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Dd 25 februari 2015 

 

 

HET MINIAAL EN MAXIMAAL ÉÉN BEGINSEL;  MIN/MAX 1: 

 
- Alle fysische, (bio)chemische, kern(fusie)reactie en zelfs alle botsingen in deeltjesversnellers zijn altijd 

zonder uitzondering te ontleden in een serie met een eindig aantal enkelvoudige stappen ieder van exact 

gelijktijdig slechts één fysische, één chemische verandering die samengaat met een energetische 

verandering in termen van krachten en het aangaan of verbreken van één fysische of één chemische 

binding. Die veranderingen moeten plaatsvinden binnen een verzameling van thans in totaal 1050 

posities. De auteur benoemt dit als het minimaal en maximaal één beginsel; kortweg min/max 1. 
 

- Dit min/max 1 beginsel vormt één van de meest fundamentele beginselen in de natuur dat er voor zorgt 

dat ieder denkbaar (sub)atomair deeltje tegelijkertijd slechts in één van die 1050 hokjes te plaatsen is. 

Min/max 1 zorgt ervoor dat soortgelijke reacties altijd: a) via het zelfde patroon, b) in dezelfde volgorde 

van enkelvoudige stapjes en c) via dezelfde reactiemechanisme(n) worden afgewikkeld. 

Min/max 1 beginsel zorgt voor orde, voorspelbaarheid en voor de absolute afwezigheid van chaos. 

 

- Dit min/max 1 beginsel vormt anno 2015 geen vast uitgangs- en toetsingspunt in het fundament van de 

exacte wetenschappen. Voldoet het huidige fundament van de exacte wetenschappen wel aan het 

min/max 1 beginsel? Neen! 

 

a) Uitgaande van de door Einstein veronderstelde volledige equivalentie van massa en energie valt 
diens beroemde formule E = mc2 niet te ontleden in een serie van enkelvoudige stappen waarin die 

transformatie van massa in energie of omgekeerd van energie in massa stapsgewijs inzichtelijk wordt 

gemaakt. Deze centraal in de relativiteitstheorie staande formule voldoet niet aan het min/max 1 

beginsel! De ultieme consequentie daarvan is dat de relativiteitstheorie dient te worden verworpen en 

dat deze theorie uit het fundament van de exacte wetenschappen dient te worden verwijderd! 

(In document F1c wordt de overgang van massa ↔ energie weergegeven die wel zodanig is dat deze 

overgangen voldoen aan zowel: a) de formule E = mc2 als aan b) het min/max 1 beginsel!) 

 

       b) De vorming en opbouw tijdens kernfusiereacties van atomen met neutronen in de atoomkern laat zich 

       evenmin ontleden in een zo’n serie van enkelvoudige stappen. Anno 2015 voldoet de opbouw tijdens 

       kernfusiereacties van atomen met neutronen evenmin aan het min/max 1 beginsel! 
       Dat lukt wel als alle neutronen in atoomkernen worden vervangen door één proton en één ‘kernelektron’ 

       en kernfusie wordt weergegeven als serie van toevoegingen van achtereenvolgens steeds slechts één 

       ‘schilelektron’ of van één ’kernelektron’ of van één proton aan het atoom. Zie document F1d 

       www.uiterwijkwinkel.eu . 

De opbouw van alle isotopen van het periodiek systeem (zie Isotopentabel Wikipedia) voldoet dan wel 

aan het min/max 1 beginsel. In document F1d past de auteur het atoommodel van Bohr aan door in 

atoomkernen alle neutronen consequent te vervangen door één proton en één kernelektron. 

 

c) Mogelijk zijn meer uitgangspunten in het huidige fundament van de exacte wetenschapen aanwezig 

die niet aan het min/max 1 beginsel voldoen! Eerst dienen oplossingen te worden gevonden die wel aan 

min/max 1 voldoen. Lukt dat niet dan moeten die punten eveneens worden verwijderd. 

 
d) De qubits van de in ontwikkeling zijnde kwantumcomputers dienen eveneens aan min/max 1 te 

voldoen. Iedere qubit kan exact gelijktijdig slechts in één van die 1050 exact te definiëren toestanden 

voorkomen en niet tegelijkertijd in twee of meer verschillende toestanden! 

 

- Voor lopende onderzoeken kan toetsing aan het min/max 1 beginsel confronterend zijn. Vanwege de 

vergaande consequenties van het min/max 1 beginsel zal de acceptatie hiervan op veel weerstand stuiten 

in de exacte wetenschappen voordat het algemeen geaccepteerd wordt. 

 

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

 

*)     Met dank aan Franklin Roos voor zijn inhoudelijke opmerkingen, 
**)   Met dank aan Adarshi Yadava voor de tekeningen en figuren, 

***) Auteursrechten 
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1) INLEIDING: 

 

Alle atomen in het heelal worden tijdens de heelalcyclus en de daarbij optredende kernfusiereacties dwingend 

gestructureerd conform de elementen van het op aarde bekende periodiek systeem en hun isotopen; zie 

document F1d www.uiterwijkwinkel.eu en de isotopentabel van Wikipedia. Dit periodiek systeem en het 

daaraan gekoppelde stelsel van fysische en van chemische krachten is heelalwijd hetzelfde! 

 

Dit periodiek systeem is heel bijzonder omdat het slechts één biochemisch systeem toestaat voor levende 

materie. Zie daarvoor de biochemische schema’s van Biochemical Pathways (BP) van Gerhard Michal c.s 
(internet). Zie op internet ook het hierop gebaseerde vergelijkbare biochemisch model Recon 2. 

 

Via top down analyse van Biochemical Pathways en bottom up deductie van alle denkbare moleculen heeft de 

auteur de zes Wetten biochemie van levende materie afgeleid c.q. de zes Bio wetten. Zie document B1 

www.uiterwijkwinkel.eu . De documenten B2, B3 en B4 zijn steeds kortere samenvattingen van document B1. 

 

Op basis van Biochemical Pathways en de Bio wetten berusten alle vormen van levende materie overal in het 

heelal dwingend op exact dezelfde biochemische principes zoals die worden aangetroffen in levende materie op 

aarde. Overal in het heelal zijn alle vormen van leven gebaseerd op exact dezelfde koolstofchemie (aminozuren/ 

eiwitten, koolhydraten, vetzuren), op DNA/RNA, ADP/ATP en op chromosomen zoals die worden aangetroffen 

in levende materie op aarde! 
Daar het periodiek systeem slechts één biochemische systeem toelaat kan levende materie zich overal in het 

heelal spontaan ontwikkelen op alle planeten die qua omvang en fysische eigenschappen orde grootte gelijk zijn 

aan de aarde. Die planeten moeten bedekt zijn met een wateroppervlak van circa 50 – 70 % en moeten verder een 

atmosferische (lucht)druk hebben die tussen 0,8 – 1,5 bar ligt en die grotendeels (>70%) uit een inert gas (N2) 

moet bestaan. 

Per sterrenstelsel zijn van de miljarden aanwezige planeten naar schatting slechts circa honderd tot duizend 

kleine planeten geschikt voor de ontwikkeling van levende materie! Hoewel leven per sterrenstelsel een vrij 

zeldzaam fenomeen is betreft het heelalwijd biljoenen planeten met levende materie! Overal in het heelal wordt 

exact dezelfde biochemie aangetroffen als op aarde en daarmee ook globaal dezelfde soorten (virussen, 

bacteriën, schimmels, blauwalgen, planten en op de meest gunstige planeten op termijn ook dieren etc.)! 

 

-) Alle biochemische reacties in Biochemical Pathways bestaan uit enkelvoudige stappen: 

Tijdens de analyse van Biochemical Pathways (BP) bleek de auteur dat: 

a) alle moleculen op ieder willekeurig moment steeds in slechts één toestand verkeren in termen van fysische en 

    chemische krachten en hun bindingen als weergegeven in tabel 1 – 1 en 

b) alle reacties van deze biochemische schema’s consequent berusten op een serie van enkelvoudige stappen met 

    op ieder van die moleculen exact tegelijkertijd slechts: 

    b1) één fysische dan wel één chemische verandering in het stelsel van krachten en bindingen. Zo’n 

          verandering gaat altijd samen met energetische veranderingen. 

    b2) één kenmerkend reactie mechanisme en bijbehorende kenmerkende drijvende kracht, 

    b3) energetische veranderingen zonder verandering van het stelsel van krachten en bindingen. 

 

Vrijwel alle biochemische reacties van Biochemical Pathways worden gereguleerd via enzymen en bestaan uit 
een eindig aantal enkelvoudige stappen met steeds slechts één fysische of van één chemische verandering exact 

gelijktijdig. Soortgelijke reacties worden daardoor steeds in dezelfde volgorde afgewikkeld en steeds via 

hetzelfde aantal en in een serie van dezelfde enkelvoudige stappen. De voortgang van de reactie is daardoor in 

alle biochemische reacties op de voet te volgen. Binnen de biochemische schema’s van BP blijken alle 

biochemische reacties te voldoen aan het minimaal één en maximaal één beginsel; afgekort min/max 1. 

 

-) Alle veranderingen in de natuur vinden plaats binnen min/max 1: 

Het bleek de auteur dat dit beginsel niet alleen geldt voor alle biochemische reacties maar dat het een algemeen 

fundamenteel beginsel betreft dat algemeen geldt in de fysica, de chemie, de kernfysica en dat ook geldt tijdens 

botsingen in deeltjesversnellers. Het min/max 1 beginsel geldt zelfs op het niveau van het heelal en is daar terug 

te vinden in de 29 stappen van de energie neutrale cyclus die dit heelal steeds opnieuw doorloopt. Zie de 
documenten G7 en G8. 

  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*2) PROBLEEMSTELLING: 

 

-1) Het min/max 1 beginsel geldt anno 2015 niet als vast uitgangspunt in het fundament exacte 

wetenschappen: 

Het min/max 1 beginsel heeft verstrekkende consequenties. Dit beginsel betekent dat alle fysische processen, 

alle (bio)chemische en alle kernfysische reacties en alle botsingen in deeltjesversnellers dwingend te ontleden 

moeten zijn in een serie van enkelvoudige stappen in termen van: 

- a) het vormen van één fysische of van één chemische binding vanuit twee elkaar aantrekkende krachten, 

- b) het weer verbreken van één fysische of van één chemische binding in twee elkaar aantrekkende krachten. 
 

Dit min/max 1 beginsel resulteert erin dat alle processen in de natuur te ontleden moeten zijn in een eindig 

aantal enkelvoudige stapjes waardoor ieder proces bij iedere stap tot in detail te volgen is. Het min/max 1 

beginsel hoort nadrukkelijk thuis in het fundament van de exacte wetenschappen maar daar is dit beginsel anno 

2015 niet expliciet benoemd. Veelal wordt in de chemie en in de biochemie wel naar gehandeld. Elders in de 

exacte wetenschappen gebeurt dat niet of niet consequent! 

 

-2) Einsteins E = mc2 voldoet niet aan min/max 1: 

In de relativiteitstheorie heeft Einstein de centraal in de exacte wetenschappen staande formule E = mc2 afgeleid. 

Die formule stelt een volledige equivalentie van massa en energie. Massa en energie zouden in elkaar kunnen 

overgaan. 
Einsteins overgang van massa in energie en omgekeerd de overgang van energie naar massa moeten beide 

eveneens voldoen aan het min/max 1 beginsel. Die overgang van massa ↔ energie moet hoe dan ook stapsgewijs 

zijn weer te geven. 

Helaas laat Einsteins formule E = mc2 zich niet ontleden in een serie van enkelvoudige stappen waarin die 

overgang duidelijk wordt weergegeven zoals het algemeen geldende min/max 1 beginsel dwingend voorschrijft. 

Het centrale deel van de relativiteitstheorie in het fundament van de huidige exacte wetenschappen voldoet 

daarmee thans niet aan de stringente eis die het min/max 1 beginsel stelt! Hier is sprake van een ernstige 

inconsistentie. 

 

Mochten de exacte wetenschappen er niet in slagen om Einsteins formule E = mc2 te ontleden in een serie van 

enkelvoudige stappen dan is de consequentie daarvan dat de equivalentie van massa en energie niet geldt! Dan is 
Einsteins centraal staande formule ongeldig en daarmee zijn relativiteitstheorie! Beide dienen dan uit het 

fundament van de exacte wetenschappen te worden verwijderd! Dat is nogal wat! Talloze wetenschappelijke 

onderzoeken, publicaties en dissertaties berusten in basis op Einsteins relativiteitstheorie en op diens uitleg van 

de formule E = mc2! 

 

-3) Alternatief voor E = mc2 dat wel aan min/max 1 voldoet: 

De auteur heeft de cyclus afgeleid die het heelal steeds opnieuw en op een energie neutrale wijze doorloopt. Zie 

de documenten G7 en G8 www.uiterwijkwinkel.eu . In het kader van de heelalcyclus moest de auteur een 

systeem vinden om alle door sterren en tijdens supernova’s uitgestraalde energie in de vorm van fotonen en 

kosmische deeltjes weer terug te vormen tot protonen en elektron. Zie document F1c. 

In document F1c heeft de auteur een alternatieve oplossing uitgewerkt voor de annihilatie van equivalente 

materie en antimaterie en daarmee voor de formule E = mc2. Die oplossing voldoet kwantitatief aan Einsteins 
formule echter zonder dat bij annihilatie massa wordt omgezet in energie of omgekeerd energie in massa. 

Annihilatie en de omzetting van equivalente materie en antimaterie in fotonen valt dan wel stapsgewijs weer te 

geven conform het min/max 1 beginsel! 

 

In document F1a 2014 zijn door de auteur vier elementaire higgs deeltjes afgeleid kortweg higgs genoemd; 

twee higgs voor het proton en twee higgs voor het elektron. Die higgs zijn twee aan twee super symmetrisch en 

zijn elkaars 100 % anti deeltje. Op dat elementaire higgs niveau kan geen annihilatie plaatsvinden!  

Massa kan principieel niet vrij in energie worden omgezet zoals Einstein dacht! Annihilatie kan eerst optreden 

bij equivalente materie/antimaterie.  

 

De auteur verklaart in dat document F1a 2014 de oorsprong van: 1) (anti)massa, 2) de positieve/negatieve 
elementaire elektrische lading(kracht) en de (anti)parallelle elementaire magnetische spin(kracht) vanuit 

kinetische energie. Op het allerlaagste higgs niveau resulteert de daar aanwezige vaste hoeveelheid kinetische 

energie in drie rotaties rond de lengteas en beide breedte assen. Door die drie rotaties ontstaan binnenin deze 

higgs deeltjes drie verschillende vervormingen en torsies en ontstaat a) ruimte. De higgs deeltjes protesteren 

tegen die drie torsies door: b) massa, c) elektrische lading en d) magnetische spin te genereren. 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Op higgs niveau is een vaste hoeveelheid kinetische energie aanwezige en daarmee vaste hoeksnelheden van de 

higgs deeltjes. Dat resulteert op higgs niveau heelalwijd in vaste kwantitatieve waarden voor de ingenomen 

ruimte, (anti)massa, lading en spin! 

 

In document F1b is vanuit deze vier higgs is de opbouw afgeleid van de majorana deeltjes (frankino’s/ 

neutrino’s en fotonen) van het proton en die van het elektron. Een en ander is toegelicht met meerdere figuren. 

 

In document F1c is vanuit fotonen van het proton en de fotonen van licht de opbouw uitgewerkt van het 

(anti)proton en het (anti)elektron. Daar is uitgewerkt dat massa overgaat tot de materie en antimaterie door 
toevoeging van E = ½ mc2 aan rotatie-energie.  

Het gewone proton en het elektron vormen de enige bouwstenen van atomen. (Het vrije neutron bestaat uit één 

proton en één elektron). Deze bouwstenen hebben naast ruimte, netto massa, elektrische lading en magnetische 

spin tevens E = ½ mc2 aan rotatie energie en verkregen daarmee het kenmerk van materie of dat van antimaterie. 

 

Document F1c laat zien hoe het (anti)proton en (anti)elektron stapsgewijs worden opgebouwd en hoe onderweg 

het kenmerk van materie of dat van antimaterie wordt toegevoegd. Tevens wordt duidelijk hoe bij annihilatie de 

afbraak van deeltjes materie en van deeltjes antimaterie stapsgewijs plaatsvindt via min/max 1. 

Zowel de opbouw van materie/antimaterie in fotonen als de afbraak in fotonen voldoet kwantitatief zowel aan de 

formule E = mc2 als aan het min/max 1 beginsel. Energie valt niet vrij in massa om te zetten zoals Einstein dacht 

en voor ogen stond. Rotatie-energie valt wel om te zetten in materie/antimaterie! 
Document F1c resulteert in een fundamenteel andere uitleg van de formule E = mc2 dan Einstein hieraan gaf. 

