangs thans in op circa 20 miljard jaar na de Little Bang en 

20 – 25 miljard geleden. 

Voor infrarood geldt een langere verblijftijd van circa 18 miljard jaar en voor deeltjestraling maar circa 5 – 10 
miljard jaar voordat deze zijn teruggevormd tot protonen. Die 18 resp. 5 – 10 miljard jaar vormen letterlijk onze 

waarnemingshorizon voor infrarood en deeltjesstraling. Modellering van de heelalcyclus moet hier duidelijkheid 

geven. 

 

 

5.4.1 STRAAL VAN DE HEELALBOLSCHIL: 

 

-1) Heelalbolschil heeft straal van ergens tussen 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar: 

Vanaf de aarde bezien heeft men binnen deze heelalbolschil in alle richtingen een maximale zichtwijdte van 13,8 

miljard lichtjaar. Licht wordt binnen de heelalbolschil afgebogen blijft daar als het ware heen en weer kaatsen. 

Via die heelalbolschil kunnen we voor licht maar maximaal 13,8 miljard lichtjaar ver kijken. Door die afbuiging 
worden de donkere vlakken weerszijden de heelalbolschil volledig opgevuld met virtuele beelden die via de 

heelalbolschil worden aangeleverd. We zien het heelal uitsluitend door die heelalbolschil heen; we kunnen niet 

daarbuiten kijken.  

Als licht puur rechtlijnig gaat binnen de heelalbolschil moet die heelalbolschil een straal hebben van minimaal 

13,8 : 2π = 2,2 miljard lichtjaar. Omdat licht wordt afgebogen doorloopt het allerlei gekromde paden. De straal 
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van de heelalbolschil zal dan groter moeten zijn. De auteur schat die thans in op rond 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar. 

De heelalbolschil is vrij klein! 

 

Onze waarnemingshorizon loopt de heelalbolschil en is daar hoe dan ook strikt beperkt tot slechts 18 miljard jaar 

voor infrarood en 13,8 miljard jaar voor licht terwijl het huidige heelal reeds circa 40 – 45 miljard jaar oud moet 

zijn. Dat nog oudere deel krijgen we nimmer te zien! Bij de mathematisch modellering van de heelalcyclus en de 

kwantitatieve invulling van de 29 stappen zal blijken waar de fysieke grenzen van het heelal meer exact liggen. 

 

 

5.5 MATHEMATISCH MODEL VAN DE HEELALCYCLUS: 

 

1) De heelalcyclus is mathematisch te modelleren omdat de 29 stappen aan min/max 1 voldoen: 

In voorgaande is in grote lijnen geschetst hoe het huidige heelal (stap 23) tot stand is gekomen en hoe deze 

cyclus wordt afgerond. Dat proces is meer in detail uitgewerk in de documenten G7 en G8. Iedere stap in de 

heelalcyclus berust op dezelfde 12 basisparameters. Iedere stap van die 29 stappen van de heelalcyclus en iedere 

overgang naar de volgende stap wordt op een volkomen voorspelbare wijze afgewikkeld. 

Iedere stap en daarmee de heelalcyclus als geheel is fysisch, chemisch en kernfysisch te modelleren. 

 

Op basis van zo’n mathematisch heelalmodel zijn de straal van de heelalbolschil, de grenzen van de hoeveelheid 

massa/materie, kinetische energie en gravitatie-energie af te leiden en zijn de 12 parameters voor de 29 stappen 
van de heelalcyclus op elkaar af te stemmen; zie document G3. Met de tijd zijn deze 12 parameters steeds beter 

kwantitatief op elkaar af te stemmen en in te vullen. Dat geldt zowel voor iedere stap als voor de heelalcyclus als 

geheel. 

 

 

5.5.1 MODELLERING VEREIST VOLLE MEDEWERKING: 

 

-1) Medewerking of tegenwerking: 

De heelalcyclus is fundamenteel strijdig met de relativiteitstheorie van Einstein en geeft ook aan waar deze 

theorie fout zit. In de huidige exacte wetenschappen staat de relativiteitstheorie centraal. Met de heelalcyclus 

maakt de auteur geen vrienden binnen de huidige exacte wetenschappen; alleen tegenstanders. De huidige exacte 
wetenschappers zullen de auteur in eerste instantie doodzwijgen. 

