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TIJD, RUIMTE, MASSA/MATERIE, SNELHEID 

EN KINETISCHE ENERGIE 
 

       

● Het heelal doorloopt een vaste cyclus van 29 stappen jaar rondom één vast punt C; het centrum van het heelal. 

   Het heelal wikkelt iedere cyclus energie neutraal af in een enorm lange periode van 2,5 ± 0,5 biljoen (1012) jaar. 

 

● Vanwege de afbuiging van licht en deeltjesstraling doorlopen beide typen van straling spiraalvormige banen in het  

   heelal. Vanwege die spiraalvormige banen binnen de heelalbolschil is het heelal een factor 6 - 10 x kleiner dan we  

   waarnemen en denken te meten.  

 

● De heelalcyclus speelt zich af binnen een heelal bolruimte van ‘slechts’ circa 3,0 ± 0,5 miljard lichtjaar rondom het  

   vaste centrum C van het heelal i.p.v. binnen de gedachte en ‘gemeten’ straal van minimaal 13,8 miljard lichtjaar en  

   ogenschijnlijk oneindig heelal.  

 

● In document G7 zijn die 29 stappen in de cyclus precies beschreven op basis van de 12 basisparameter c.q. variabelen  

   van het heelal. Met die parameters is van iedere stap een mathematisch model te maken en daarmee een model van  

   het heelal als geheel. Iedere heelalcyclus start met een super koude Little Bang en eindigt daar ook mee.  

 

● Die Little Bang en het centrum C van het heelal zijn zowel het startpunt als het eindpunt van zowel de  

   (heelalklok)tijd als van de ruimte van het heelal. Het heelal laat exacte wetenschappen niet de vrijheid om andere  

   startpunten of nulpunten van tijd en ruimte te kiezen.  

 

● Tijd en ruimte zijn nimmer los te zien van C en/of apart te bezien van de overige 10 basisparameters van het  

   heelal! De ruimte van het heelal is gekoppeld aan: -) kinetische energie/snelheid, -) impuls, -) de positie van  

   massa en van materie t.o.v. C en -) aan gravitatie.  

 

● Via modellering van de heelalcyclus valt voor iedere moment in die cyclus zowel de actuele (heelalklok)tijd t.o.v. de  

   Little Bang als is de ruimte t.o.v. C af te leiden in samenhang met de overige 10 basisparameters/variabelen. 

 

● De heelalkloktijd is een autonoom fenomeen. Deze tijd is een fenomeen zonder massa en kinetische energie.  

   De heelalkloktijd en absolute tijd verspreidt zich daardoor alzijdig vanuit C met een oneindig grote snelheid.  

   Vanuit ieder ander punt in het heelal is sprake van relatieve tijd.  

 

● Alle punten in het heelal hebben daardoor steeds zowel exact dezelfde absolute heelalkloktijd t.o.v. C en ook    

   onderling t.o.v. elkaar. Overal geldt dezelfde heelalkloktijd als in C. Binnen de heelalcyclus kunnen nergens in het  

   heelal tijdverschillen optreden. 

 

● Tijd is een cyclisch en bolvormig fenomeen vanuit C met een duidelijk begin en einde dat gekoppeld is aan de  

   heelalcyclus. De heelalkloktijd van het heelal is minimaal en nul bij het begin van de heelalcyclus en is maximaal aan  

   het einde van iedere heelal cyclus. Bij de volgende cyclus begint de heelalkloktijd weer bij t = 0.  

   De heelalkloktijd van C is een maat voor de voortgang in het doorlopen van de heelalcyclus.  

 

● Ruimte is de afstand van massa (straling) en van materie (protonen/elektronen en atomen) in de heelalbolschil t.o.v.  

   het centrum C van het heelal. De heelalkloktijd en heelalmodel geven aan hoeveel tijd nodig is/was voor massa/  

   materie om die locatie in de heelalbolschil te bereiken. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de  

   afbuiging en spiraalvormige banen van alle elektromagnetische straling en deeltjesstraling is het heelal en met de  

   spiraalvormige banen van alle vormen van straling. Voor gravitatie gelden puur rechtlijnige banen.   

 

● Ruimte is cyclisch; ruimte is minimaal aan het begin en het einde van de heelalcyclus en bereikt een maximale  

   uitdijing tijdens de heelalcyclus. 