Zijn formule blijft bij annihilatie kwantitatief overeind maar krijgt inhoudelijk een geheel andere betekenis! 

 

-4) Annihilatie: 

De afbraak tijdens annihilatie van materie en antimaterie voldoet kwantitatief aan Einsteins formule 

E = mc2 en tevens aan min/max 1. Bij annihilatie wordt volgens de auteur niets van de aanwezige massa omgezet 

in energie! Het vrijkomen van energie tijdens kernfusie berust op interne annihilatie. 

 

-5) Fotonen zijn majorana deeltjes en zijn geen pure energie: 

Bij annihilatie van equivalente materie/antimaterie komen alleen fotonen vrij. Fotonen behoren tot de groep van 

majorana deeltjes; zie document F1b. Majorana’s hebben als algemeen kenmerk dat hun aan de buitenkant te 
meten massa, elektrische lading en magnetische spin kwantitatief nul is terwijl die ruimte, massa, lading en spin 

binnenin het deeltje nog steeds volledig aanwezig is! Door het wederzijds opheffen van (anti)massa, 

positieve/negatieve lading en parallelle en anti parallelle spin lijken fotonen aan de buitenkant geen enkele 

massa, lading of spin te bezitten. Bij fotonen is aan de buitenkant uitsluitend hun frequentie van trilling en hun 

energie te meten. Daardoor lijken fotonen, heel bedrieglijk, pure energie te zijn. Dat is niet het geval; het zijn 

echte deeltjes. Dit resulteert in een fundamenteel andere uitleg van Einsteins formule E = mc2! 

 

-6) Opbouw atoomkernen met neutronen tijdens kernfusiereacties moet ook voldoen aan min/max 1 

beginsel: 

Bij de exacte wetenschappen is de atoomkern anno 2015 opgebouwd uit drie deeltjes: a) protonen, b) neutronen 

en c) schilelektronen. In de gangbare visie worden die protonen en neutronen in de atoomkern bijeen gehouden 

via de zogenoemde ‘sterke kernkracht’ en de ‘zwakke kernkracht’. Zo’n opbouw tijdens kernfusie van atomen en 
atoomkernen met protonen en neutronen valt evenmin te ontleden in enkelvoudige stappen zoals het algemeen 

geldende min/max 1 beginsel vereist! 

 

-7) Opbouw atoomkernen zonder neutronen: 

In document F1d heeft de auteur de opbouw van de elementen/isotopen van het periodiek systeem weergegeven 

met uitsluitend protonen en elektronen. Die stapsgewijze opbouw via protonen en elektronen is tot aan 

magnesium weergegeven; zie figuren 18a – 18n. De soortgelijke opbouw geldt navenant ook voor alle hogere 

isotopen van het periodiek systeem. 

De in document F1d geschetste opbouw van atomen met uitsluitend protonen en elektronen voldoet wel aan het 

min/max 1; zie de figuren 18, 19 en 20. 

De protonen en elektronen bezitten vanaf het higgs niveau naast (anti)massa en ruimte uitsluitend hun twee 
elementaire krachten: 1) elektrische ladingkracht en 2) magnetische spinkracht! 

 

-8) De begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’ verdwijnen: 

Bij atoomkernen met protonen en elektronen verdwijnen de begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke 

kernkracht’ en worden deze krachten vervangen door: a) de sterke elementaire elektrische ladingkracht 

respectievelijk b) de zwakke elementaire magnetische spinkracht. 
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De huidige begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’ zijn dan concreet ingevuld en overbodig 

geworden. Ze kunnen verdwijnen. 

 

-9) De 12 fundamentele krachten van atomen: 

De auteur heeft verder systematisch de 12 fysische en chemische krachten van gewone atomen afgeleid in relatie 

tot snelheid/versnelling van atomen en hun kinetische energie in het heelal ten opzichte van het vaste centrum C 

van het heelal. De oorsprong van deze krachten wordt nader verklaard. Dit systeem van krachten vormt een 

vereenvoudiging van het krachtenstelsel in de natuur. Zie tabel 1 – 1 van dit document. 

 

-10) Overgang naar gewone materie → zwart gat materie: 

In document F1e is de overgang weergegeven van gewone isotopen naar zwart gat atomen/isotopen. Dat 

ineenstorten van de elektronenschillen van gewone isotopen kan eerst plaatsvinden als het atoom minimaal twee 

elektronenparen bezit en kan dus pas geschieden vanaf het isotoop beryllium. Isotopen in een zwart gat toestand 

≥ Be kennen een vergelijkbaar periodiek systeem dat pas begint bij beryllium (Be). 

 

De elementen waterstof, helium en lithium bezitten geen of slechts één elektronenpaar. Van die lichtste 

elementen kunnen de elektronenschillen niet ineenstorten tot een zwart gat toestand! Die lichtste atomen moeten 

daarvoor eerst fuseren tot het element Be of hoger! 

Zwart-gat atomen hebben alleen losse schilelektronen in hun elektronenschillen en bezitten geen elektronenparen 

meer. Het aantal krachten is bij zwart-gat atomen navenant geringer en gereduceerd tot 8 stuks fysische krachten. 
Zwart-gat atomen hebben andere eigenschappen dan thans in de exacte wetenschappen wordt aangenomen. 

 

*3) DOEL: 

De auteur wil inzichtelijk maken hoe: 

a) het minimaal en maximaal één beginsel in termen van fysische en chemische krachten en hun bindingen 

     opgezet en gestructureerd is en 

b) dat beginsel van ontleden in enkelvoudige stapjes werkt. 

Belangrijk is dat wetenschappers hun visies op (kern)fysische en (bio)chemische reacties steeds toetsen door 

deze reacties uit elkaar te rafelen tot een overzichtelijke serie van enkelvoudige stapjes! Dat systeem geldt ook 

voor alle botsingsproeven in deeltjesversnellers. 

 

 

*4) DE 12 FUNDAMENTELE KRACHTEN ELEMENTEN PERIODIEK SYSTEEM: 
In dit document F1f wordt de fysische en chemische toestanden en veranderingen in die toestanden beschreven 

in termen van: a) het vormen van fysische en chemische bindingen uit twee dezelfde elkaar aantrekkende 

krachten en b) het verbreken van fysische en chemische bindingen in hun krachten. 

Die fysische en chemische krachten zijn aanwezig op de meeste isotopen van het periodiek systeem. Een 

overzicht van de onderscheiden deeltjes en relevante krachten is weergegeven in figuur 1 min/max1 beginsel. 

In figuur 2 min/max 1 zijn die deeltjes en krachten tegen elkaar uitgezet. 

 

 

4.1 ONTSTAAN KRACHTEN DOOR SNELHEID OF DOOR VERSNELLING?: 

In tabel 1 – 1 is een volledig overzicht gegeven van de 12 fysische en chemische krachten die: a) autonoom op 

atomen aanwezig zijn en b) krachten die ontstaan als gevolg van de 9 – 11 snelheden/versnellingen van de aarde 
binnen de heelalbolschil t.o.v. het centrum C van die bolschil die tientallen tot honderden km/s bedragen.  

In tabel 1 – 2 is voor de volledigheid nog een overzicht gegeven van de 8 krachten die overblijven als een 

gewoon atoom overgaat in de toestand van een zwart-gat atoom.  

 

In de exacte wetenschappen wordt het ontstaan van krachten thans toegeschreven aan versnelling, vertraging of 

verandering van richting. Die lijn volgt ook Franklin Roos. De auteur stelt echter dat fysische en chemische 

krachten op het atoom ontstaan puur door lineaire snelheid en daaraan gekoppelde kinetische energie van het 

atoom binnen de heelalbolschil ten opzichte van het centrum C van het heelal. De auteur gaat uit van een 

bolvormig heelal met een vast punt C als centrum. Die heelalbolschil is relatief dun en is, vanwege 

dubbeltellingen, bezet met slechts tussen 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Door gravitatie dijen die sterrenstelsels 

steeds langzamer uit ten opzichte van C. De uitdijingsnelheid t.o.v. C is overal gelijk.  

Door een minieme afbuiging van licht (circa 1 graad per 10 – 40 duizend jaar) krijgen we een heel ander heelal 
te zien dan deze in werkelijkheid is. Door die afbuiging krijgen we die bolschilvorm nimmer te zien.  

 

Versnelling, vertraging of verandering van richting van het atoom in het heelal t.o.v. C genereren eigen krachten. 

De auteur spreekt daarom in de tekst van document F1f steeds van snelheid/versnelling. In het heelal ondergaat 
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de aarde circa 9 – 11 snelheden binnen die heelalbolschil. Die 9 – 11 snelheden zijn ook nimmer constant. Er is 

steeds sprake van uiterst geringe versnellingen, vertragingen en veranderingen van richting t.o.v. C. De auteur 

gebruikt daardoor consequent snelheid/versnelling! In de exacte wetenschappen worden de effecten van de 9 – 

11 verschillende snelheden/versnellingen van de aarde in het heelal anno 2015 niet onderkend.  

 

 

4.2 ONTSTAAN VAN FYSISCHE EN CHEMISCHE KRACHTEN: 

 

-) Fysische en chemische krachten ontstaan door snelheid/versnelling in het heelal: 
Die 9 - 11 snelheid/versnellingen van de aarde in het heelal worden ook dwingend opgelegd aan alle 

schilelektronen van atomen op aarde en elders aanwezig in de heelalbolschil! Door snelheid/versnelling in het 

heelal ontstaan afwijkingen in de baan van de ‘schilelektronen’ rond de atoomkern. 

Iedere component van snelheid/versnelling van de aarde in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal 

veroorzaakt zijn eigen specifieke afwijking in de ideale baan van de schilelektronen van alle aan die 

snelheid/versnelling onderhevige atomen. Door snelheid/versnelling wordt tevens een extra hoeveelheid 

kinetische energie aan deze schilelektronen (en aan de atoomkern) toegevoegd. Dat is de ‘toegevoegde’ 

kinetische energie. 

 

1) Atomen in absolute stilstand in het heelal: 

Als een atoom geen beweging of versnelling ondergaat in het heelal ten opzichte van het centrum C van de 
heelalbolschil doorlopen alle schilelektronen een perfect ronde, één elektron dik zijnde, baan waarbinnen de 

schilelektronen met circa twee duizend km/s voortbewegen. Zie figuur 1a document E3-1.  

 

Zo’n perfect rond zijn atoomkern roterend schilelektron bezit van zichzelf uitsluitend massa, lading en spin en 

heeft van zichzelf uitsluitend elektrische en magnetische kracht. Zo’n perfect schilelektron genereert dan geen 

enkele andere fysische of chemische kracht! Bij absolute stilstand snelheid/versnelling nul in het heelal zijn wel 

alle atomen mogelijk! Alle isotopen van het periodiek systeem zijn dan evenwel zowel fysisch als chemisch 

100% inert! 

 

2) Effecten van snelheid versnelling in het heelal: 

Ieder snelheid/versnelling van de aarde in het heelal wordt ook toegevoegd aan de bovengenoemde ideale baan 
van alle schilelektronen van atomen. Die schilelektronen kunnen daardoor niet langer in hun ideale baan blijven 

lopen. Snelheid/versnelling van de aarde in het heelal houdt alle schilelektronen uit de door hen nagestreefde 

ideale dan exact ronde baan rond de atoomkern. 

 

3) Iedere vorm van snelheid/versnelling in het heelal t.o.v. C genereert eigen afwijking: 

Iedere component van snelheid/versnelling genereert zijn eigen afwijking en voegt daarmee tevens zijn eigen 

specifieke en herkenbare deel toe aan de ‘toegevoegde’ kinetische energie van het schilelektron. De som van 9 – 

11 afwijkingen resulteert erin dat alle schilelektronen in smalle bandvormige banen komen te lopen (Heisenberg) 

waarbinnen de positie van het bewuste schilelektron als deeltje niet meer exact te bepalen valt. Dat fenomeen is 

daarmee verklaard! Zie figuur 1b van E3-1. 

 

Door die 9 - 11 externe snelheden van de aarde in het heelal bewegen alle schilelektronen binnen een soort van 
wazige banden rond de atoomkern waarbinnen de positie van de schilelektronen als echte deeltjes nimmer meer 

exact valt vast te stellen; zie figuur 1c van E3-1. 

 

4) De schilelektronen genereren uit protest gravitatie, 2 fysische en 2 chemische krachten: 

-) Als direct protest tegen die afwijking in hun ideale baan genereren alle schilelektronen van atomen een 

gravitatiekracht. Gravitatie is een ongrijpbare kracht met bijzondere eigenschappen. 

 

-) Tegen die door snelheid/versnelling ‘toegevoegde’ kinetische energie protesteren die schilelektronen indirect 

door twee fysische krachten en twee chemische krachten te genereren waarmee fysische en chemische bindingen 

zijn te vormen waarbij bindingswarmte vrijkomt. Daarbij wordt die ‘toegevoegde’ kinetische energie omgezet in 

warmte en afgevoerd. Via het vormen van fysische en chemische bindingen wordt die ideale baan zoveel als 
mogelijk benaderd c.q. bereikt. 

 

-) Verder genereert het atoom nog twee mechanische krachten. 

 

Zie de documenten onder C2 en C3. De in die documenten aangegeven tabellen zijn intussen vereenvoudigd 

doordat oplossen en absorberen niet meer als aparte krachten worden bezien doch nu als onderdeel van de 
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vanderwaalskracht/binding worden bezien. Het actuele stelsel van fysische en chemische krachten is in dit 

document weergegeven in tabel 1 -1 van dit document F1f. 

 

5) De 12 fundamentele krachten op gewone materie c.q. de gewone elementen periodiek systeem: 

De elementen van het periodiek systeem genereren op verschillende niveaus en op verschillende plaatsen. 

 

In totaal zijn 12 verschillende fundamentele krachten te onderscheiden bestaande uit: 

-) de twee elementaire (e) krachten van het proton en die van het elektron en hun sub elementaire deeltjes, 

-) één sub elementaire kracht van het atoom die de schilelektronen in een baan rond de atoomkern houdt, 
 

-) twee mechanische krachten van het atoom/de atoomkern, (wisselwerking atoomkern en elektronenschillen), 

-) één gravitatiekracht afkomstig vanuit de schilelektronen van het atoom, 

-) twee fysische krachten afkomstig vanuit de schilelektronen van het atoom 

-) twee chemische krachten afkomstig vanuit de schilelektronen van het atoom 

-) twee aan temperatuur gerelateerde krachten. 

Uitgewerkt resulteert dat in tabel 1 - 1:  

 

 

Tabel 1 – 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 van het proton:                 (+Mek p+1), 

        1b)    de elementaire ladingkracht elektron:                                           (+Lek e-1), 

        2b)    de elementaire magnetisch spinkracht van het elektron:               (+Mek e+1), 

 

b) De basale sub elementaire kracht van het schilelektron bij het atoom: 

        3)  de centripetaal kracht houdt het schilelektron (e) in een baan rond de atoomkern:  (+Cpk e), 

              (Dit is het evenwicht tussen de aantrekking van de atoomkern en de centrifugaal kracht) 

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

        4)     de versnelling/vertragingskracht van de atoomkern (a):                (+Vk a+) / (+Vk a-), 
        5)     de centrifugaal kracht van de atoomkern (a):                                  (+Cfk a),    

Deze krachten zorgen voor de centripetaal kracht en/of versnelling van atomen. 

 

c2) De basis(snelheid)krachten van het schilelektron(1) / schil elektronenpaar(2): 

        6)    de gravitatie van het schilelektron(1) of schil elektronenpaar(2):  (+G1k) / (+G2k), 

 

c3) De fysische en chemische basis(kinetische energie)krachten schilelektron(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 vanderwaalskracht gegenereerd vanuit alle elektronenparen(2):                           (+W2k), 

        9a)   alle atomen/moleculen met een flexibele (fl) vanderwaalsbinding c.q. vloeistof:                    (+W2flb),    

        9b)   alle atomen/moleculen met een gefixeerde (fi) vanderwaalsbinding  c.q. vaste stof:              (+W2fib), 
        9c)   alle atomen/moleculen met vanderwaalskracht zonder vanderwaalsbinding zijn gas/plasma: (+W2gk), 

 

Interacties tussen vanderwaalskrachten in de vorm van een vanderwaalsbinding: 

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 lading binding:           (+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). 