 

De exacte wetenschappen kunnen zich echter niet onttrekken aan het intrigerende fenomeen van de heelalcyclus. 

Deze theorie is strikt logisch van opzet en geeft duidelijke inzichten. De heelalcyclus geeft antwoorden op de 

meest fundamentele wetenschappelijke vraagstukken anno 2015. Het betreft de aard van: a) gravitatie, b) 

donkere massa/materie, c) donkere energie, d) tijd en e) ruimte. Via de heelalcyclus lost de auteur die 

vraagstukken integraal op binnen één samenhangende theorie. Dat gaat helaas ten koste van de 

relativiteitstheorie! 

 

-2) Heelalcyclus is mathematisch te modelleren: 

Het modelleren van de heelalcyclus, de zogenaamde Taeutcyclus staat gepland voor start 2015. De auteur doet 

een beroep op de KNAW, NWO, ESA, universiteiten en op hun wetenschappelijke en astrofysische instituten om 
samen die modellering van het heelal en zijn cyclus op te nemen in hun programma’s. Immers alleen via 

modellering valt het verleden en de toekomst van de heelalbolschil kwantitatief vorm te geven. Met zo’n model 

zijn in beginsel alle vraagstukken rond het heelal op te lossen en kwantitatief in te vullen. 

 

Met zo’n werkend heelalmodel kan voor ieder willekeurig moment zowel in het verleden als in de toekomst van 

het heelal een kwantitatief beeld worden geschetst waartegen alle astrofysische meetresultaten kunnen worden 

afgezet. Met zo’n model valt de volledige periode buiten onze waarneminghorizon kwantitatief in te vullen! 

 

De visie van de auteur op Higgs deeltjes en de heelalcyclus zijn helaas strijdig met gangbare visies in de exacte 

wetenschappen en met de uitkomsten van de relativiteitstheorie en het elementaire deeltjesonderzoek (Nikhef, 

CERN, ESA). Dat genereert veel tegenstand bij de huidige generatie exacte wetenschappers. Die zijn helaas tot 
heden niet in staat gebleken om samen de heelalcyclus af te leiden.  

De auteur streedt ernaar zo snel als mogelijk met het modelleren te starten. 
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* 6)  DE 12 FUNDAMENTELE KRACHTEN ELEMENTEN PERIODIEK SYSTEEM: 

 

1) De 12 fundamentele krachten op materie c.q de elementen periodiek systeem: 

In de nevendocumenten C1, C2, C3 en C4 heeft de auteur systematisch de fundamentele krachten afgeleid die 

voorkomen op de elementen van het periodiek systeem. Voor details verwijst de auteur naar de desbetreffende 

documenten. Hier volstaat een gewijzigde en vereenvoudigde weergave van die fundamentele krachten. 

De auteur merkt de oploskracht en de absorptiekracht thans aan als subvormen van de vanderwaalskracht en zijn 

binding en niet meer als separate krachten. Dat reduceert het aantal krachten. 
 

Voor de elementen van het periodiek systeem benoemt auteur nu in totaal 12 verschillende fundamentele 

krachten bestaande uit: 

-)     2 elementaire (e) krachten van het proton/elektron, 

-)     1 subelementaire kracht van het atoom, 

 

-)     2 mechanische krachten van het atoom, 

 

-)     1 gravitatie kracht 

-)     2 fysische krachten van het atoom, 

-)     2 chemische krachten van het atoom, 
-)     2 aan temperatuur gerelateerde krachten. 