 

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

 

  *) Met dank aan de opmerkingen van Frank Roos, 

**) Met dank aan de figuren van Adarshi Yadava 

***) Auteursrechten 
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*1) INLEIDING: 

 

-) Het heelal en de heelalcyclus is gebaseerd op 9 heelalwetten (document G4) en 12 basisparameters (document G3): 

In document G7 heeft de auteur de heelalcyclus afgeleid bestaande uit 29 afzonderlijke stappen. Die heelalcyclus wordt 
afgewikkeld binnen de negen geformuleerde randvoorwaarden of heelalwetten die in document G4 zijn omschreven; zie 

www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

Van deze heelalcyclus vinden de chemische of kernfysische stappen plaats in een tijdbestek van seconden of minder tot soms 

enkele dagen. De fysische stappen duren daarentegen extreem lang en kunnen tot tientallen miljarden jaren in beslag nemen.  

De bijzondere eigenschap van gravitatie zorgt ervoor dat iedere cyclus van het heelal en zijn 29 stappen op een volledig energie 

neutrale wijze wordt doorlopen.  

 

Na 29 stappen en een cyclus tijd van 2,5 ± 0,5 biljoen jaar begint het heelal met doorlopen van een nieuwe cyclus die exact 

vergelijkbaar is met de afgelopen cyclus en alle voorgaande cycli. Die heelalcyclus wordt afgewikkeld binnen een fysieke 

ruimte van “slechts” 3,0 ± 0,5 miljard lichtjaar rondom het centrum C van het heelal.  
 

Aan het eind van stap 29 begint direct aansluitend stap 1 van de volgende heelalcyclus met: a) exact dezelfde hoeveelheid 

protonen en elektronen en b) exact dezelfde hoeveelheid kinetische energie als die in de zojuist afgelopen cyclus. Iedere cyclus 

is een nagenoeg perfecte kopie van alle voorafgaande cycli en dit biedt tevens een vooruitblik op alle toekomstige cycli van het 

heelal.  

 

Iedere stap van de heelalcyclus is te beschrijven aan de hand van 12 basisparameters/variabelen; document G3. Iedere 

overgang van de ene stap in de heelalcyclus naar zijn volgende stap berust op het algemene fysisch en chemische minimaal en 

maximaal 1 beginsel (document F1f + figuren). Iedere overgang naar een volgende stap berust in beginsel op slechts één 

fysische, kernfysische of chemische verandering. 

Iedere stap van de heelalcyclus en overgang naar de volgende stap is daardoor te vatten in een relatief eenvoudig fysisch, 

kernfysisch, chemisch en energetisch model! Dat model berust in zijn totaliteit steeds op dezelfde 12 basisparameters:  
1) massa, 2) materie, 3) straling, 4) elementaire krachten op massa/materie (lading en magnetische spin met de overige fysische 

en chemische krachten, 5) vormen van snelheid en kinetische energie, 6) impuls/impuls moment, 7) gravitatie, 8) ruimte sinds 

de Little Bang c.q. de plaats van materie t.o.v. C, 9) de dikte van de heelalbolschil, 10) heelalkloktijd, 11) temperatuur en 12) 

de mate van afbuiging van (deeltjes)straling in het heelal.  

Bij iedere cyclus van het heelal zitten: 1) tijd en 2) ruimte gekoppeld aan de overige 10 parameters en zijn dus nimmer los te 

bezien van deze overige variabelen. Zie verder document G3. 

 

-) Mathematisch totaal model heelal mogelijk: 

Vanwege deze eindeloos doorlopende, steeds energie-neutrale, heelalcyclus komt de som van alle 29 stappen energetisch uit op 

nul. Alle 29 stappen van de heelalcyclus zijn daardoor samen te bundelen in één groot fysisch/chemische/kernfysisch en 

energetisch heelalmodel. 
  

Op basis van zo’n uitgewerkt mathematisch heelalmodel zijn voor ieder van die 29 stappen dan hun 12 parameters/variabelen 

kwantitatief af te leiden en daarmee ook voor de heelalcyclus als geheel. Pas dan valt vast te stellen: 

a) hoelang één cyclus in beslag neemt,  

b) hoeveel massa/materie in het heelal aanwezig is in de vorm van protonen/elektronen, 

c) op hoeveel kinetische energie de heelalcyclus berust en  

d) binnen welke ruimte die cyclus zich afspeelt, 

Valt iedere stap van de heelalcyclus kwantitatief tot in detail in te vullen. 

  

Via dat heelalmodel valt voor astrofysici bij benadering te achterhalen: 

-) op welk tijdstip we thans verkeren t.o.v. de Little Bang, 

-) hoever we verwijderd zijn van het centrum C van het heelal en 
-) waar we ons thans precies bevinden binnen deze heelalcyclus. 

-) wanneer de maximale uitdijing van het heelal wordt bereikt en de inkrimping van het heelal weer start.  