 

In de exacte wetenschappen zijn mogelijk nog meer krachten benoemd. Die krachten zijn dan of: 

a) niet direct gerelateerd aan snelheid/versnelling van het atoom in het heelal of 

b) vormen combinaties van bovengenoemde krachten die nog verder moeten worden uitgesplitst. 
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Legenda: 

Lek         = elementaire elektrische ladingkracht, 

Mek        = elementaire magnetische spinkracht, 

p+1/p-1   = (anti)proton met lading +1 of -1, 

e-1/e+1   = (anti)elektron met lading -1 of +1, 

V            = versnelling/vertraging proton/elektron, atoom en atoomkern, 

C            = centripetaal kracht schilelektron, 

G1k/G2k= gravitatie kracht enkelvoudige schilelektron en die van het schil elektronenpaar, 
R1k        = radicaalkracht ongepaarde schilelektron, 

L2ck      = chemisch covalente radicaalkracht elektronenpaar, 

W2k      = vanderwaalskracht elektronenpaar, 

fl           = flexibele/beweegbare binding vloeistof, 

fi           = gefixeerde/onbeweegbare binding vaste stof, 

D          = dissolved/opgelost in een vloeistof, 

A          = geabsorbeerd aan een vaste stof, 

Q1        = foton licht/elektron, 

Qir        = foton infrarood/proton,  

1           = enkelvoudig elektron/één waardige lading;  2     = elektronenpaar/twee waardige lading 

 

Toelichting tabel 1 - 1: 

1) Tabel 1 – 1 is een vereenvoudigde en aangepaste versie van de tabellen in de documenten C1, C2 en C3 

www.uiterwijkwinkel.eu die nog bijgewerkt moeten worden. De in de documenten onder C aangegeven tabellen 

moeten nog worden aangepast en geactualiseerd. Een belangrijk deel van de krachten wordt gegenereerd vanuit 

de schilelektronen van atomen! 

 

2) Het totale stelsel van deze 12 fysische en chemische krachten/bindingen berust in basis op slechts twee 

dezelfde elementaire ladingkrachten en magnetische spinkrachten van het proton en die van het elektron. 

Die elementaire lading en magnetische spin van het proton en elektron worden naast massa en antimassa als 

vaste drie eenheid reeds gegenereerd op het allerlaagste higgs niveau. Zie document F1a 2014 en F1c op 

www.uiterwijkwinkel.eu . Op higgs niveau tot aan het losse proton en elektron wordt geen enkele andere kracht 
gegenereerd. Anders dan Newton en Einstein dachten genereert massa geen gravitatie! 

 

De elementaire elektrische lading en magnetische spin van beide higgs van het proton en die van het elektron 

zijn het gevolg van drie vaste rotaties als gevolg van de vaste hoeveelheid rotatie-energie op higgs niveau. 

De waarden voor massa, lading en spin van de higgs blijven echt constant gedurende de gehele heelalcyclus net 

als in de voorgaande cycli en toekomstige cycli. Dat geldt ook voor de lading en magnetische spin van het proton 

en van het elektron als de maximaal mogelijke stabiele bouwwerken van deze higgs deeltjes! 

 

-) Protonen en elektronen zijn de enige bouwstenen van het atoom: 

3) Het gewone proton en het gewone elektron zijn de enige twee elementaire stabiele basisbouwstenen van 

zowel gewone materie als die van alle zwart gat atomen. In het heelal komen van nature geen anti-atomen voor. 

 

-) De centripetaal kracht ontstaat pas als sprake is van een atoom: 

4) Eerst bij het atoom is sprake van de centripetaal kracht als uiting van de wisselwerking tussen elementaire 

elektrische lading en elementaire magnetische spin van de positief geladen atoomkern en die van het negatief 

geladen ‘schilelektron’. Alle schilelektronen zijn ook onderhevig aan een centrifugaal kracht. Het is nog de vraag 

om hier een aparte kracht aan toe te kennen. 

 

-) Alle overige krachten treden pas op bij atomen in combinatie met snelheid/versnelling in het heelal: 

5) Alle andere fysische en chemische krachten ontstaan pas bij het atoom en als dat atoom onderhevig is aan 

bewegingen in het heelal ten opzichte van het centrum C van het heelal. Alle atomen zijn volgens de auteur 

uitsluitend opgebouwd uit 1) protonen en 2) kernelektronen en 3) schilelektronen. De atoomkernen bevatten 

geen neutronen; zie document F1d en de figuren 18, 19 en 20. 
 

6) Alle overige krachten op het atoom zijn afgeleiden van deze twee elementaire krachten en de centripetaal-

kracht van het schilelektron of van het schil elektronenpaar in relatie tot kinetische energie en de verschillende 

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 document E3 en E3-1 voor gravitatie. Tijdens de heelalcyclus komen die fysische en chemische 

krachten verklaarbaar te voorschijn. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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7) Op basis van de elementaire aantrekkende ladingkrachten van het proton en elektron zijn bij kernfusie via het 

min/max 1 beginsel stapsgewijs alle bestaande isotopen van het periodiek systeem op te bouwen alsmede alle 

zwart gat atomen in zwarte gaten. Zie document F1d en F1e. 

 

8) De onder c1) in tabel 1 – 1 aangegeven krachten ontstaan door snelheidsverandering van atomen/moleculen 

en door verandering van de richting in snelheid (hoeksnelheid). 

 

9) Door snelheid/versnelling en door hoeksnelheid in het heelal raken de nagestreefde ideale banen van de 

schilelektronen vervormd. Als reactie/protest tegen die vervormingen en de door snelheid/versnelling 
‘toegevoegde’ kinetische energie genereren de schilelektronen fysische en chemische krachten en vormen deze 

elektronen fysische en chemische bindingen waarbij bindingswarmte vrijkomt en waarbij ‘toegevoegde’ 

kinetische energie is omgezet in warmte. 

Behalve de elektrische en magnetische krachten worden alle in tabel 1 - 1 onder c2, c3 en c4 genoemde krachten 

uitsluitend op het atoom opgewekt en alleen door de schilelektronen als gevolg van snelheid/versnelling van het 

desbetreffende atoom in het heelal ten opzicht van het middelpunt C van het heelal. Dat geldt ook voor gravitatie. 

 

-) De fysische en chemische krachten van atomen op aarde zijn allemaal opgebouwd uit 9 – 11 

snelheid/versnellingscomponenten: 

10) Iedere component van snelheid/versnelling in het heelal genereert zijn eigen, bij die snelheid/versnelling  

behorende, specifieke krachtvector bij alle onder c2), c3) en c4) genoemde krachten. 
 

Alle onder c2), c3) en c4) genoemde chemische en fysische krachten op aarde zijn dus opgebouwd uit even veel 

krachtvectoren/componenten als het aantal snelheden/versnellingen die de aarde ondergaat binnen de 

heelalbolschil ten opzichte van het middelpunt en oorsprong C van het heelal. Voor alle atomen op een 

hemellichaam (o.a. de aarde) gelden globaal dezelfde snelheid/versnelling en daarmee dezelfde opbouw van deze 

krachtvectoren. 

 

Dat geldt ook voor alle andere objecten en hemellichamen in de heelalbolschil en tevens voor alle typen van 

zwarte gaten die bestaan uit zwart gat atomen. Die hemellichamen zijn allemaal ook onderhevig aan globaal 

dezelfde set van bewegingen als die de aarde ondergaat ten opzichte van het centrum C van het heelal! Overal in 

de heelalbolschil gelden dezelfde componenten van snelheid/versnelling; veelal wel met (relatief geringe) 
kwantitatieve verschillen! 

 

11) Het aantal verschillende snelheden/versnellingen van de aarde in het heelal bedraagt circa 9 – 11 relevante 

snelheden/versnellingen. Die 9 – 11 relevante verschillende bewegingen zijn overal binnen de heelalbolschil 

hetzelfde en resulteren heelalwijd lokaal bij alle atomen in de heelalbolschil in 9 – 11 dezelfde krachtvectoren bij 

de onder c2), c3) en c4) van tabel 1 – 1 genoemde krachten. 

Het heelal heeft de vorm van een relatief dunne heelalbolschil met een dikte van enkele miljoenen lichtjaren met 

C steeds exact in het centrum. Daardoor zijn die 9 – 11 snelheden/versnellingen en daaruit voortvloeiende 

krachtvectoren heelalwijd gelijk van aard, opbouw en samenstelling. Wel kunnen lokaal verschillen in 

snelheid/versnelling optreden en kwantitatieve verschillen in krachten en hun vectoren optreden en in hun 

bindingen. 

 

-) Krachten op het atoom zijn niet constant! 

12) Die 9 – 11 verschillende snelheden/versnellingen van o.a. de aarde binnen de heelalbolschil zijn niet 

constant; ze veranderen heel langzaam gedurende de heelalcyclus. Daarmee veranderen de onder c2), c3) en c4) 

genoemde fysische en chemische krachten en hun 9 – 11 kracht- en bindingvectoren in kwantitatief opzicht 

eveneens uiterst langzaam gedurende het afwikkelen van de heelalcyclus. 

Dat geldt niet alleen voor de fysische en chemische krachten van atomen maar ook voor de hoeveelheid 

gegenereerde gravitatie en de daaraan gekoppelde hoeveelheid gravitatie-energie! Zie figuren 1 – 6 document 

E3-1. 

 

-) De meeste natuurconstanten zijn evenmin constant!: 

13) Die uiterst langzame veranderingen van fysische en chemische krachten gelden ook voor de bijbehorende 
natuurconstanten die eveneens uit 9 – 11 sub constanten zijn opgebouwd! Alleen de eerder genoemde 

elementaire natuurconstanten voor elektrische lading en magnetische spin zijn nul dimensionaal en zijn daardoor 

overal en gedurende de gehele heelalcyclus echte constanten. 

Lading en spin van het proton en van het elektron hebben heelalwijd kwantitatief exact dezelfde waarden. Die 

waarden golden ook gedurende de vorige cyclus van het heelal en zullen ook gelden in de volgende cyclus van 

het heelal! Daar gold en geldt ook weer de lichtsnelheid voor alle deeltjes met massa.  
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-) Structuur van fysische en chemische bindingen: 

14) Alle chemische en fysische krachten onder c2), c3) en c4) zijn opgebouwd uit evenveel krachtvectoren en 

/componenten als het aantal bewegingen/versnellingen welke de aarde ondergaat in het heelal. Voor de aarde ligt 

dat aantal bewegingen tussen 9 – 11 relevante snelheden ten opzichte van het centrum C die allemaal meer dan  

30 km/sec bedragen. 

 

15) Bij de onder c2), c3) en c4) genoemde fysische en chemische krachten trekken alleen atomen met dezelfde 

krachten met dezelfde snelheidsvector/krachtvector elkaar wederzijds aan. Krachtvectoren van dezelfde kracht 
met verschillende snelheidscomponent staan volledig indifferent jegens elkaar. Ongelijke vectoren kunnen 

onderling geen bindingen vormen! Dit is verwoord in de Vectorwet van Uiterwijk Winkel. 

 

16) Alleen dezelfde krachten en dezelfde component van de kracht genoemd onder c2), c3) en c4) kunnen 

specifiek fysische en chemische bindingsvectoren vormen en daarmee samen fysische of chemische bindingen 

vormen. Iedere fysische en chemische binding op aarde en overal elders in het heelal is steeds opgebouwd uit 9 – 

11 onderliggende bindingen! Alle fysische en chemische bindingen op aarde en elders in het heelal berusten op 

dezelfde basisstructuur van 9 – 11 bindingcomponenten.  

 

-) Stapsgewijze opbouw en afbraak van fysische en chemische bindingen: 

17) Bij fysische processen en (bio-)chemische reacties wordt iedere binding stap voor stap achter elkaar 
opgebouwd en ook weer stap voor stap verbroken. In totaal steeds via 9 – 11 onderliggende opbouw- of afbraak-

stappen. Alle fysische en chemische bindingen op aarde bestaat derhalve uit evenveel aparte bindingvectoren 

(vermoedelijk elf stuks) als het aantal snelheden/versnellingen van de aarde in het heelal ten opzichte van C. Dat 

geldt ook voor alle andere hemellichamen in de heelalbolschil. 

 

-) Stapsgewijs vrijkomen van bindingswarmte: 

18) Bij het vormen van fysische en chemische bindingen en bij iedere sub binding komt standaard 

bindingswarmte vrij als teken dat de hoeveelheid door snelheid in het heelal aan de schilelektronen 

‘toegevoegde’ kinetische energie is afgenomen en het bindingvormende elektronenpaar daardoor in een 

energetisch gunstiger baan rond de atoomkern is geraakt. Iedere sub binding draagt zijn eigen kenmerkende deel 

bij aan de binding en aan de vrijgekomen bindingswarmte. 
 

-) Via zijn krachten, kracht- en bindingvectoren ‘kent’ ieder atoom zijn positie t.o.v. het centrum C heelal: 

19) Ieder individueel atoom in het heelal ‘weet’ via de 9 – 11 afwijkingen in de banen van zijn schilelektronen en 

de daardoor gegenereerde 9 – 11 fysische en chemische krachtcomponenten en bindingcomponenten en via de 

kwantitatieve omvang van die verschillende krachtcomponenten in beginsel precies waar dat atoom zich: 

a) bevindt in de heelalbolschil ten opzichte van het centrum C en 

b) met welke set van 9 – 11 snelheden/versnellingen dat atoom beweegt ten opzichte van het centrum C van het 

heelal! Dat is uiterst bizar en curieus! 

 

-) Directe relatie tussen kwantummechanica en bewegingen en versnellingen van atomen c.q. de aarde in 

het heelal t.o.v. C: 
20) Een directe relatie is dus aanwezig tussen de positie en de snelheden/versnellingen van de aarde in het heelal 
en de kwantummechanica! In de exacte wetenschappen is die relatie niet eerder onderkend. De visie van de 

auteur resulteert in een fundamenteel andere kijk op en benadering van alle vormen van fysische en chemische 

bindingen en resulteert in een fundamenteel andere kijk op de kwantummechanica. De auteur koppelt de 

kwantummechanica zowel theoretisch als kwantitatief aan de 9 – 11 bewegingen/versnellingen van de aarde 

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

 

-) Oplossen problemen kwantummechanica door modellering van de heelalcyclus: 

21) Als het huidige aantal van 9 – 11 snelheden/versnellingen 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 op aarde 

kwantitatief te ontleden in hun 9 – 11 kracht- en binding componenten. Dan zijn een belangrijk aantal 

fundamentele problemen in de kwantummechanica kwantitatief opgelost dan wel zijn deze op te lossen. 
 

22) De astrofysica kan de problemen van de kwantummechanica oplossen door alle snelheden/versnellingen van 

de aarde in het heelal af te leiden en deze snelheden/versnellingen en hun onderlinge hoeken kwantitatief in te 

vullen. Het in 2015 te ontwikkelen mathematisch model van de heelalcyclus van Uiterwijk Winkel en van het 

heelal is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. 
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23) De bewegingen van de aarde in het heelal zijn in beginsel ook zowel kwalitatief als kwantitatief af te leiden: 

a) uit de structuur van iedere fysische en chemische binding op aarde; een uiterst lastig karwei. 

b) in geval men in zou slagen het schilelektron van één waterstof- of van één lithiumatoom in een perfecte  

     cirkelvormige baan rond de atoomkern te brengen. Gezien de 9 – 11 huidige bewegingen/versnellingen van  

     de aarde binnen de heelalbolschil is dat evenmin eenvoudig. In de meetapparatuur moeten dan immers alle 

     effecten van die bewegingen van de aarde in het heelal worden gecompenseerd. Zo’n exercitie is overigens 

     niet zonder gevaar. Alle moleculen ter plaatse vallen uiteen in losse atomen; de atomen zelf vallen niet uiteen! 

Vooralsnog biedt mathematische modellering van de heelalcyclus en vooral het huidige deel van die cyclus de 

beste vooruitzichten. De modellering van het huidige fase van de heelalcyclus is redelijk snel (1 – 3 jaar) te 
realiseren. 

 

-) Waar komen de 11 dimensies van de snaartheorie vandaan? 

24) De 11 dimensies uit de snaartheorie zijn te herleiden tot de 9 - 11 snelheden die alle atomen op aarde en 

daarmee alle atomen in alle meetapparatuur ondergaan binnen de heelalbolschil. Die bewegingen komen tot 

uiting in de 11 gemeten krachtcomponenten die naturel en standaard aanwezig in alle atomen op aarde en dus 

ook in alle atomen en moleculen van de meetapparatuur. 

De effecten van die 11 bewegingen/versnellingen van de aarde in het heelal manifesteren zich steeds 

nadrukkelijker naarmate de nauwkeurigheid van de meetapparatuur toeneemt! Die 11 dimensies zijn dus volledig 

toe te schrijven aan het onontkoombare effect van de huidige 11 bewegingen/versnellingen van de aarde in het 

heelal. Zie figuren 1 – 6 van document E3-1 met toelichting.  

 

Op higgs string niveau is sprake van slechts drie rotatiedimensies. Die rotaties zijn niet te bepalen of te meten  

vanaf atomair niveau. Zie document F1a 2014. 

 

-) De aparte chemische kracht van het elektronenpaar: 

25) De chemische covalente ladingkracht/binding (8) betreft alle chemische reacties waarbij sprake is van 

reacties met het verschuiven van elektronenparen en die treden met name op bij moleculen opgebouwd uit de 

elementen C, H, O, N, S en P. Deze reacties met elektronenparen vinden plaats in de organische chemie en 

treden op bij vrijwel alle (bio)chemische reacties en daarbij aanwezige reactiestappen. Deze reacties met het 

verschuiven van elektronenparen voldoen aan min/max1. 