 

Tabel 6 – 1: De 12 fundamentele krachten van de elementen van het periodiek systeem: 

a) De elementaire krachten van het proton/elektron: 

        1a)    de elementaire ladingkracht proton:                                             (+Lek p+1), 

        2a)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende proton:             (+Mek p+1), 

 

        1b)    de elementaire ladingkracht elektron:                                           (+Lek e-1), 

        2b)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende elektron:           (+Mek e+1), 

 

b) De basale sub elementaire kracht van het atoom: 
        3)  de centripetaal kracht houdt het schilelektron (e) in een gekromde baan rond de atoomkern:  (+Cpk e), 

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

        4)     de versnelling/vertragingkracht van de atoomkern (a):                  (+Vk a+) / (+Vk a-), 

        5)     de centrifugaal kracht van de atoomkern (a):                                  (+Cfk a), 

 

c2) De basis(snelheid)krachten van het schilelektron(1) / schilelektronenpaar(2): 

        6)    de gravitatie van het elektron(1) / elektronenpaar(2):                         (+G1k) / (+G2k), 

 

c3) De fysische en chemische basis(kinetische energie)krachten “schil”elektron(1)/elektronenpaar(2): 

        7)     de chemisch covalente radicaalkracht vanuit het elektron(1):                                                   (+R1ck), 

        8)     (bio)chemische covalente ladingkracht vanuit het elektronenpaar(2):                                      (+L2ck), 
        9)     de fysische vanderwaals kracht gegenereerd vanuit alleen elektronenparen(2):                       (+W2k), 

        9a)   alle atomen/moleculen met een flexibele (fl) vanderwaalsbinding c.q. een vloeistof:              (+W2flb), 

        9b)   alle atomen/moleculen met een gefixeerde (fi) vanderwaalsbinding c.q. een vaste stof:          (+W2fib), 

        9c)   alle atomen/moleculen met vanderwaalskracht zonder vanderwaalsbinding zijn gas/plasma: (+W2gk), 

 

Interacties tussen vanderwaalkrachten in de vorm van een vanderwaals binding: 

9d)  oplossen (D) van atomen/moleculen in een vloeistof: de oploskracht elektronenpaar(2):                 (+W2Db), 

9e)  absorberen (A) van atomen/moleculen aan een vaste stof: de absorptiekracht elektronenpaar(2):    (+W2Ab), 

 

c4)  De basis(kinetische energie)kracht buitenste elektronenschil atoom: 

        10)    de ladingkracht elektron(1)/elektronenpaar(2):                                    (+L1k) / (+L2k), 
        10a)  oplossen van geladen deeltjes/ionen in water via ladingbinding:         (+L1b) / (+L2b), 

 

d) De basis(temperatuur) krachten: 

d1)    11)    de licht kracht (fotonen) van het enkelvoudig elektron (1):                 (+Q1k), 

d2)    12)    de infrarood kracht (fotonen) van de atoomkern (a) en het proton:     (+Qir ak). 
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Toelichting: 

1) Tabel 6 – 1 is een vereenvoudigde versie van de tabellen in de documenten C1, C2 en C3 

www.uiterwijkwinkel.eu . Die tabellen moeten daar nog worden aangepast en geactualiseerd.  

 

2) Het totale stelsel van deze 12 fysische en chemische krachten/bindingen berust in basis op slechts twee 

dezelfde elementaire lading en magnetische spin krachten van het proton en die van het elektron. Die elementaire 

krachten ontstaan reeds op het Higgs niveau naast massa/antimassa; zie document F1a 2014 en F1c op 

www.uiterwijkwinkel.eu . Eerst bij het atoom is sprake van de centripetaalkracht. 
 

3) Alle andere fysische en chemische krachten ontstaan eerst als sprake is van het atoom en zijn daar afgeleiden 

van deze twee elementaire krachten in relatie tot kinetische energie en snelheid/versnelling van het atoom in het 

heelal t.o.v. het centrum C van het heelal; zie de documenten C1, C2 en C3 en E3 voor gravitatie. 

Tijdens de heelalcyclus komen die krachten stuk voor stuk tevoorschijn. 

 

4) Het gewone proton (= gewone materie) en het gewone elektron (= in feite anti materie) zijn de enige twee 

stabiele basisbouwstenen van zowel gewone materie als van zwart gat materie. Op basis van de elementaire 

aantrekkende ladingkrachten van het proton/elektron en hun wederzijds afstoting via de magnetische spinkracht 

zijn bij kernfusie stapsgewijs alle atomen en 92 stabiele elementen van het periodiek systeem op te bouwen 

alsmede alle stabiele zwart-gat atomen en instabiele hogere atomen > nr 92 in zwarte gaten. 
 