 

-) Altijd alle 12 basisparameters in beschouwing nemen: 

Bij theoretische beschouwingen is het niet toegestaan om slechts enkele variabelen van die twaalf basisparameters van 

document G3 te lichten en daarop beschouwingen los te laten.  

 

Einstein nam niet alle 12 basisparameters van het heelal mee in zijn beschouwingen. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de 

houdbaarheid van zijn algemene en speciale relativiteitstheorie. In document G5 blijken daardoor maar liefst zeven basale 

fouten aanwezig te zijn in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie. Vanwege die fouten valt de relativiteitstheorie niet 

langer te handhaven.  
Binnen de exacte wetenschappen gebeurt dit ‘beperkte beschouwen’ op grote schaal en leidt daar eveneens tot fouten.  

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

 

-) Begin 20e eeuw was nog veel onbekend; de relativiteitstheorie kwam eigenlijk veel te vroeg tot stand: 
Via de algemene en speciale relativiteitstheorie heeft Einstein, begin 20e eeuw, zijn eigen beperkte invulling gegeven aan de 

begrippen tijd en ruimte in relatie tot gravitatie, massa en kinetische energie. De overige parameters van het heelal heeft 

Einstein niet in zijn beschouwing betrokken. 

 

De wetenschap bood Einstein aan het begin van de 20e eeuw nog slechts een heel beperkt blikveld. Hij leidde hij zijn speciale  

en algemene relativiteitstheorie af in de periode dat nog vrijwel niets/weinig bekend was over:  

1) de start van het huidige heelal,  

2) de structuur van dat heelal,  

3) het wezenlijke onderscheid tussen massa en materie,  

4) de structuur van het atoom,  

5) de oorsprong van fysische en chemische krachten van het atoom,  
6) de oorsprong van gravitatie,  

7) de aanwezigheid of de structuur van zwart-gat atomen en van zwarte gaten en  

8) de oorsprong van kinetische energie in het heelal.  

 

Het zou uiterst curieus zijn geweest als Einstein begin 20e eeuw via zijn relativiteitstheorie correcte invulling had kunnen 

geven rond de begrippen van: 1) tijd,  2) ruimte, 3) massa, 4) materie, 5) kinetische energie, 6) snelheid 7) gravitatie en dat 

zonder rekening te houden met de cyclus die het heelal als geheel doorloopt. Het afleiden van de relativiteitstheorie vond een 

eeuw te vroeg plaats.  

 

-) De relativiteitstheorie vormt anno 2015 nog steeds de hoeksteen van de exacte wetenschap: 

Door het ruimteonderzoek zijn de inzichten rond tijd en ruimte beter ingevuld. Nog steeds is onbekend waardoor gravitatie en 

tijd gegenereerd worden. Dat inzicht is vereist om het heelal en de bewegingen van hemellichamen daarbinnen te kunnen 
begrijpen. De auteur heeft het wezen van gravitatie afgeleid in document E3 en E3-1 www.uiterwijkwinkel.eu . In document 

E3 heeft Franklin Roos de bijbehorende (nieuwe) gravitatieformules afgeleid. Die resulteren in veel meer gravitatie, massa/ 

materie en kinetische energie in het heelal dan thans berekend.   

Ondanks de toegenomen kennis gelden Einsteins visies nog steeds onveranderd als basis uitgangspunt in de exacte 

wetenschappen. Ze vormen daar zelfs de ultieme hoekstenen in het fundament. De relativiteitstheorie staat anno 2015 nog ferm 

en onwrikbaar overeind ondanks alle pogingen deze theorie onderuit te halen.  

 

-) Heelalcyclus is contraire met de relativiteitstheorie; fundamentele fouten in de uitgangspunten van deze theorie: 

In dit document beziet de auteur Einsteins begrip van tijd, ruimte en relativiteit in relatie tot de door de auteur in document G7 

afgeleide volledig energieneutraal afgewikkelde cyclus die het heelal keer op keer op nagenoeg precies dezelfde wijze en 

oneindig keren opnieuw doorloopt.  
 