 

-) Temperatuur: 

26) Bij de onder d) genoemde temperatuurkrachten ontbreekt vooralsnog zo’n vectoropbouw naar 

bewegingen/versnellingen in het heelal. Op voorhand valt zo’n vectoropbouw daar niet volledig uit te sluiten. 

 

6) De krachten van tabel 1 - 1 nader beschouw in tabel 1 - 2: 

 

Tabel 1 - 2: Splitsing van krachten die wel dan wel geen fysische of chemische bindingen kunnen vormen:  

 

a) Krachten die fysische en chemische bindingen kunnen vormen die gedefinieerd worden als toestanden:  

-1) de elementaire ladingkracht van het proton en het elektron, 

-2) de elementaire magnetisch spinkracht van het proton en het elektron, 

-3) de chemisch covalente radicaalkracht vanuit het elektron (1),  
-4) de (bio)chemische covalente ladingkracht vanuit het elektronenpaar (2), 

-5) de fysische ladingkracht elektron (1) en interacties, 

-6) de fysische vanderwaalskracht gegenereerd vanuit alle elektronenparen (2) en interacties, 

-7) de licht kracht (fotonen) van het enkelvoudig elektron (1), 

-8) de infrarood kracht (fotonen) van de atoomkern (a) en het proton. 

Combinaties van bovengenoemde krachten en hun bindingen resulteren in fysische en chemische toestanden! 

In totaal zijn 1050 toestanden afgeleid. 

 

b) Krachten die geen fysische of chemische bindingen kunnen vormen worden gedefinieerd als situaties:  

-1) de centripetaal kracht die het schilelektron (e) in een baan rond de atoomkern houdt, 

-2) de gravitatie opgewekt door het schilelektron (1) en door het elektronenpaar (2),  
-3) de versnelling/vertragingskracht van de atoomkern (a),  

-4) de centrifugaal kracht van de atoomkern (a). 

Deze krachten resulteren alleen in situaties met het wel of niet aanwezig zijn van de kracht. Deze krachten  

kunnen geen fysische of chemische bindingen vormen en dus niet uitmonden in een toestand. 
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7) De 8 fundamentele krachten op zwart-gat materie c.q. de zwart-gat elementen: 

Zwart-gat elementen van het periodiek systeem zijn eerst mogelijk vanaf het zwart gat element beryllium. Zwart-

gat atomen kent globaal een zelfde systematiek van autonome krachten en van krachten die gegenereerd worden 

door snelheden/versnellingen van het zwart-gat atoom in het heelal. Hier zijn in totaal 8 verschillende 

fundamentele krachten te onderscheiden bestaande uit: 

-) de twee elementaire (e) krachten van het proton en die van het elektron en hun sub elementaire deeltjes, 

-) één sub elementaire kracht van het atoom die de schilelektronen in een baan rond de atoomkern houdt, 

-) twee mechanische krachten van het atoom/de atoomkern, (wisselwerking atoomkern en elektronenschillen), 

-) één gravitatiekracht afkomstig vanuit de schilelektronen van het atoom, 
-) twee aan temperatuur gerelateerde krachten. 

Uitgewerkt resulteert dat in tabel 1 - 3: 

 

 

Tabel 1 – 3: De 8 fundamentele krachten van de zwart-gat 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 van het proton:                 (+Mek p+1), 

        1b)    de elementaire ladingkracht elektron:                                           (+Lek e-1), 

        2b)    de elementaire magnetisch spinkracht van het elektron:               (+Mek e+1), 

 

b) De basale sub elementaire kracht van het schilelektron bij het atoom: 

        3)  de centripetaal kracht houdt het schilelektron (e) in een baan rond de atoomkern:  (+Cpk e), 

             (Dit is het evenwicht tussen de aantrekking van de atoomkern en de centrifugaal kracht) 

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

        4)     de versnelling/vertragingskracht van de atoomkern (a):                (+Vk a+) / (+Vk a-), 

        5)     de centrifugaal kracht van de atoomkern (a):                                  (+Cfk a),    

Deze krachten zorgen voor de centripetaal kracht en/of versnelling/vertraging van atomen. 

 

c2) De basis(snelheid)krachten van het schilelektron(1): 

        6)    de gravitatie van het schilelektron(1):  (+G1k) , 

 

d) De basis(temperatuur) krachten: 

d1)    7)    de licht kracht (fotonen) van het enkelvoudig elektron (1):                 (+Q1k), 

d2)    8)    de infrarood kracht (fotonen) van de atoomkern (a) en het proton:     (+Qir ak). 

 

Legenda: 

Lek         = elementaire elektrische ladingkracht, 

Mek        = elementaire magnetische spinkracht, 

p+1/p-1   = (anti)proton met lading +1 of -1, 

e-1/e+1   = (anti)elektron met lading -1 of +1, 

V            = versnelling/vertraging proton/elektron, atoom en atoomkern, 

C            = centripetaal kracht schilelektron, 
G1k  = gravitatie kracht enkelvoudige schilelektron, 

Q1        = foton licht/elektron, 

Qir        = foton infrarood/proton,  

1           = enkelvoudig elektron 

 

Toelichting tabel 1 - 3: 

1) Bij zwart gat atomen storten de elektronenschillen ineen tot vlakbij de atoomkern: 

a) de snelheid van de schilelektronen neemt daardoor toe tot nabij de lichtsnelheid, 

b) de atoomkern heeft dan vrijwel geen ruimte meer over om te kunnen trillen. 

 

2) Bij zwart gat atomen blijft de opbouw van de elektronenschillen en zijn sub schillen gelijk aan die van 
gewone atomen. Vanwege de toename tot de lichtsnelheid zijn bij zwart-gat atomen alleen losse schilelektronen 

mogelijk en zijn elektronenparen niet meer mogelijk. 

 

3) Zwart-gat atomen kunnen daardoor geen fysische of chemische bindingen vormen. Hier is alleen sprake van 

situaties en is nimmer sprake van fysische en/of van chemische toestanden. 
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4) Bij zwart-gat atomen heeft de atoomkern vrijwel geen ruimte meer om te kunnen trillen. Alle zwart-gat 

atomen verkeren nabij 2,7 kelvin en zijn daardoor onder alle omstandigheden standaard super koud. 

 

5) De overgang van gewone isotopen tot een zwart-gat isotoop is eerst mogelijk vanaf beryllium (Be). Pas dan 

kunnen binnenin de elektronenschillen van het atoom de twee minimaal vereiste vanderwaalskrachten ontstaan 

waarmee een vanderwaalsbinding kan worden gevormd tussen de elektronenparen. Die elektronenschillen 

storten dan ineen richting atoomkern. 

 

6) Onder geen enkele omstandigheid kunnen de elementen waterstof, helium en lithium transformeren tot een 
zwart-gat toestand. Deze elementen kunnen dus ook niet in een zwart gat worden opgenomen! 

 

7) Kinetische energie aanwezig op higgs niveau verhindert dat higgs deeltjes en daarmee protonen en elektronen 

nog verder kunnen instorten tot een singulariteit. Zwart-gat atomen kunnen dus niet nog verder inkrimpen tot een 

singulariteit. 

 

8) Bij zwarte gaten zijn in feite alleen gravitatie, elektrische en magnetische kracht relevant. De gravitatiekracht 

van zwart-gat atomen/zwarte gaten heeft globaal een zelfde opbouw in snelheden/versnellingen en kracht 

componenten als de gravitatiekracht aanwezig op aarde. Gelijksoortige gravitatie componenten trekken elkaar 

wederzijds aan. Niet gelijksoortige componenten van gravitatie staan volledig indifferent t.o.v. elkaar. 
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*5) HET MINIMAAL EN MAXIMAAL 1 BEGINSEL VAN TOESTAND: 

 

Alleen met de eerste 8 krachten van tabel 1 – 2 zijn fysische of chemische bindingen te vormen die daarmee 

resulteren in één van de nog af te leiden 1050 onderscheiden fysische en chemische toestanden.  

 

Deze bindingvormende krachten zijn:  

-1) de elementaire ladingkracht van het proton en het elektron, 

-2) de elementaire magnetisch spinkracht van het proton en het elektron, 

-3) de chemisch covalente radicaalkracht vanuit het elektron (1),  
-4) de (bio)chemische covalente ladingkracht vanuit het elektronenpaar (2), 

-5) de fysische ladingkracht elektron (1) en interacties, 

-6) de fysische vanderwaalskracht gegenereerd vanuit alle elektronenparen (2) en interacties, 

-7) de licht kracht (fotonen) van het enkelvoudig elektron (1), 

-8) de infrarood kracht (fotonen) van de atoomkern (a) en het proton. 

Krachten die geen fysische of chemische bindingen kunnen vormen zijn gedefinieerd als situaties:  

 

 

5.1 MIN/MAX OP HOOFDLIJNEN: 

Bij de analyse van de drie centrale biochips van Biochemical Pathways en van alle levende materie op aarde (de 

citroenzuurcyclus, de vetzuurcyclus en de aminozuursynthese) stelde auteur vast dat deze basale biochips van 
levende materie alleen kunnen functioneren als de moleculen in die cycli op ieder willekeurig moment steeds aan 

drie randvoorwaarden voldoen: 

 

1) het min/max één (1) beginsel van fysische en chemische toestand. Daarbij worden drie niveaus van 

toestand onderscheiden a) elementair (3 x 6 = 18 stuks), b) subelementaire ( 2 x 4 = 8 stuks) en c) niet 

elementair maar fundamenteel (64 x 16 = 1024 stuks). In dit hoofdstuk 5 worden thans in totaal 1050 

verschillende fysisch en chemische gedefiniëerde toestanden onderscheiden. 

2) het min/max één (1) beginsel van fysische en chemische verandering in die toestand; (hoofdstuk 6) 

3) het min/max één (1) beginsel van drijvende kracht achter die verandering. (hoofdstuk 6) 

Bij de schema’s van Biochemical Pathways (BP) bevindt ieder te onderscheiden elementaire deeltje, foton, 

quark, vrij elektron, vrij atoom en molecuul van zich continu in slechts één van die 1050 toestanden die met 
fysische en chemische krachten en bindingen exact zijn te definiëren. 

Ook op ieder elementaire deeltje, quark, atoom en molecuul kan tegelijkertijd slechts één fysische, chemische of 

kernfysische verandering optreden. De bij de reactie betrokken deeltjes of de bij de reactiestap vrijkomende 

deeltjes raken in één van de overige 1049 toestanden. 

 

Het min/max 1 beginsel geldt niet alleen in de biochemie maar geldt algemeen in de fysica, de (bio)chemie, 

kernfysica en geldt zelfs bij botsingen in deeltjesversnellers. Thans is dat min/max 1 beginsel niet duidelijk als 

zodanig benoemd. Vanwege dit beginsel bevindt ieder elementair deeltje, quark, proton, elektron, atoom, qubit, 

en molecuul zich steeds in één van die 1050 fysische, chemische of kernfysische toestanden. 

 

 

5.2 ONDERSCHEIDEN GROEPEN VAN DEELTJES EN HUN KRACHTEN DIE RESULTEREN IN 

TOESTANDEN: 

Ieder deeltje in het heelal valt te herleiden tot een structuur van elementaire higgs deeltjes met daaraan 

gekoppeld een stelsel van krachten en bindingen. Deeltje vormt samen met zijn krachten en bindingen een 

toestand. 

 

Tabel 5 – 1: Onderscheiden groepen van subatomaire en atomaire deeltjes met hun krachten en 

toestanden (zie figuur 1.I min/max1): 

 

A: Alle vormen van deeltjes straling van het proton en van het elektron: 

A1: Straling in de vorm van de kleinst mogelijke higgs deeltjes van het proton en elektron: 

A2: Straling in de vorm van de majorana deeltjes van het proton en elektron: 
A3: Straling in de vorm van subatomaire deeltjes tot het preproton en pre-elektron zonder (anti)materie: 

A4: Straling in de vorm van losse individuele protronen en elektronen met (anti)materie: 

A5: Straling in de vorm van neutronen (één proton met één elektron): 

A6: Straling in de vorm van alfa deeltjes c.q. heliumkernen: 

Die subatomaire deeltjes kunnen allemaal voorkomen in de toestand a) ongebonden, b) flexibel gebonden en c) 

gefixeerd gebonden. Het betreft hier in totaal 6 x 3 = 18 verschillende toestanden. 
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B: Alle materie niet in de vorm van straling: 

B1: Protonen en elektronen niet als straling: 

B1a: Protonen (geen straling): 

B1b: Elektronen (geen straling): 

Die protonen en elektronen kunnen eveneens voorkomen in de toestand a) flexibel gebonden en b) gefixeerd 

gebonden. Het betreft hier in totaal 2 x 2 = 4 verschillende toestanden. 

 

B2: atoomkern: 
Atoomkernen zijn opgebouwd uit ‘kernprotonen’ en ‘kernelektronen’ die met elkaar verbonden zijn: 

Bij de kernprotonen en kernelektronen is alleen sprake van flexibele of gefixeerde bindingen in de atoomkern. 

In totaal betreft het 2 x 2 = 4 verschillende toestanden.  

 

B3: De ‘schilelektronen’: 

Dit zijn alle elektronen in banen rond de atoomkern. Binnen die elektronenschillen en orbitalen zijn straks 64 

fysische en 16 chemische toestanden te onderscheiden: in totaal resulteert dat in 1024 verschillende combinaties 

van fysische en chemische toestanden.  

 

 

5.3 DE ONDERSCHEIDEN TOESTANDEN: 
Zo’n fysische en chemische toestand valt weer te geven in termen en combinaties van fysische en chemische 

elementaire, subelementaire en fundamentele krachten en bindingen zoals weergegeven in tabel 1 – 1.  

 

In figuur 1.I zijn de verschillende groepen van deeltjes benoemd die krachten en bindingen kunnen vormen. In 

figuur 1.II zijn de onderscheiden krachten benoemd alsmede waar die krachten op het atoom worden 

gegenereerd. 

In figuur 2 zijn de groepen van deeltjes van figuur 1.I uitgezet tegen de krachten van figuur 1.II. 

 

Fysische en chemische krachten kunnen eventueel niet aanwezig zijn. Zijn die fysische en chemische krachten 

wel aanwezig dan kan dit resulteren in drie mogelijkheden: a) geen binding, b) een flexibele binding dan wel c) 

een gefixeerde fysische en chemische bindingen.  

 

In figuur 3 zijn in totaal 1050 fysische en chemische toestanden onderscheiden als combinaties van krachten en 

bindingen in tabel 5-2 als volgt opgebouwd: 

 

Tabel 5 – 2; Onderscheiden toestanden: 

-a)  de 18 toestanden en op elementair niveau (met kenmerk straling); zie tabel 5 – 3, 

-b)  de 8 toestanden op sub elemenair niveau (zonder kenmerk van straling); zie tabel 5 – 4 

-c)  de 0 toestanden van de interactie atoomkern schilelektronen; zie tabel 5 – 5, 

-d) de 1024 toestanden van de schilelektronen van atomen; zie tabel 5 – 6 (overzicht), 

      tabel 5 - 7 (gravitatie) en 5 – 8 (fysische en chemische toestanden). 

 

Toelichting tabel 5 -2: 
1) Ieder willekeurig elementair deeltje, frankino, foton, quark, atoom en molecuul bevindt zich exact 

tegelijkterijd slechts in één van die 1050 in beginsel precies gedefinieerde toestanden. 

2) Ieder willekeurig deeltje/atoom kan uitsluitend van toestand veranderen via een fysische reactiestap, een 

(bio)chemische reactiestap of tijdens botsingen in deeltjesversnellers en daarmee in een andere fysische of 

chemische toestand geraken. 

3) Het gevormde deeltje of de twee vrijgekomen deeltjes zijn dan te verplaatsen naar één van de overige 

gedefinieerde 1049 resterende fysische of chemische toestanden. 

4) Iedere fysische of chemische of elementaire verandering vereist een te definieren drijvende kracht met 

daaraan gekoppelde bijpassend reactiemechanisme. 
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5.3.1 ad a) DE DEELTJES MET HET KENMERK VAN STRALING: 

Hier worden alle deeltjes behandeld met het kenmerk van straling en hun krachten en bindingen. 