5) De onder c1) aangegeven krachten ontstaan door snelheidverandering van atomen/moleculen en verandering 

van de richting in snelheid (hoeksnelheid). 

 

6) Alle onder c2), c3) en c4) genoemde krachten worden uitsluitend op het atoom opgewekt door de 

“schil”elektronen als gevolg van snelheid/rotatiesnelheid van het desbetreffende atoom in het heelal ten opzicht 

van het absolute nulpunt C van het heelal. Dat geldt ook voor gravitatie. 

 

7) Iedere snelheid/rotatiesnelheid in het heelal genereert zijn eigen, bij die snelheid horende, specifieke 

krachtvector bij alle onder c2), c3) en c4) genoemde krachten. 

Alle onder c2), c3) en c4) genoemde chemische en fysische krachten zijn op aarde opgebouwd uit evenveel en 
dezelfde krachtvectoren als het aantal bewegingen/versnellingen die de aarde ondergaat in het heelal en binnen 

de heelalbolschil ten opzichte van de oorsprong C. Dat geldt ook voor alle andere objecten en alle typen van 

zwarte gaten in het heelal en het aantal bewegingen daarvan ten opzichte van het centrum C van het heelal! 

 

8) Het aantal verschillende snelheden van de aarde in het heelal bedraagt circa 9 – 11 relevante snelheden; ieder 

> 30 km/s. Die 9 – 11 relevante bewegingen resulteren in 9 – 11 dezelfde krachtvectoren bij alle de onder c2), 

c3) en c4) genoemde krachten en overal binnen de heelalbolschil. Daar het heelal de vorm heeft van een 

heelalbolschil met C in het centrum zijn die 9 – 11 krachtvectoren heelalwijd gelijk van aard en samenstelling. 

 

9) Die 9 – 11 snelheden in het heelal zijn niet constant doch veranderen heel langzaam gedurende de 

heelalcyclus. De onder c2), c3) en c4) genoemde krachten en hun 9 – 11 kracht- en bindingvectoren zijn 

daardoor eveneens niet constant. Deze krachten veranderen ook heel langzaam gedurende het afwikkelen van de 
heelalcyclus. 

 

10) Die uiterst langzame veranderingen gelden ook voor de bijbehorende natuurconstanten die eveneens uit 

    9 – 11 subconstanten zijn opgebouwd! 

 

11) Bij de onder c2), c3) en c4) genoemde fysische en chemische krachten trekken alleen dezelfde krachten met 

dezelfde snelheidvector/ krachtvector elkaar wederzijds aan. Krachtvectoren van dezelfde kracht echter met 

verschillende snelheids vectoren staan volledig indifferent jegens elkaar en kunnen onderling geen bindingen 

vormen! Dit is verwoord in de Vectorwet van Uiterwijk Winkel. 

 

12) Alleen dezelfde krachten en dezelfde snelheidvectoren van de krachten genoemd onder c2), c3) en c4) 
kunnen specifiek fysische en chemische bindingsvectoren vormen en daarmee samen fysische of chemische 

bindingen vormen. 

Bij het vormen van fysische en chemische bindingen en iedere subbinding komt standaard bindingswarmte vrij 

als teken dat de hoeveelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie is afgenomen en het bindingvormende 

elektronenpaar daardoor in een energetisch gunstiger baan is geraakt. Iedere subbinding draagt zijn eigen 

kenmerkende deel bij. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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13) Alle chemische en fysische bindingen onder c2), c3) en c4) zijn opgebouwd uit evenveel bindingvectoren als 

het aantal bewegingen welke de aarde ondergaat in het heelal. Voor de aarde kan dat aantal bewegingen/ 

snelheden liggen tussen 9 – 11 relevante snelheden. Die zijn > circa 30 km/sec. 

 

14) Iedere fysische en chemische binding op aarde bestaat derhalve uit evenveel aparte bindingvectoren 

(vermoedelijk elf stuks) als het aantal bewegingen en snelheden van de aarde in het heelal ten opzichte van C. 

Hier is een directe relatie aanwezig tussen de astrofysica en de quantummechanica. 