 

Tabel 5 – 3: Overzicht van deeltjes met kenmerk van straling: 

A1: Straling in de vorm van de kleinst mogelijke higgs deeltjes van het proton en elektron: 

A2: Straling in de vorm van de majorana deeltjes van het proton en elektron: 

A3: Straling in de vorm van subatomaire deeltjes tot het preproton en pre-elektron zonder (anti)materie: 

A4: Straling in de vorm van losse individuele protronen en elektronen met (anti)materie: 

A5: Straling in de vorm van neutronen (één proton met één elektron): 
A6: Straling in de vorm van alfa deeltjes c.q. heliumkernen: 

 

Toelichting: tabel 5-3: figuur 3 min/max 1: 

 

1) A1; higgs deeltjes als straling: 

Dit zijn de meest eenvoudige deeltjes van het huidige standaard model. Deze higgs komen alleen vrij bij 

botsingen in deeltjesversnellers. Deze higgs deeltjes bezitten: 1) ruimte, 2) massa, 3) lading, 4) spin en 5) 

kinetische energie. Qua krachten is alleen sprake van a) de elementaire elektrische lading en b) de elementaire 

magnetische spinkracht en dus geen enkele andere kracht! 

De vier meest elementaire higgs deeltjes van het standaard higgs model van Uiterwijk Winkel (document F1a 

2014) zijn erg reactief en komen daardoor vrijwel nimmer voor als losse individuele deeltjes. Ze bevinden zich 
altijd minimaal in de vorm van onderlinge constructies van die vier higgs. Veelal zijn dat majorana deeltjes zoals 

frankino’s en fotonen als beschreven onder A2; zie document F1b. 

Deze vier Higgs deeltjes komen steeds voor in slechts één van de drie mogelijke toestanden: a) ongebonden, b) 

flexibel gebonden of c) gefixeerd gebonden. In totaal zijn 3 toestanden mogelijk en ieder deeltjes bevindt zich 

steeds in slechts één van die drie toestanden. 

 

2) A2; majorana deeltjesstraling: 

Hiertoe behoren alle vormen van deeltjesstraling zoals frankino’s, de dubbel frankino’s en alle vormen van 

fotonen. Frankino’s en fotonen zijn allemaal volledig opgebouwd uit deze vier door Uiterwijk Winkel 

onderscheiden higgs deeltjes. Ook hier spelen qua krachten alleen a) de elementaire elektrische lading en b) de 

magnetische spin en bindingen. Algemeen kenmerk van deze majorana’s is dat ze evenveel gewone higgs 
bevatten als anti higgs; document F1b. 

Deze frankino’s en fotonen zijn daardoor bijzondere echte deeltjes die aan de buitenkant geen enkele meetbare a) 

massa, b) lading, c) magnetishe spin en d) inwendige kinetische energie tonen en die aan de buitenkant wel 

allerlei positief en negatief geladen plaatsen hebben. De massa, lading en spin is binnenin die deeltjes nog steeds 

volledig aanwezig doch niet meetbaar omdat + en – elkaar volledig opheffen. Zie document F1b. 

Aan de buitenkant tonen die majorana’s alleen een meetbare trillingsfrequentie en een hoeveelheid kinetische 

energie. Daardoor lijken die majorana’s, heel bedrieglijk, pure energie te zijn wat vanwege de binnenin 

aanwezige massa, lading en spin beslist niet het geval is! Die massa, lading en spin en hun rotaties heffen elkaar 

op en zijn niet meetbaar aan de buitenkant waardoor deze waarden aan de buitenkant ogenschijnlijk nul lijken te 

zijn.  

Door de verschillende ladingplaatsen op majorana’s is hun meetbare massa, lading en spin in de praktijk net niet 

exact nul. Majorana’s oefenen lokaal op hun oppervlak ladingkrachten en dipoolkrachten uit. Door deze aan de 
buitenkant aanwezige plaatsen met lading en spin kunnen fotonen, hoewel ze overall geen meetbare lading en 

spin hebben, zich toch heel goed hechten aan protonen en elektronen.  

-) aan protonen specifiek alle vormen van infrarood fotonen met hun energie, 

-) aan elektronen specifiek alle vormen van lichtfotonen met hun energie en aan 

-) atoomkernen kunnen beide vormen van fotonen zich hechten met hun energie. 

 

Zie figuur 8 en de figuren 10 – 12 van document F1b. 

Majorana’s zoals frankino’s en fotonen kunnen voorkomen in drie mogelijke toestanden: a) ongebonden, b) 

flexibel gebonden en c) gefixeerd gebonden. Steeds in slechts één van die 3 mogelijke toestanden. 

 

3) A3; grotere bouwwerken van neutrino’s en fotonen: 
Hiertoe behoren alle vormen van deeltjesstraling van bouwwerken van fotonen (majorana deeltjes). Die 

constructies zijn binnen de heelalbolschil gedurende miljarden jaren weer onderweg om te worden terug 

gevormd tot prevormen van het proton en het elektron. Bij deze constructies spelen ook alleen: a) elementaire 

elektrische lading en b) magnetische spin. Deze voorfasen van het proton en van het elektron hebben een 

meetbare ruimte, massa, lading en spin maar bezitten nog niet het kenmerk van materie of dat van antimaterie. 
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Dit pad met opbouw van protonen en elektronen en het scala aan deeltjes tot het proton en elektron is nader 

uitgewerkt in document F1c; zie figuren 13 en 14. Die tussenliggende deeltjes zijn ook allemaal volledig 

opgebouwd uit alleen de twee higgs deeltjes van het proton of uit de twee higgs deeltjes van het elektron zoals 

aangegeven in document F1a 2014. 

 

In document F1c schetst de auteur hoe energie (d.w.z. fotonen) worden teruggevormd tot de (anti)materie van 

het proton en het elektron. Dat terugvormen van materie en antimaterie ontbreekt helaas in de huidige Big Bang 

theorie en in de raltiviteitstheorie.  

Van het higgs niveau tot aan dat van het (anti)proton en (anti)elektron is sprake van slechts vijf elementaire 
kenmerken: a) ruimte, b) massa of antimassa, c) positieve of negatieve elektrische lading (+Lek), d) parallelle of 

antiparalle magnetische spin (+Mek) en e) kinetische energie. Deze eigenschappen zijn altijd aanwezig en zijn 

niet uit te zetten. 

Deze nog incomplete protonen en elektronen komen als straling voor in drie toestanden: a) ongebonden, b)  

flexibel gebonden en c) gefixeerd gebonden. In totaal steeds één van die 3 toestanden. Voor het volledige 

(anti)proton en (anti)elektron zie de figuren 13, 14 en 15 van document F1c. 

 

4) A4; proton en elektron als straling:  

De overgang van massa  materie vindt plaats door E = mc2 aan rotatie-energie aan deze constructies van 

fotonen c.q. pre-protonen en pre-elektronen toe te voegen. Bij het proton en elektron wordt daarmee stapsgewijs 

uiteindelijk het kenmerk van materie of dat van anti materie toegevoegd. Equivalente materie en antimaterie 
kunnen samen annihileren en daarbij komen dan weer fotonen vrij. 

 

Tijdens de heelalcyclus wordt een deel van de protonen en elektronen omgezet in neutrino’s/frankino’s en 

fotonen en uitgestraald door sterren. Die door sterren en bij supernova explosies uitgestraalde infrarood en 

lichtfotonen moeten tijdens de heelalcuclus weer allemaal worden teruggevormd tot protonen en tot elektronen 

en daarvoor moet E = mc2 aan rotatie-energie worden toegevoegd voordat sprake is van materie of van 

antimaterie; zie figuren 14 en 15 document F1c. 

Bij die volledige (anti)protonen en (anti)elektronen is ook alleen sprake van a) een elementaire elektrische lading 

en van b) een magnetische spin. Die kenmerken zijn altijd aanwezig; ze zijn niet uit te zetten. 

 

Deze complete protonen en elektronen komen als straling voor in zes toestanden: a) ongebonden, b) flexibel 
gebonden en c) gefixeerd gebonden. In totaal één van deze 3 toestanden. 

 

5) A5; het (anti)neutron (één (anti)proton en één (anti)elektron) als straling:  

Deze straling bestaat uit een bouwwerk van volledige protonen en elektronen of antivormen. (Anti)neutronen 

komen als straling voor in drie toestanden: a) ongebonden, b) flexibel gebonden en c) gefixeerd gebonden. 

Slechts één van deze 3 toestanden tegelijkertijd. 

 

6) A6; alfa deeltje (vier protonen en twee elektronen) als straling:  

Deze straling bestaat eveneens uit een bouwwerk van volledige protonen en elektronen. Alfa deeltjes komen 

voor in drie toestanden: a) ongebonden, b) flexibel gebonden en c) gefixeerd gebonden. Steeds slcchts één van 

deze 3 toestanden. 

Onder A zijn in totaal 6 x 3 = 18 toestanden te onderscheiden. 
 

7) Bij alle vormen van straling is alleen sprake van de elementaire krachten lading en spin en hun bindingen. 

In document F1a 2014 is uitgewerkt dat op higgs niveau naast (anti)massa uitsluitend elektrische lading en 

magnetische spin worden gegenereerd.  

 

8) Die elementaire krachten van lading en spin van het proton en het elektron (en antivormen) zijn reeds vanaf 

het higgs niveau aanwezig. Deze kenmerken kunnen niet worden uitgezet zelfs niet als het proton en elektron 

wordt vernietigd en uiteen gehaald in deeltjesversnellers.  

 

9) Bij alle deeltjes in tabel 5 – 3 is dus geen sprake van wel (+) of niet (-) aanwezig zijn van de krachten maar 

speelt wel de vraag of die krachten aan de buitenkant meetbaar zijn of niet. Alle sub elementaire deeltjes zijn 
opgebouwd uit higgs deeltjes die primair via ladingbindingen en magnetische spinbindingen bijeen worden 

gehouden. 

 

10) Soorten van elementaire lading- en magnetische spin-bindingen: 

Met de sterke elementaire lading en magnetische spin zijn naast de kracht zelf nog twee combinaties en vormen 

van binding (b) mogelijk: 
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1) (+Lek)/(+Mek), niet gebonden proton of elektron of delen daarvan die zich dan manifesteren als 

deeltjesstraling, 

2) (+Leflb)/(+Meflb), flexibel gebonden via lading en magnetische spin tot subatomaire deeltjes van het proton 

of van elektron bij atomen of flexibele bindingen in deeltjes tussen protonen en elektronen. Dit kunnen zijn o.a. 

protonen en elektronen in neutronen en alfa deeltjes op het moment dat deze uiteenvallen, 

3) (+Lefib)/(+Mefib), gefixeerd gebonden via lading en magnetische spin subatomaire deeltjes van het proton of 

van elektron bij atomen of gefixeerde bindingen in deeltjes tussen protonen en elektronen onderling. Dit zijn o.a. 

de protonen en elektronen in neutronen en alfa deeltjes zolang het deeltje bestaat, 

 
Voor ieder van A1, A2, A3, A4, A5 en A6 onderscheiden categorieën resulteert dat in drie verschillende 

toestanden. Voor de elementaire lading en spin gelden in totaal 3 x 6 =18 elementaire toestanden. 

 

 

5.3.2. ad b) DEELTJES ZONDER KENMERK VAN STRALING: 

Dit omvat losse protonen en elektronen en de daarmee op te bouwen atoomkernen. De schilelektronen komen 

aan de orde in tabel 5 – 5 en verder. 

 

Tabel 5 – 4: Overzicht van deeltjes zonder kenmerk van straling met hun elementaire krachten, bindingen 

en hun toestanden: 

- B1a (losse protonen), 

- B1b (losse elektronen) 

- B2 (atoomkernen); 

 

Toelichting tabel 5-4: 

 

1) Ook hier is sprake van de aanwezigheid van uitsluitend de elementaire krachten elektrische lading en 

magnetische spin. Die krachten zijn altijd aanwezig en meestal ook. Deze deeltjes met hun krachten kunnen in 

flexibele of gefixeerde bindingen voorkomen. Op het proton en het elektron en de kleinere deeltjes waaruit deze 

bouwstenen van het atoom zijn opgebouwd komen massa, elektrische lading en magnetische spin altijd samen 

voor.  

 

-) B1a; proton (geen straling): 
2) Losse protonen zonder kenmerk van straling bezitten op dat moment geen grote snelheid maar wel massa, 

elementaire lading en spin. Ze genereren in die hoedanigheid geen enkele andere fysische of chemische kracht 

dan hun eigen ladingskracht en spinkracht. Protonen hebben de potentie om zich aan één of meerdere elektronen 

dan wel aan atomen en moleculen te binden. 

Protonen die niet als straling voorkomen kennen slechts twee fysische toestanden van: a) flexibel gebonden zijn 

of van b) gefixeerd gebonden zijn. De ongebonden toestand is niet mogelijk. Het proton bevindt zich dan in de 

toestand van straling als bedoeld onder A4. 

 

-) B1b; elektron (geen straling): 
3) Losse elektronen zonder kenmerk van straling bezitten evenmin grote snelheid maar bezitten als materie dan 

wel massa, elementaire lading en spin. Ze genereren dan geen enkele andere fysische of chemische kracht. 
Elektronen kunnen zich binden aan protonen via een gefixeerde of flexibele ladingbinding. 

Deze elektronen komen voor in twee toestanden: a) flexibel gebonden zijn of b) gefixeerd gebonden zijn. Het 

ongebonden elektron verkeert in de toestand van straling als bedoeld onder A4. 

 

4) Onder B1a en B1b is alleen sprake van flexibel gebonden of gefixeerd gebonden. Hier zijn in totaal 2 x 2 = 4 

fysische toestanden te onderscheiden. 

 

-) B2; atoomkernen (geen straling): 

5) Atomen zijn te vormen met alleen protonen en elektronen en hun elementaire elektrische lading en 

magnetische spin. Om energetische redenen gebeurt het vormen van atomen heelalwijd uitsluitend via kernfusie 

vanuit waterstof. De opbouw van de gevormde isotopen geschiedt heelalwijd op dezelfde wijze en via de 
rangschikking zoals aangegeven in de isotopentabel van Wikipedia; zie ook document F1d; figuren 18, 19 en 

20. 

 

6) In de isotopentabel (van Wikipedia bijvoorbeeld) vervangt de auteur alle neutronen in de atoomkernen door 

één proton en één elektron. De opbouw van de elektronenschillen wijzigt niet. Alle isotopen van het periodiek 
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systeem zijn dan opgebouwd met uitsluitend protonen en met kernelektronen en schilelektronen. De opbouw van 

de atoomkern wordt dan veel eenvoudiger. Protonen komen alleen in de atoomkern voor. 

 

7) Bij atomen zijn nu twee typen elektronen te onderscheiden: 

a) de kernelektronen die in de atoomkern in beginsel gefixeerd of flexibel gebonden zitten aan de kernprotonen 

en 

b) de schilelektronen die in een meer flexibele binding rond de atoomkern draaien en daar worden gehouden. 

Uit tabel 1-1 blijkt dat vooral deze schilelektronen een aantal fysische en chemische krachten genereren. 

 
-) B2a; kernprotonen: 

8) Deze protonen bezitten ruimte, massa, elementaire lading en spin en genereren als zodanig geen enkele andere 

fysische of chemische kracht dan lading en spin. Deze protonen kunnen aan meerdere elektronen gebonden zijn. 

De protonen in de atoomkernen kunnen daar voorkomen in 2 toestanden: a) flexibel gebonden en b) gefixeerd 

gebonden. Flexibele binding treedt op bij o.a. kernsplitsing. Slechts 2 verschillende toestanden zijn te 

onderscheiden. 

 

-) B2b; de kernelektronen: 

9) Deze elektronen bezitten ruimte, massa, elementaire lading en spin en genereren als zodanig ook geen enkele 

andere fysische of chemische kracht dan lading en spin. In atoomkernen houden deze ‘kernelektronen’ de 

protonen bijeen via combinaties van gefixeerde ladingbindingen en spinbindingen. De kernelektronen in de 
atoomkernen kunnen daar voorkomen in 2 toestanden: a) flexibel gebonden en b) gefixeerd gebonden. Flexibele 

binding treedt op bij o.a. kernsplitsing. Slechts 2 toestanden zijn te onderscheiden. 

Onder B2 zijn in totaal 2 x 2 = 4 verschillende fysische toestanden te onderscheiden van de in de atoomkern 

aanwezige protonen en elektronen. 

 

 

5.3.3  ad c) INTERACTIE TUSSEN ATOOMKERN EN DE SCHILELEKTRONEN: 

 

Tabel 5 – 5: Interactie atoomkern en zijn elektronenschillen: 

 

B2-1: de versnelling/vertragingkracht die optreedt bij versnellen of vertragen van atomen. Hier is geen sprake 
van het vormen van fysische of chemische veranderingen en is ook geen sprake van fysische toestanden. 

 

B2-2: De centripetaalkracht van de ‘schilelektronen’: 

De centripetaal kracht (+Cfk e) manifesteert zich alleen in de elektronenschillen van het atoom. Het is de 

wisselwerking tussen beweging van het elektron en de aantrekkingskracht van de atoomkern.  

Deze centripetaal kracht houdt het schilelektron via een flexibele binding vast in een dunne, min of meer, 

cirkelvormige band rond de atoomkern. Bij plasma’s doorlopen de schilelektronen steeds min of meer halve 

cirkelvormige banen rond de atoomkern voordat ze weer verder springen naar de volgende atoomkern. 

De centripetaal kracht (+Cfk e) wordt alleen gegenereerd door de flexibel gebonden schilelektronen van atomen 

onafhankelijk van de snelheid van het atoom in het heelal. Die kracht wordt dus ook gegenereerd als het atoom 

absoluut stilstaat in het heelal. Het is een sub elementaire kracht die niet gepaard gaat met fysische of chemische 

veranderingen en bindingen. Dit genereert geen aparte fysische of chemische toestanden.  
Slechts twee situaties zijn te onderscheiden van wel(+)/niet (-) een schilelektron zijn en daarmee het 

wel(+)/niet(-) aanwezig zijn van de centripetaal kracht.  

 

B2-3 De centrifugaal kracht: 

Deze kracht treedt op bij verandering van de richting van atomen. Ook hier geen sprake van fysische of van 

chemische veranderingen doch van slechts twee situaties: lineaire beweging of geen rechtlijnige beweging. In 

totaal slechts twee situaties en geen aparte fysische of chemische toestanden.  

 

Toelichting tabel 5 -5: 

1) In totaal is hier sprake van krachten waarmee geen fysische of chemische bindingen zijn te vormen.  

 
2) Het aantal fysische of chemische toestanden is dus nul. 
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5.3.4  DE SCHILELEKTRONEN VAN ATOMEN: 

De schilelektronen van atomen genereren in combinatie met snelheid in het heelal naast de heel bijzondere  

gravitatie verder twee fysische krachten en twee chemische krachten die resulteren in bindingen. 

 

Tabel 5 – 6: Totaal overzicht van de krachten die vanuit de schilelektronen worden gegenereerd: 

 

=) Fysische noch chemische toestand: 
I   B3-1: Gravitatie (schilelektronen en elektronenparen): 

Gravitatie zit gekoppeld aan het schilelektron van atomen. Het betreft hier het wel dan wel niet aanwezig van het 

elektron als schilelektron en daarmee van gravitatie; in totaal 1 x 2 = 2 situaties afhankelijk van de positie van 

het elektron. Met gravitatie zijn geen echte bindingen te vormen. Gravitatie genereert dus geen aparte fysische of 

chemische toestanden! 

 

=) Fysische krachten en toestanden: 
II  B3-2: de fysische ladingkracht enkelvoudige schilelektronen en hun bindingen: 

De fysische ladingkracht treedt op als het aantal schilelektronen afwijkt van de netto lading van de atoomkern. 

Deze fysische ladingkracht kan dus: a) al dan niet voorkomen, b) als kracht aanwezig zijn zonder dat sprake is 

van een binding, c) flexibel gebonden zijn of d) gefixeerd gebonden zijn. Het betreft hier steeds in totaal 4 

fysische toestanden waarbij steeds de keuze moet worden gemaakt uit één van de vier. 

 

III  B3-3: de fysische vanderwaalskracht van het elektronenpaar en hun bindingen: 
De van der waalskracht wordt gegenereerd door de elektronenparen in de elektronenschillen. De 

vanderwaalskracht kan: a) al dan niet voorkomen, b) als kracht aanwezig zijn zonder dat sprake is van een 

binding, c) flexibel gebonden zijn of d) gefixeerd gebonden zijn. Het betreft hier steeds in totaal 4 fysische 

toestanden waarbij steeds de keuze moet worden gemaakt uit één van de vier. 

 

III.1   B3-3.1: opgelost in een vloeistof (afgeleide van de vanderwaalskracht en bindingen): 

Opgelost van atomen of moleculen in een vloeistof vindt plaats via: a) vorming van een flexibele binding 

(gassen) of b) via vorming van een gefixeerde binding (alle niet gassen). Het betreft hier steeds in totaal slechts 2 

fysische toestanden waarbij steeds de keuze moet worden gemaakt uit één van de twee. 

 

III.2   B3-3.2: geabsorbeerd aan een vaste stof (afgeleide van de vanderwaalskracht en bindingen): 
Geabsorbeerd zitten van atomen en moleculen aan een vaste stof vindt plaats via: a) een flexibele binding 

(gassen) of b) via een gefixeerde binding (alle niet gassen). Het betreft hier steeds in totaal 2 fysische toestanden 

waarbij steeds de keuze moet worden gemaakt uit één van de twee. 

Onder B3-2, B3-3, B3-3.1 en B3-3.2 is sprake van in totaal 4 x 4 x 2 x 2 = 64 verschillende combinaties en 

daarmee van 64 fysische (fy) toestanden. 

 

=) Chemische toestanden: 
IV    B3-4: de covalente radicaalkracht van het enkelvoudige schilelektron en bindingen: 

De covalente radicaalkracht komt vanuit het schilelektron/radicaal. Deze kracht kan: a) al dan niet voorkomen, 

b) als kracht aanwezig zijn zonder te resulteren in een binding, c) flexibel gebonden zijn of d) gefixeerd 

gebonden zijn. Het betreft hier in totaal 4 chemische toestanden waarbij steeds de keuze moet worden gemaakt 

uit één van de vier. 

 

V    B3-5: de chemische ladingkracht van het elektronenpaar en bindingen: 

De chemische ladingkracht (chemische reacties met elektronenparen) kan: a) al dan niet voorkomen, b) als 

kracht aanwezig zijn zonder binding, c) flexibel gebonden zijn of d) gefixeerd gebonden zijn. Het betreft hier in 

totaal 4 chemische toestanden waarbij steeds de keuze moet worden gemaakt uit één van de vier. 

Onder B3-4 en B3-5 is sprake van in totaal 4 x 4 = 16 verschillende combinaties en daarmee van 16 chemische 
(che) toestanden. 

 

In tabel 5 – 6 resulteren de verschillende combinaties van fysische en chemische krachten en hun bindingen in 

64 x 16 = 1024 fy/che toestanden. 

 

Toelichting tabel 5 – 6: 

1) Algemeen: de 9 – 11 bewegingen/versnellingen van de aarde en daarmee alle atomen in het heelal t.o.v. het 

centrum C veroorzaken 9 – 11 verschillende afwijkingen in de enigermate flexibele banen van deze 
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schilelektronen. Door die bewegingen van het atoom in het heelal kunnen de schilelektronen geen perfecte 

cirkelvormige banen meer doorlopen rond de atoomkern waar alle schilelektronen continu naar streven. 

 

ad I B3-1: Gravitatie (schilelektronen en elektronenparen): 
2) Gravitatie wordt alleen gegenereerd vanuit de schilelektronen van atomen en alleen in combinatie met 

snelheden/versnellingen van het atoom in het heelal t.o.v. centrum C van de heelalbolschil. Gravitatie is 

opgebouwd uit 9 – 11 componenten; alleen gelijksoortige gravitatiecomponenten trekken elkaar wederzijds aan. 

Van elkaar verschillende componenten staan volledig indifferent t.o.v. elkaar. 

 
3) In document F1a 2014 heeft de auteur oorsprong van massa, lading en spin afgeleid. Daar blijkt dat gravitatie 

volledig losgekoppeld moet worden van massa. Protonen en elektronen kunnen via hun massa geen gravitatie 

genereren! Iedere vorm van beweging genereert bij de schilelektronen zijn eigen bijbehorende 

gravitatiecomponent. 

 

4) Alle schilelektronen van atomen genereren daarom primair gravitatie om de snelheid van het atoom binnen de 

heelalbolschil te laten afremmen. Gravitatie staat ook volkomen los van de andere fysische en chemische 

krachten. In tegenstelling tot gravitatie zijn die overige fysische en chemische krachten namelijk gerelateerd aan 

kinetische energie! 

 

5) Bij elektronen speelt dus primair de vraag of sprake is een schilelektron (+) of niet (-). Daaraan zit dan 
vastgekoppeld of het elektron wel/geen gravitatiekracht genereert. Onder B3-1 zijn in totaal 2 situaties te 

onderscheiden die niet resulteren in fysische toestanden. 

 

6) Zowel vrije elektronen als de ‘kernelektronen’ in atoomkernen genereren geen gravitatie! Gravitatie zit 

uitsluitend vastgekoppeld aan ‘schilelektronen’ en aan elektronen in plasma’s die globaal steeds halve 

cirkelvormige banen rond de atoomkernen doorlopen in combinatie met snelheden/versnellingen van het plasma 

in het heelal. De elektronen in een plasma hebben ook last van de bewegingen van de aarde in het heelal en 

genereren daardoor in beginsel dezelfde fysische en chemische krachten als bij niet plasmavormige atomen.  

Als een schilelektron echt zijn schil blijvend verlaat genereert het geen gravitatie en andere fysische en 

chemische krachten meer! 

 
7) Gravitatie laat materie samenklonteren maar vormt daarbij op zich geen echte fysische of chemische 

bindingen! Dat kan wel het gevolg zijn van hoge druk. 

 

8) Bij gravitatie van de schilelektronen zijn twee slechts situaties te onderscheiden van wel/niet aanwezig als 

schilelektronen en daarmee het wel genereren van gravitatie (+) of niet (-) genereren van gravitatie. 

 

De fysische toestanden: 

9) Algemeen: snelheid/versnelling van het atoom in het heelal verhoogt verder het niveau aan kinetische energie 

van zowel de atoomkern als van de schilelektronen! Zie figuur 1a, 1b en 1c van document E3-1. Om die 

negatieve effecten door afwijking en door deze aan de schilelektronen ‘toegevoegde’ kinetische energie zoveel 

als mogelijk teniet te doen, genereren deze elektronen twee fysische krachten waarmee deze bindingen kunnen 

vormen waarbij bindingswarmte vrijkomt. Door het omzetten in warmte wordt het niveau aan ‘toegevoegde’ 
kinetische energie verlaagd van het bij de binding betrokken elektronenpaar. Alleen die elektronen komen daarna 

in een energetisch gunstiger baan dan voor de binding. 

Tengevolge van snelheid/versnelling van het atoom in het heelal genereren zijn schilelektronen en 

schilelektronenparen 2 fysische krachten; één gekoppeld aan het enkelvoudige schilelektron en één gekoppeld 

aan het schilelektronenpaar. 

 

ad II  B3-2: de fysische ladingkracht enkelvoudige schilelektronen en hun bindingen: 

10) De fysische ladingkracht ontstaat op alle atomen die een teveel of juist een tekort aan schilelektronen hebben 

en daardoor netto een positieve of negatieve lading ontstaat. Deze kracht is in potentie aanwezig op alle isotopen 

van het periodiek systeem. 

 
11) Die fysische ladingkracht is afwezig (-k) bij alle ongeladen atomen met evenveel positieve en negatieve 

lading. Bij moleculen kan sprake zijn van ladingverschuivingen binnen het molecuul dat daardoor lokaal in een 

geladen toestand geraakt. 
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12) Onderscheiden worden: 

a) (+L1k) en 

b) (+L2k), in de vorm van geladen atomen/moleculen c.q. ionen en wel/niet gebonden zijn aan een vloeistof. 

 

13) Het echt oplossen van ionen kan alleen plaats vinden in aanwezigheid van water. Dat is de enige 100% 

zuivere vloeistof die van zichzelf dissocieert in geladen deeltjes H3O+ en OH-. Alle andere 100% zuivere 

vloeistoffen kunnen niet dissociëren. In die vloeistoffen kunnen wel zouten oplossen maar deze kunnen dan niet 

splitsen in ionen. 

Dit resulteert in 2 x 2 = 4 toestanden van kracht en van binding. 
 

14) Voor deze fysische ladingkracht geldt: 

a) de fysische ladingkracht is aanwezig/(+k)/afwezig (-k); 

b) de fysische ladingkracht is aanwezig doch resulteert niet in een gebonden toestand (of); geïoniseerde gassen, 

c) de fysische ladingkracht komt voor als een flexibele binding (+flb); gesmolten zouten, 

d) de fysische ladingkracht komt voor als een gefixeerde binding (+fib); kristalvormen. 

 

15) Dit resulteert in vier vormen van fysische ladingbinding: 

a) (+L*k), wel/niet geladen, 

b) (+L*flb), wel/niet flexibel gebonden bijvoorbeeld in een adsorptiecomplex, 

c) (+L*fib), wel/niet gefixeerd gebonden in de vorm van (amorfe) kristallen en 
d) (+L*gk), wel/niet gasvormig als plasma. 

*) is de lading van het atoom/ion en die kan zijn +1,+2,+3 of -1, - 2, -3. 

Dit geheel resulteert overall in 2 x 4 = 8 toestanden van fysische ladingkracht en -binding. 

 

ad III B3-3: de fysische vanderwaalskracht van het elektronenpaar en hun bindingen: 

16) Binnen de (bio)fysica, (bio)chemie, kernfysica en op het niveau van atomen/moleculen zijn ook actief de 

vanderwaalskracht. De vanderwaalskracht wordt alleen gegenereerd door de schilelektronen paren van atomen in 

combinatie met snelheden/versnellingen van het atoom in het heelal t.o.v. C. Deze kracht is overal en vrijwel 

altijd aanwezig binnen alle elektronenschillen van het atoom of molecuul (+W2k). Losse schilelektronen, vrije 

elektronen en kernelektronen kunnen geen vanderwaalskracht genereren (-W2k). 

 
17) Voor deze vanderwaalskracht geldt: 

a) deze fysische kracht is aanwezig/(+k)/afwezig (-k); 

b) deze fysische kracht is aanwezig doch resulteert niet in een gebonden toestand (of); dan is sprake van een gas, 

c) deze fysische kracht komt voor als een flexibele binding (+flb); dit zijn de echte Newtonse vloeistoffen en 

d) deze fysische kracht komt voor als een gefixeerde binding (+fib); dit zijn de echte Newtonse vaste stoffen. 

 

18) Dit resulteert in vier vormen van de vanderwaalskracht in de vorm van aggregatietoestanden: 

a) (+W2k), wel/niet ongebonden vanderwaalskracht manifesteert zich als een gas of damp, 

b) (+W2flb), wel/niet flexibel gebonden als echte vloeistof (via condensatie van een gas), 

c) (+W2fib), wel/niet gefixeerd gebonden als vaste stof (via stollen van een echte vloeistof) en 

d) (+W2gk), wel/niet gasvormig als plasma. 

Dit geheel resulteert overall in 2 x 4 = 8 toestanden van vanderwaalskracht en -binding. 

 

ad III.1   B3-3.1: opgelost in een vloeistof (afgeleide van de vanderwaalskracht en bindingen): 

19) Oplossen in een vloeistof gaat gepaard met het vormen van vanderwaals-bindingen tussen de 

elektronenparen van het opgeloste deeltje en die in de vloeistof. 

 

20) (+W2Db), deeltjes wel/niet opgelost c.q. gebonden in een echte vloeistof en 

Dit resulteert in 2 toestanden van vanderwaalskracht/-binding, 

 

ad III.2   B3-3.2: geabsorbeerd aan een vaste stof (afgeleide van de vanderwaalskracht en bindingen): 

21) Verder is nog een tweede vorm van fysische toestand met vanderwaalskrachten te beschrijven. Absorberen 

aan een vaste stof gaat eveneens gepaard met het vormen van vanderwaals-bindingen tussen de elektronenparen 
van het opgeloste deeltje en die in de vloeistof.  

 

22) (+W2Ab), deeltjes wel/niet geabsorbeerd aan een echte vaste stof. 

Dit resulteert in 2 toestanden van vanderwaalskracht/-binding, 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Newtonse_vloeistof
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De chemische toestanden: 

23) Algemeen: snelheden/versnellingen van het atoom in het heelal verhoogt het niveau aan kinetische energie 

van zowel de atoomkern als die van de schilelektronen! Zie figuur 1a, 1b en 1c eventueel document E3-1. Om 

die negatieve effecten door deze ‘toegevoegde’ kinetische energie zoveel als mogelijk te niet te doen, genereren 

de schilelektronen en schilelektronenparen naast bovengenoemde fysische krachten ook twee chemische 

krachten waarmee ze chemische bindingen kunnen vormen. 

Bij het aangaan van die chemische bindingen komt bindingswarmte vrij. Daarmee wordt het niveau aan 

‘toegevoegde’ kinetische energie van de bij de chemische binding betrokken schilelektronen verlaagd. Alleen de 

elektronen in die chemische binding komen in een energetisch gunstiger baan komen t.o.v. de atoomkern te 
lopen dan voor het aangaan van de binding.  

 

Hier zijn twee chemische krachten en hun bindingen te onderscheiden: 

- B3 – 4: de chemisch covalente radicaalkracht (+R1ck) van het enkelvoudige schilelektron c.q. radicaal 

- B3 - 5: de chemische ladingbinding (+L2ck) van het schilelektronen paar. 