 
15) Alle fysische en chemische bindingen berusten op dezelfde basisstructuur van 9 – 11 kracht/bindingvectoren. 

Dat resulteert in een fundamenteel andere kijk op en benadering van alle vormen van fysische en chemische 

bindingen. 

 

16) Ieder individueel atoom in het heelal “weet” via de 9 – 11 afwijkingen in de banen van zijn schilelektronen 

en daardoor genenereerde 9 – 11 kracht/bindingvectoren en de kwantitatieve grootte van die verschillende 

krachtvectoren in beginsel exact waar dat specifieke atoom zich: 

a) bevindt in het heelal ten opzichte van het centrum C en 

b) met welke set van 9 – 11 (rotatie)snelheden dat atoom beweegt ten opzichte van het centrum C van het heelal! 

Dat is heel curieus! 

 
17) Als het huidige aantal snelheden van de aarde in het heelal t.o.v. C zowel kwalitatief als kwantitatief zijn 

bepaald zijn vervolgens alle fysische en chemische krachten en hun bindingen te ontleden in hun kracht- en 

bindingvectoren. Dan zijn de problemen in de quantum mechanica kwantitatief op te lossen. 

 

18) De astrofysica kan de problemen van de quantummechanica oplossen door alle huidige snelheden van de 

aarde in het heelal af te leiden en deze kwantitatief in te vullen. Het in najaar 2014 en 2015 te ontwikkelen 

mathematisch model van de heelalcyclus en van het heelal is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. 

 

19) De bewegingen van de aarde in het heelal zijn in beginsel ook zowel kwalitatief als kwantitatief af te leiden 

uit: 

a) de structuur van iedere fysische en chemische binding op aarde; een uiterst lastig karwei. 
b) in geval men het schilelektron van een waterstofatoom of van een lithium atoom in een perfect cirkel 

     vormige baan rond de atoomkern zou weten te brengen. Dit is evenmin eenvoudig! Dan moeten de effecten 

     van de 9 – 11 bewegingen van de aarde in het heelal volledig worden gecompenseerd. 

Vooralsnog biedt mathematische modellering van de heealcyclus en vooral het huidige deel van die cyclus de 

beste vooruitzichten. Die modellering is redelijk snel binnen 1 – 2 jaar te realiseren. 

 

20) De chemische covalente ladingkracht/binding betreft alle chemische reacties waarbij sprake is van reacties 

met elektronenparen. Hiertoe behoren vrijwel alle biochemische reacties en daarbinnen aanwezige afzonderlijke 

reactiestappen. 

 

21) Bij de onder d) genoemde temperatuurkrachten ontbreekt vooralsnog zo’n vectoropbouw naar snelheden in 

het heelal. 
 

22) In document C2 (www.uiterwijkwinkel.eu) heeft de auteur ook de overige krachten van het atoom afgeleid. 

Voor deze overige niet fundamentele krachten op het atoom zie de desbetreffende documenten met krachten. 

 

23) Voor de structuur van bindingen en afstotingen zie het nog af te ronden document D1. 

 

 

6.1 DIGITALE WEERGAVE: 

 

- Digitaal stelsel krachten en bindingen; digitale weergave van moleculen: 

Fysische en chemische krachten en bindingen zijn op een atoom of molecuul wel aanwezig (+) of ze niet 
aanwezig (-) dan wel niet meetbaar omdat ze elkaar kwantitatief opheffen. Is de kracht waarneembaar (+k) is kan 

de kracht niet tegelijkertijd aanwezig zijn als meetbare binding (-b). Omgekeerd als de kracht aanwezig als 

binding (+b) is de desbetreffende kracht niet meer als zodanig waarneembaar (-k)/meetbaar. 
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Alle krachten en hun bindingen zijn derhalve in de vorm van een digitaal stelsel weer te geven. Dit digitale 

stelsel vormt de basis van de door auteur tevens ontwikkelde DMF/C (digitale matrix fysica/chemie) die voor 

2015 gepland staat. 