 

ad IV  B3-4: de covalente radicaalkracht van het enkelvoudige schilelektron en bindingen: 

24) Losse individuele ‘schilelektronen’ genereren de chemische radicaal kracht. Daarmee zijn chemische 

radicaal bindingen te vormen waarbij standaard bindingswarmte vrijkomt. Beide ‘schilelektronen’ samen komen 

dan in een chemisch en energetisch gunstiger positie en in een meer ideale baan rond de atoomkern.  

 
25) De chemisch covalente radicaalkracht kan voorkomen in de volgende chemische toestanden: 

a) deze chemische radicaal kracht is afwezig (-k) 

     of deze chemische kracht is aanwezig (+k) doch resulteert niet in een binding c.q. gebonden toestand (of), 

b) deze chemische kracht geraakt tijdens de reactiestap wel/niet in een toestand van flexibele binding (+flb), 

c) deze chemische kracht geraakt tijdens de reactiestap wel/niet in een toestand van gefixeerde binding (+fib). 

d) chemische radicalen geraken wel/niet in de toestand van een plasma (+Rgk). 

 

26) Voor de chemisch covalente radicaalkracht zijn de volgende combinaties c.q. chemische (che) toestanden 

mogelijk van wel/niet: 

a) (+R1ck), wel of geen radicaal (- R1ck) in de vorm van een ongebonden atoom of kleiner; 

b) (+R1flb), wel/niet als een flexibele chemische radicaalbinding, 
c) (+R2fib), wel/niet als een gefixeerde chemische radicaalbinding, 

d) (+R2gk), wel/niet als moleculen in de toestand van een plasma. 

Dit resulteert in 2 x 4 = 8 verschillende toestanden van chemische radicaalkracht en -binding. 

 

ad V B3-5: de chemische ladingkracht van het elektronenpaar en bindingen: 

27) De chemisch ladingkracht treedt specifiek op tijdens biochemische reacties en bij organische moleculen 

waar veelal sprake is van chemische reactie via het ‘verspringen’ van elektronenparen tussen twee atomen, 

tussen twee moleculen of binnenin een molecuul. Dat geschiedt steeds zodanig dat aan min/max 1 wordt 

voldaan. 

 

28) Deze chemische ladingkracht van het elektronenpaar kan voorkomen in de volgende chemische toestanden: 

a) de chemische kracht is afwezig (-k) of 
    deze chemische kracht is aanwezig (+k) doch resulteert niet in een gebonden toestand (of), 

b) deze chemische kracht geraakt tijdens de reactie wel/niet in de toestand van een flexibele binding (+flb), 

c) deze chemische kracht geraakt tijdens de reactie wel/niet in de toestand van een gefixeerde binding (+fib). 

d) deze chemische ladingkracht komt vermoedelijk niet voor in de toestand van een plasma. 

Organische moleculen desintegreren veelal bij hoge temperaturen en vallen uiteen in anorganische deeltjes. 

 

29) Voor de chemische ladingkracht zijn 4 x 2 = 8 verschillende combinaties c.q. chemische (che) toestanden 

mogelijk van wel/niet: 

a) (- L2ck) geen ladingkracht aanwezig; (+L2ck), wel aanwezig op ongebonden molecuul, 

b) (+L2flb), wel/niet aanwezig als een flexibele chemische binding), 

c) (+L2fib) wel/niet aanwezig als een vaste chemische binding), 
d) (+L2gk), wel/niet als moleculen in de toestand van een plasma. 

 

30) Bij chemische radicaalkracht en de chemische ladingkrachten en hun bindingen zijn in totaal 8 + 8 = 16 

chemische toestanden mogelijk. Ieder atoom en iedere binding binnen een molecuul verkeert steeds in één van 

die 16 chemische toestanden; zie figuur 3 min/max 1. Auteur benoemt: 
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31) Het chemisch minimaal en maximaal één beginsel in de toestand van chemische (che) krachten en bindingen 

van het molecuul levert in totaal 16 mogelijkheden. 

 

De verschillende combinaties van fysische en chemische toestanden resulteren samen in 64 x 16 = 1024 fy/che 

toestanden. 

 

 

5.3.4.1 HET TOTAAL AANTAL FYSISCHE TOESTANDEN: 

Voor de niet elementaire fysische krachten gerelateerd aan schilelektronen zijn dus 4 x 4 x 2 x 2 = 64 
verschillende fysische combinaties c.q. fysische (fy) toestanden mogelijk in termen van wel aanwezig/niet 

aanwezig. In wezen berust dat op een digitaal systeem. Gravitatie staat hiervan los.  

 

Ieder atoom/molecuul kan voor ieder van die fysische krachten exact tegelijkertijd slechts één fysische toestand 

innemen; dus slechts één van die 64 niet elementaire fysische posities. Dat geldt ook voor ieder deelgebied van 

polymeer molecuul, ter grootte van 3 mono-moleculen.  

 

De auteur benoemt dit als: 

Het minimaal en maximaal één beginsel in de toestand van fysische krachten en van fysische bindingen 

van ieder atoom of molecuul. In totaal 64 mogelijkheden. Ieder atoom/molecuul bevindt zich steeds in 

slechts één van die 64 fysische toestanden. 
 

 

5.3.4.2 HET TOTAAL AANTAL CHEMISCHE TOESTANDEN: 

Voor de niet elementaire fysische krachten gerelateerd aan ‘schilelektronen’ zijn dus 4 x 4 = 16 verschillende 

chemische combinaties c.q. chemische (che) toestanden mogelijk in termen van wel aanwezig/niet aanwezig.  

 

Ieder atoom/molecuul kan voor ieder van die fysische krachten exact tegelijkertijd slechts één chemische 

toestand innemen; dus slechts één van die 16 niet elementaire chemische posities. Dat geldt ook voor ieder 

deelgebied van polymeer molecuul, ter grootte van 3 mono-moleculen.  

 

De auteur benoemt dit als: 

Het minimaal en maximaal één beginsel in de toestand van chemische krachten en bindingen van ieder 

atoom of molecuul. In totaal 16 mogelijkheden. Ieder atoom/molecuul bevindt zich steeds in slechts één 

van die 16 chemische toestanden. 
 

In figuur 3 min/max1 zijn alle deeltjes, atomen en moleculen en hun krachten en bindingen tegen elkaar 

uitgezet. De 64 fysische krachten en bindingen van de schilelektronen uitgezet tegen de 16 mogelijke chemische 

krachten en bindingen resulteert in 64 x 16 = 1024 combinatiemogelijkheden/toestanden van fysische en 

chemische krachten en hun bindingen.  

Iedere (bio)chemische, (kern)fysische verandering in de positie van elektronen, atomen en moleculen vindt 

steeds gedwongen plaats binnen deze 1024 fy/che) toestanden en gaat gepaard het verschuiving van één plaats 

binnen die 1024 elementaire, sub elementaire en fundamentele toestanden. 

 

 

5.3.4.3 HET TOTAAL AANTAL FYSISCHE EN CHEMISCHE TOESTANDEN: 

In totaal zijn 18 + 4 + 4 + 1024 = 1050 toestanden onderscheiden. 

Dit is het fysisch en chemisch minimaal en maximaal één beginsel in 1050 toestanden van 

fysische/chemische krachten/bindingen of (fy/che) toestanden voor ieder subatomair deeltje, los elektron, 

los proton, apart atoom en molecuul. 

 

 

*6) HET MINIMAAL EN MAXIMAAL 1 BEGINSEL VAN VERANDERINGEN IN DE FYSISCHE OF 

CHEMISCHE TOESTAND EN MIN/MAX 1 VAN DRIJVENDE KRACHT: 

 
In hoofdstuk 4 zijn alle mogelijke 1050 (1024 + 4 + 4 + 18) fysische en chemische toestanden afgeleid. Ieder 

subatomair deeltje, vrij elektron, vrij atoom en molecuul kan zich tegelijkertijd op ieder willekeurig moment 

maximaal in slechts één van die 1050 toestanden bevinden zoals in het minimaal/maximaal één beginsel van 

fysische en chemische toestand is uitgewerkt en gedefinieerd. Ieder molecuul of deel van een polymeer is steeds 

gekoppeld aan zowel minimaal als maximaal slechts één mogelijke fysische/chemische (fy/che) toestand. 
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-1) Het fysisch minimaal en maximaal 1 beginsel van verandering in fysische/(fy) toestand: 

Exact tegelijkertijd kan op een willekeurig molecuul slechts één fysische verandering optreden. 

 

Die fysische veranderingen bestaat uit hetzij: 

 

1) het vormen uit twee dezelfde fysische krachten van één flexibele of van één gefixeerde fysische binding of 

 

2) het verbreken van één flexibele/gefixeerde fysische binding in twee dezelfde fysische krachten. 
Dit ligt in het verlengde van de derde Wet van Newton dat actie en reactie altijd van de zelfde soort zijn. Op 

deeltjes kunnen nimmer twee of meer fysische veranderingen exact tegelijkertijd plaatsvinden. Steeds is sprake 

van slechts één verandering per tijdstip. Die tijdstippen kunnen soms heel dicht na elkaar liggen. Dan lijkt het 

ogenschijnlijk alsof beide veranderingen exact gelijktijdig plaatsvinden. Dat is dus schijn! De auteur verwoordt 

dit als: 
 

Het fysisch minimaal en maximaal 1 beginsel van verandering in de toestand. 
 

-2) Het min/max 1 beginsel van fysische drijvende kracht: 
Achter iedere fysische verandering schuilt een drijvende kracht die zorg draagt voor die verandering. Bij alle 

veranderingen en bij alle stappen is echter steeds sprake van slechts één drijvende kracht. Nimmer is sprake van 

twee aparte drijvende krachten per stap. Ogenschijnlijk kan sprake zijn van meerdere drijvende krachten. Binnen 

het het min/max 1 beginsel is iedere reactiestap steeds gekoppeld aan slechts één drijvende kracht en is steeds 

maar één reactiemechanisme te onderscheiden. Determinisme, oorzaak en gevolg. 

 
-3) Het chemisch minimaal en maximaal 1 beginsel van verandering in chemische (che) toestand: 
Exact tegelijkertijd kan op een willekeurig molecuul ook slechts één chemische verandering optreden. Die 

chemische verandering bestaat uit hetzij: 

a) het vormen uit twee dezelfde chemische krachten van eerst één flexibele en vervolgens van één gefixeerde 

    chemische binding. 

b) het verbreken van één chemische gefixeerde binding tot flexibele bindingen en  

c) het verbreken van één flexibele binding in twee dezelfde chemische krachten. 

Nimmer is sprake van twee of meer chemische veranderingen op een molecuul die exact tegelijkertijd plaats 

vinden. Steeds betreft het slechts één verandering tegelijkertijd. Dit is verwoord als: 
 

Het chemisch minimaal en maximaal 1 beginsel van verandering in de toestand van de 

chemische (che) krachten en chemische bindingen van het molecuul. 
 

-4) Het min/max 1 beginsel van chemische drijvende kracht: 

Achter iedere chemische verandering/stap schuilt een drijvende kracht die zorg draagt voor die verandering. Bij 

alle (bio)chemische veranderingen en alle stappen daarbinnen is per stap sprake van steeds slechts één drijvende 

kracht. Per chemische stap treden nimmer twee aparte drijvende krachten op. Ogenschijnlijk kan sprake zijn van 
meerdere drijvende krachten maar ieder stap op zich kent slechts één eigen drijvende kracht. Als onderdeel van 

chemische reacties vinden tussentijds ook fysische stappen plaats. 

 

-5) Het minimaal en maximaal 1 beginsel van verandering in de fysische en chemische toestand van de 

fysische (fy) en de chemische (che) krachten/bindingen van het molecuul c.q. de fy/che toestand: 

Bij chemische en biochemische reactie wisselen fysische en chemische stappen elkaar af en normaliter in een 

vaste volgorde. Bovengenoemde punten -1) tot -4) beschrijven in onderlinge samenhang alle fysische en 

chemische veranderingen op het molecuul. Ieder elektron, proton, atoom en molecuul bevindt zich exact 

tegelijkertijd slechts in: 

 

- één van de 18 elementaire toestanden, 
- één van de 8 toestanden gekoppeld aan losse protonen/elektronen en de atoomkern, 

- één van de 1024 fysische en chemische toestanden van de schilelektronen. 

Exact tegelijkertijd kan op ieder molecuul slechts één fysische of één chemische verandering plaatsvinden. 

 

Auteur verwoordt dit als: 

Het min/max 1 beginsel van verandering in de chemische en fysische (fy/che) toestand van 

atomen/moleculen. 
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Alle (bio)chemische reacties en alle (kern)fysische veranderingen zijn gekenmerkt door een eigen drijvende 

kracht en een eigen reactiemechanisme dat veelal uit meerdere enkelvoudige stappen bestaat die ieder op zich 

aan min/max 1 van toestand en van verandering in die toestand moeten voldoen. 

 

 

6.1 SAMENVATTING: 

1) Het min/max 1 beginsel van toestand stelt dat zowel de buitenzijde van ieder willekeurig deeltje materie als 

binnenin zo’n deeltje op elk tijdstip slechts één toestand tegelijkertijd kan innemen. Die toestand is weergeven 

als matrix van fysische en chemische krachten en hun fysische bindingen. Zie de figuur 3 min/max1. 

 

2) Het min/max 1 beginsel van verandering van toestand stelt dat ieder willekeurig deeltje materie op elk 

willekeurig tijdstip slechts één verandering kan optreden in deze matrix van fysische en chemische krachten en 

hun fysische bindingen met in totaal 1050 (1024 + 4 + 4 + 18) mogelijke toestanden. 

 

3) Het min/max 1 beginsel van: a) toestand, b)verandering van toestand en c) van drijvende kracht achter die 

verandering geldt algemeen en voor: 

1) alle (bio-)fysische processen, 

2) alle (bio-)chemische reacties, 

3) alle kernfysische veranderingen in de natuur en geldt zelfs voor 

4) alle reacties op het niveau van alle subatomaire deeltjes bij botsingen in deeltjesversnellers (en 
kosmische deeltjes). 

 

4) De min/max 1 beginselen van a) toestand en het min/max beginsel van b) verandering in die toestand en c) 

drijvende kracht achter die verandering vormen samen de gemeenschappelijke basis in de natuur. Alle 

natuurwetenschappen berusten daardoor steeds op eenzelfde gemeenschappelijk principe. 

 

5) Alle fysische, chemische, biochemische, kernchemische/kernfysische veranderingen en botsingen in 

deeltjesversnellers zijn door het min/max 1 beginsel altijd te ontleden tot één stap of tot een vaste aaneengesloten 

serie van enkelvoudige stappen waarbij iedere stap op zich plaats vindt binnen de randvoorwaarde van het 

fysische en chemisch minimaal en maximaal één beginsel: a) van toestand, b) van verandering in die toestand en 

c) van drijvende kracht achter die verandering. 
 

6) Alle veranderingen in de natuur op atomair en moleculair niveau lopen daardoor volledig gestructureerd en 

strikt voorspelbaar! Pas in systemen met heel veel deeltjes (bijvoorbeeld een gas) zijn daarnaast statistische 

methodes van toepassing. 

 

7) Min/max 1 betekent absolute fysische en chemische ordening in de natuur op atomair en moleculair niveau. 

Min/max 1 geldt naast alle kernfysische reacties en botsingen in deeltjesversnellers zelfs voor veranderingen op 

de schaal van het heelal als geheel! Dus vanaf het allerkleinste Higgs niveau tot op het grootst denkbare niveau 

van het heelal c.q. de heelalcyclus die de heelalbolschil energieneutraal doorloopt. 

 

8) Dankzij de absolute ordening via min/max 1 en het absoluut ontbreken van chaos is de afwikkeling van de 

citroenzuurcyclus, de vetzuurcyclus en de aminozuursynthese en afbraak strak gereguleerd. Dat geldt ook voor 
alle andere (bio)chemische reacties en bijbehorende fysische processen. 

 

9) Dankzij het minimaal en maximaal 1 beginsel is de werking van deze centrale processors in de biochemie van 

‘levende materie’ mogelijk. Daarmee is het fenomeen ‘leven’ mogelijk. 

 

10) Het min/max 1 beginsel sluit iedere vorm van echte chaos uit. 
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*7) FYSISCHE EN CHEMISCHE REACTIEMODELLEN BINNEN HET MIN/MAX 1 BEGINSEL: 

 

-1) Reactiemodellen: 

In hoofdstuk 5 en 6 zijn de het min/max 1 beginsel van a) toestand en b) van verandering in die toestand en 

drijvende kracht afgeleid en toegelicht. Op basis van deze min/max 1 beginselen bevindt ieder sub atomair 

deeltje en ieder atoom/molecuul zich tegelijkertijd steeds in één van de 1050 uitgewerkte toestanden en kan zo’n 

deeltje alleen via fysische processen en (bio)chemische reacties van toestand veranderen. 

Daarbij zijn de volgende fysische en chemische reactiemodellen mogelijk: 

 

-a) De 1-1 reacties: alle veranderingen op een molecuul zonder dat één van de fysische of van de chemische 

kenmerken in termen van krachten of van bindingen verandert. Alleen de grootte en/of richting verandert. 

 

Bij 1 - 1 reacties vindt geen enkele verandering plaats in de fy/che toestand en dus in het stelsel van de fysische 

en chemische krachten en die van hun bindingen. Ieder molecuul/deeltje blijft in zijn eigen positie van de 1024 

fy/che toestanden van de schilelektronen. Bij 1 - 1 reacties kunnen de bestaande krachten en bindingen alleen in 

kwantitatief opzicht veranderen. Het betreft allerlei fysische processen zoals de toename/afname van 

temperatuur, druk, concentratie, snelheid, potentiële en kinetische energie etc. Deze processen zijn allemaal te 

ontleden in kleinste energie stapjes of snelheidstapjes. 

 

-b) De 2-1 reacties: alle fysische dan wel chemische associatiestappen waarbij twee deeltjes een binding 

aangaan. 

Deze veranderingen bestaan uit het samenvoegen van twee deeltjes beide uit één van de 850 toestanden tot één 

geheel en het vormen van een flexibele of van een gefixeerde binding. Die reacties gaan per reactiestap gepaard 

met één verandering in het stelsel van fysische of chemische krachten en/of bindingen. Dit reactietype treedt op 

bij alle: 

-) fysische processen zoals de fase overgangen condensatie en stollen, 

-) fysisch chemische associatiereacties, 

-) chemische reacties en biochemische reacties, 

-) kernfysische fusies, 

In de kernfysica en deeltjesfysica treden dergelijke 2 – 1 reacties ook standaard op bij het beschieten van 

atoomkernen met deeltjes die daarin worden opgenomen en in deeltjeversnellers waar na de botsingen vanuit 
kleinere deeltjes (quarks, strings, rotorfotonen) weer grotere elementaire deeltjes worden gevormd via het 

aangaan van fysische ladingbindingen en magnetische spinbindingen. Hierbij veranderen dan de massa, de 

lading en de magnetische spin in quantitatief opzicht. Zie daarvoor de documenten F1a 2014, F1b, F1c. Iedere 

verandering op zich zit hier gekoppeld aan een eigen kenmerkende drijvende kracht. 

 

-c) De 1-2 reacties: alle dissociatiestappen waarbij één molecuul/cluster van atomen via het verbreken van 

een fysische dan wel van een chemische binding uiteenvalt tot twee deeltjes. 

Deze veranderingen bestaan per stap standaard uit het opsplitsen van één flexibele of gefixeerde binding van een 

deeltje in één van de 1050 toestanden waarbij dat deeltjes uiteenvalt in maximaal twee deeltjes die ieder weer in 

één van die 1050 toestanden zijn te plaatsen. Dat gaat ook gepaard met één verandering in het stelsel van 

fysische of chemische krachten en bindingen en resulteert daarmee met één verandering in de fysische of 

chemische kenmerken op de bij de reactie vrijkomende deeltjes zoals weergegeven in tabel 1 – 1 en figuur 3 

min/max1. 

 

Dergelijke 1 – 2 reacties worden aangetroffen bij alle: 

-) fysische processen zoals smelten en verdampen, 

-) fysisch chemische dissociatiereacties, 

-) chemische reacties en biochemische reacties, 

-) kernsplitsing, 

-) botsingen in deeltjesversnellers en van kosmische straling. 

Bij deze stappen komt bindingsenergie vrij of wordt energie opgenomen. 

 

In de kernfysica en deeltjesfysica worden dergelijke 1 - 2 reacties ook altijd aangetroffen waarbij atomen, 
atoomkernen en elementaire deeltjes uiteenvallen in twee kleinere deeltjes. Dat gaat ook daar gepaard met één 

verandering in het stelsel van fysische of chemische krachten en bindingen. Dat resulteert in steeds één 

verandering in de fysische of chemische kenmerken op de bij de reactie vrijkomende deeltjes. 

 

Op het subatomaire niveau gaat dat opsplitsen in deeltjesversnellers in kleinere deeltjes gepaard met een 

kwantitatieve verandering van kinetische energie op Higgs niveau. Dat resulteert tevens in kwantitatieve 
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veranderingen in de massa, lading en magnetische spin van de bij die botsingen gevormde elementaire deeltjes. 

Iedere (bio)chemische reactie, kernfysische reactie en botsingsreactie zit gekoppeld aan een eigen kenmerkende 

drijvende kracht. 

 

-d) Geen 2-2 reacties mogelijk: 

Bij veel fysische, chemische, kernfysische of elementaire deeltjes reacties lijken in één reactiestap twee deeltjes 

fysisch dan wel chemisch met elkaar samen te gaan en lijkt tijdens in diezelfde reactiestap weer direct twee 

andere atomen/moleculen/elementaire deeltjes te ontstaan. Deze 2 – 2 reacties lijken alom in de natuur voor te 

komen.  
Bij nadere analyse van deze chemische, fysische en kernfysische reacties/reactiestappen blijkt dat dergelijke 2 – 

2 reacties echter altijd zijn opgebouwd uit twee stappen bestaande uit een serie van 2 - 1 en 1 - 2 reacties die niet 

exact tegelijkertijd doch direct achter elkaar worden afgewikkeld. Het geheel lijkt daardoor op een 2 - 2 reactie 

maar is dat niet. Het min/max 1 beginsel laat geen echte 2 – 2 reacties toe! 

 

Op grote moleculen als bijv. eiwitten kunnen theoretisch mogelijk wel exact tegelijkertijd, en los van elkaar, wel 

twee reacties plaatsvinden doch alleen als dergelijke reacties plaatsvinden op een afstand van meer dan 2 – 3 

monomoleculen van elkaar. In dat geval beïnvloeden deze twee reacties elkaar niet wederzijds. 

 

Ook dan is geen sprake van een 2 - 2 reactie doch lokaal op het molecuul ook van twee aparte 1 - 2 of 2 - 1 

reacties die los van elkaar staan en bij toeval exact tegelijkertijd op één macro molecuul plaats vinden. Op 
macromoleculen kunnen dus twee wijzigingen exact tegelijkertijd plaatsvinden die ieder op zich staan. Daardoor 

voldoet iedere reactie op zich dan toch aan het min/max 1 beginsel. 

 

In deeltjesversnellers vinden de veranderingen zo snel plaats dat het lijkt alsof sprake is van 2-2 reacties en geen 

sprake is van een serie elkaar opvolgende 1 - 2 en/of 2 - 1 reacties. Op het niveau van kernsplitsing, kernfusie en 

deeltjesfysica zijn ook alle veranderingen strikt ingeperkt en te ontleden tot uitsluitend enkelvoudige stapjes met 

1 - 2 en 2 - 1 reacties! Alle kern(fusie)reacties en alle botsingen in deeltjesversnellers voldoen aan min/max1. 

 

 

7.1 BLIJVEN SLECHTS 3 REACTIE MODELLEN OVER: 

Auteur onderscheidt in de chemie, de fysica, de kernfysica en de deeltjes fysica slechts drie basistypen van 
fysische en chemische veranderingen en bijbehorende reactie modellen: 

 

-) de 1 - 1 reacties: 

Krachten en bindingen veranderen uitsluitend in kwantitatief en/of in energetisch opzicht, 

 

-) de 1 - 2 reacties: 

Bij dit type chemische reacties en fysische veranderingen wordt één fysische of één chemische flexibele of 

gefixeerde binding verbroken en valt een molecuul fysisch dan wel chemisch uiteen in twee deeltjes zoals 

atomen/moleculen/ionen. Bij het verbreken van de binding worden de krachten weer actief. 

Binnen het stelsel van meetbare fysische of chemische krachten en bindingen treedt per stap één verandering op. 

 

-) de 2 - 1 reacties: 
Bij dit type chemische reacties en fysische veranderingen gaan twee atomen/moleculen één fysische of één 

chemische flexibele of gefixeerde binding vormen waarbij de desbetreffende fysische of chemische krachten 

verdwijnen en deze krachten opgaan in één type binding. 

 

De basisvormen van reactie stappen zijn dus uiterst eenvoudig. 

 

 

  *8) NIET AAN MIN/MAX 1 VOLDOEN: 

 

1) Uitgaande van de door Einstein gestelde volledige equivalentie van massa en energie valt Einsteins beroemde 

formule E = mc2 niet in enkelvoudige stapjes te ontleden binnen de 1050 toestanden zoals weergegeven in 
figuur 3 zoals het min/max 1 beginsel voorschrijft.  

Volgens de auteur valt massa, zoals Einstein dat bedoelde, niet stapsgewijs om te zetten in energie en valt 

omgekeerd energie niet stapsgewijs om te vormen in massa. Voor de oorsprong van massa, lading en spin zie 

document F1a 2014 en vooral figuur 2 en 2a. 
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Als de exacte wetenschappen er niet in slagen om de transformatie van massa ↔ energie stapsgewijs weer te 

geven dan heeft dat vergaande consequenties. Dan is de kern van Einsteins relativiteitstheorie niet houdbaar en 

dient deze theorie alsnog te worden verworpen. 

 

Voor de huidige (2015) exacte wetenschappen zou dat uiterst betreurenswaardig, vervelend en rampzalig zijn. 

Immers talloze onderzoeken, wetenschappelijke artikelen en dissertaties in de exacte wetenschappen berusten in 

basis volledig op Einsteins equivalentie van massa en energie en berusten dan op onjuiste uitgangspunten.  

 

Voor de opbouw van het (anti)proton en (anti)elektron en een andere uitleg van het fenomeen annihilatie zie 
document F1b (majorana deeltjes) en document F1c. 

 

2) De opbouw van atoomkernen met neutronen kan evenmin stapsgewijs plaatsvinden conform het min/max 1 

beginsel. Volgens de auteur vindt tijdens kernfusie de opbouw van atomen en hun atoomkernen plaats via het 

stapsgewijs toevoegen van achtereenvolgens steeds: 

a1) één elektron aan een proton in de atoomkern dat daarmee een kernelektron wordt of, 

a2) één elektron aan de reeds aanwezige elektronenschillen dat daarmee een schilelektron wordt, 

b)   het toevoegen van één proton aan de atoomkern via binding aan het laatste aan die atoomkern 

      toegevoegde kernelektron. 

 

Dat opbouwproces van de atoomkern via afwisselend steeds één elektron en van één proton is geschetst in 
document F1d; figuren 18a – 18n. Daar zijn series van figuren uitgewerkt waarmee aangetoond wordt dat deze 

stapsgewijze opbouwproces van alle isotopen van het periodiek systeem met losse protonen en elektronen wel 

degelijk op die manier kan plaatsvinden en dat daarbij geen neutronen in de atoomkern kunnen worden 

gevormd! Dergelijke ongeladen neutronen zouden meteen ontsnappen aan de atoomkern. 

 

3) Neutronen zijn opgebouwd uit één proton en één elektron. Door nu alle ‘huidige’ neutronen te vervangen door 

één proton en één elektron met hun elementaire ladingkracht en magnetische spinkracht wordt de ‘sterke 

kernkracht’ automatisch vervangen door een sterke elementaire ladingkracht en de ‘zwakke kernkracht’ door een 

zwakke magnetische spinkracht. De begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’ zijn dan concreet 

ingevuld en daarmee overbodig geworden. 

Het door de auteur in document F1d uitgewerkte stapsgewijze kernfusieproces met alleen protonen en 
elektronen voldoet wel aan het min/max 1 beginsel. 

 

4) In de exacte wetenschappen zullen mogelijk nog meer voorbeelden kunnen voorkomen die in de tussentijd 

volledig geaccepteerd zijn maar niet aan het min/max 1 beginsel voldoen. Zolang die gevallen niet aan min/max 

1 voldoen is dienen deze zaken buiten het fundament van de exacte wetenschappen te worden gehouden. 

 

5) De thans gezochte qubits als processors in kwantum computers dienen ook expliciet aan het min/max 1 

beginsel te voldoen. Mocht dat niet het geval zijn loopt dit onderzoek tegen principieel onoplosbare problemen 

aan! 

 

 

*9) DISCUSSIE: 
1) Het minimaal en maximaal één beginsel geldt anno 2015 niet als standaard uitgangspunt in de basis van de 

huidige exacte wetenschappen. Dat bevreemdt de auteur. Juist dit beginsel zorgt ervoor dat alle processen, alle 

(kern)reacties en botsingen in deeltjesversnellers steeds in simpele enkelvoudige stapjes zijn te ontleden. 

Daardoor worden deze steeds op dezelfde wijze afgewikkeld en zijn deze daarmee reproduceerbaar.  

Dezelfde reactie wordt in beginsel steeds op dezelfde wijze afgewikkeld. 

 

2) Het min/max 1 beginsel zorgt voor een vrijwel absolute ordening in de natuur door alle veranderingen via 

strikt gereguleerde veranderingen van steeds één stapje tegelijkertijd te laten afwikkelen. Daardoor blijft iedere 

fysische, chemisch en kernfysische stap op zich overzichtelijk en kan deze als serie van opeenvolgende 

enkelvoudige stapjes worden weergegeven. 

 
3) Geldt het min/max 1 niet dan zou overal in de natuur een complete chaos heersen. Bij levende materie zou de 

biochemie direct vastlopen en geblokkeerd worden. Alle leven zou dan acuut eindigen. Alle levende materie 

functioneert bij de gratie van de geldigheid van het min/max 1 beginsel. Alle biochemische reacties worden via 

enzymen en katalysatoren volkomen gestructureerd afgewikkeld. 
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*10) CONCLUSIES: 

1) Het min/max 1 beginsel geldt universeel en zonder uitzondering dwingend voor alle fysische processen, alle 

(bio)chemische reacties, voor alle kernfysische reacties en bij alle botsingen in deeltjesversnellers en van 

kosmische straling. Min/max 1 zorgt voor het volkomen voorspelbaar afwikkelen van alle fysische proessen, alle 

(kern)fysische reacties, alle (bio)chemische reactie en alle botsingen in deeltjesversnellers en kosmische straling. 

(Zelfs de 29 stappen van energie neutrale cyclus van het heelal voldoen aan het min/max 1 beginsel) 

 

2) De complexe biochemie van levende materie kan ordelijk worden afgewikkeld bij de gratie van de straffe 

regie die uitgaat van het min/max 1 beginsel. 
 

3) Het min/max 1 beginsel vormt nadrukkelijk thuis in het fundament van de exacte wetenschappen. Daar zou de 

toetsing aan het min/max 1 beginsel ook standaard moeten plaatsvinden. 

 

4) Op basis van het in tabel 1 – 1 en figuur 3 min/max 1 gegeven overzicht van fysische en chemische krachten 

en hun bindingen onderscheidt de auteur: 

a) 18 elementaire, b) 8 sub elementaire combinaties en c) 1024 niet elementaire combinaties van fysische en 

chemische krachten en hun bindingen c.q. toestanden die gelden voor alle elektronen, protonen, atomen en 

moleculen en voor alle subatomaire deeltjes. 

 

5) Ieder elektron, proton, atoom, molecuul kan alleen via een 1 - 2 of 2 - 1 reactie in een andere toestand 
geraken. Iedere verandering is verbonden met een eigen kenmerkende drijvende kracht met een daarbij behorend 

reactie mechanisme. 

 

6) De auteur kan de door Einstein aangegeven equivalente overgang van massa ↔ energie niet herleiden tot een 

serie van enkelvoudige stappen waarin die overgang duidelijk te volgen is zoals het min/max 1 beginsel 

voorschrijft en vereist. 

 

7) Mocht de wetenschap niet erin slagen om de massa in Einsteins beroemde formule E = mc2 stapsgewijs te 

laten transformeren in energie en daarmee voldoen aan het min/max 1 beginsel dan is het uitgangspunt van 

Einsteins formule onjuist! Dan is Einsteins massa niet equivalent te stellen met energie! Dat zou het einde 

betekenen van de relativiteitstheorie. 
 

8) Zo’n stapsgewijze opbouw is ook vereist voor de opbouw van atomen met neutronen in de atoomkern! Zo’n 

stapsgewijze opbouw tijdens kernfusie van atomen met neutronen in de atoomkern lukt niet via min/max 1. 

Dat lukt wel als in atoomkernen alle neutronen worden vervangen door één proton en één elektron. 

 

9) Zolang de relativiteitstheorie en de vorming van atomen met neutronen niet stapsgewijs aan min/max 1 

beginsel voldoen dienen deze buiten het fundament van de exacte wetenschappen te worden gehouden. 

 

10) Dat geldt voor alle andere uitgangspunten in het fundament van de exacte wetenschappen die niet aan het 

min/max 1 beginsel voldoen. 
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