Voor de krachten op zwart-gat atomen en anti atomen verwijst de auteur naar de desbetreffende document F1e 

van website: www.uiterwijkwinkel.eu .  
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*7) CONCLUSIES: 

 

1) Protonen en elektronen vormen de enige basisbouwstenen van atomen en van de elementen van het periodiek 

    systeem. Die basis bouwstenen bezitten naast a) massa alleen: b) de elementaire ladingkracht en c) de 

    magnetische spinkracht en geen enkele andere fysische of chemische kracht! 

 

2) Atoomkernen kunnen geen neutronen bevatten omdat in de atoomkern ieder elektron van zo’n neutron 

    dan standaard gebonden zit aan minimaal twee protonen en geen sprake meer is van apart te onderscheiden 

    neutronen. In atoomkernen vervangt de auteur alle neutronen door één proton en één kernelektron. 
 

3) De auteur vervangt de ‘sterke kernkracht’ door de elektrische ladingkracht en de ‘zwakke kernkracht’ door de  

    magnetische spinkracht. Daarmee worden die eerder vage begrippen concreet ingevuld. 

 

4) De auteur reduceert het stelsel van 4 fundamentele krachten tot slechts twee elementaire krachten: 

    elektrische lading(kracht) en magnetische spin(kracht). Beide elementaire krachten worden naast (anti)massa 

    reeds op Higgs niveau gegenereerd. (Op Higgs niveau kan geen gravitatie worden gegenereerd) 

 

5) Bij kernfusiereacties worden alle atomen, atoomkernen en elektronenschillen stapsgewijs vanuit waterstof 

    opgebouwd via plaatsing achtereenvolgens van hetzij van één proton hetzij van één elektron in de atoomkern 

    of in de elektronenschillen. Alle kernfusiereacties vinden plaats binnen het algemene minimaal en maximaal 
    één beginsel dat in document F1f is uitgewerkt. (Zie ook bijlage 1) 

 

6) Om energetische redenen gebeurt die opbouw van atoomkernen en van de elektronenschillen dwingend 

    stapsgewijs conform de isotopentabel van Wikipedia waar de auteur ieder neutron in de atoomkern vervangt 

    door één proton en één kernelektron. 

 

7) Bij atomen ontstaan gravitatie en de andere onder c) genoemde fysische en chemische krachten eerst als 

    sprake van atomen en alleen als die atomen bewegingen ondergaan in het heelal ten opzichte van het centrum 

    C van het heelal. Een heel andere verklaring voor het ontstaan van fysische en chemische krachten op het 

    atoom. 

 
8) Het stelsel van elementaire krachten en van door snelheid/kinetische energie ontstane fysische en chemische  

     krachten van de elementen van het periodiek systeem is heelalwijd gelijk. 

 

9) De fysische en chemische krachten van de schilelektronen en hun bindingen bestaan uit 9 - 11 onderliggende 

    kracht- en bindingcomponenten die kwantitatief gerelateerd zijn aan de 9 – 11 bewegingen van het atoom c.q. 

    bewegingen van de aarde binnen de heelalbolschil t.o.v. het centrum C van het heelal. 

 

10) Gravitatie is evenredig met de snelheid/versnelling van het atoom in het heelal. De overige fysische en  

    chemische krachten van de schilelektronen zijn evenredig met het kwadraat van elke relevante snelheid- 

    component. Om die reden is gravitatie veel zwakker dan de overige fysische en chemische krachten van het  

    atoom. 

 
11) Kwantitatief kunnen verschillen optreden omdat die waarden afhangen van: a) het aantal lokale  

      snelheden/versnellingen van het atoom t.o.v. het centrum C van het heelal en b) door lokaal onderling  

      kwantitatieve verschillen in die snelheden/versnellingen. 

 

12) De astrofysica kan de huidige problemen in de kwantummechana oplossen door de huidige 9 – 11 

      bewegingen van de aarde in het heelal t.o.v. C af te leiden en deze snelheden kwantitatief in te vullen. 

 

13) De huidige snelheden van de aarde in het heelal zijn het eenvoudigst en snelst te herleiden via modellering 

      van de heelalcyclus als geheel en vooral dat deel van stap 23 waarin we ons thans bevinden. 

 

Zwijndrecht Nederland, 22 januari 2015 
Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel *) 
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