Vanuit de heelalcyclus bezien blijken een aantal fundamentele fouten aanwezig te zijn in de uitgangspunten van Einstein t.a.v.: 

1) De definiëring van de fysische begrippen van massa en materie,  

2) De definiëring de elementaire krachten en van de overige fysische en chemische krachten, 

3) Gravitatie is niet rechtstreeks gekoppeld aan massa doch indirect via de ‘schil’ elektronen en snelheid van het atoom in  

    het heelal,  

4) Massa valt niet om te zetten in energie! Materie en antimaterie zijn wel om te zetten in energie maar uitsluitend bij  

    annihilatie. Bij die annihilatie komt alleen rotatie energie vrij en wordt geen massa omgezet in energie! Zie document F1c, 

5) Tijd en ruimte beide beginnen bij de Little Bang en ruimte bij het centrum C van het heelal. Dat geldt ook bij theoretische  

    beschouwingen,  

6) De plaats van het waarnemingspunt valt niet vrij te kiezen. Bij theoretische beschouwingen ligt het waarnemingspunt en het  

    nulpunt van tijd exact bij de Little Bang en ligt het nulpunt van ruimte vast op het centrum C van het heelal. 
 

Bij de definiëring van de uitgangspunten van de relativiteitstheorie heeft Einstein de plank behoorlijk misgeslagen. Hij heeft 

een onjuiste invullingen gegeven aan fundamentele begrippen zoals tijd en ruimte, gravitatie, massa/materie. Verder heeft hij 

de essentie van de plaats van het waarnemingspunt en het fixeren van het waarnemingspunt in C c.q. het centrum C van het 

heelal ernstig onderschat.  

Dat geldt ook voor de oorsprong van tijd en de snelheid van tijd en de oorsprong van ruimte. Einsteins visie op begrippen als 

tijd en ruimte dienen fundamenteel te worden herzien en opnieuw te worden gedefinieerd. 

 

Einsteins formule E = mc2 geldt alleen voor annihilatie van equivalente deeltjes materie en antimaterie en geldt kwantitatief 

alleen voor m = materie/antimaterie. Zijn beroemde formule E = mc2 geldt niet voor m = massa omdat de massa van materie 

op zich absoluut onvernietigbaar is! Alleen al vanwege deze basisfout zijn de speciale en algemene relativiteitstheorie niet 
meer houdbaar.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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In document G5 zijn zeven fouten uitgewerkt die zijn zodanig ernstig zijn dat de relativiteitstheorie en de daaraan gelinkte Big 

Bang theorie fundamenteel moeten worden verworpen. Anno 2015 stuit de auteur op het probleem dat vrijwel alle exacte 

wetenschappers en hoogleraren er vast van overtuigd zijn dat beide theorieën juist zijn. Ze omarmen deze theorie als juist. 

  
Die fundamenteel foutieve relativiteitstheorie en Big Bang theorie houden de exacte wetenschappen in een enorme wurggreep. 

De relativiteitstheorie vormt thans een geweldige blokkade die de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en 

onderzoek tegenhoudt. De relativiteitstheorie en hoe daar weer van af te komen vormen in feite één van de grootste problemen 

binnen de exacte wetenschappen. Helaas voor de auteur zien maar enkelingen dat ook zo! 

 

Hoewel de auteur de basis ideeën van Einstein volledig en structureel verwerpt wil hij niets afdoen aan de grote bijdrage die 

Einstein heeft geleverd bij het ontwikkelen van het wetenschappelijk denken en het introduceren van nieuwe inzichten. Heel 

vervelend is dat die inzichten pas een eeuw later alsnog onjuist blijken te zijn. Decennia aan onderzoek en resultaten moet  

heroverwogen worden. 

 

 

*3) NOODZAAK TOT HET NADER UITWERKEN EN DEFINIËREN VAN BASISBEGRIPPEN: 

De ruimtevaart en de exacte wetenschappen hebben de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Een keur aan 

technische apparatuur en technologische hoogstandjes is ontwikkeld. De relativiteitstheorie polariseert thans de meetresultaten 

van de ruimtevaart, de astrofysica en deeltjes fysica. Dat resulteert in verkeerde interpretaties van de verkregen meetresultaten 

met als eindresultaat verkeerde conclusies in wetenschappelijk onderzoek. 

  

Ondanks alle wetenschappelijke inspanningen en vorderingen bleek de auteur gedwongen om zelf een aantal basisbegrippen 

nader uit te werken. Zie de documenten onder F1a- F1e. In de documenten E en E3-1 (gravitatie) is het wezen van 

gravitatie afgeleid en zijn de gravitatieformules van Newton ingrijpend zijn aangepast.  

 

 

*4) ANALYSE VAN TIJD EN RUIMTE IN DE RELATIVITEITSTHEORIE: 
De relativiteitstheorie geeft tijd en ruimte thans weer in de vorm van kegelvormige vormen. Het staat een ieder vrij om zelf 

zijn/haar beginpunten van tijd en ruimte te kiezen. Zo ontstaat een oneindig grote verzameling van allemaal eenzelfde type 

tijd/ruimte kegeltjes die resulteren in rasters met lijnen van een gelijke ruimte met loodrecht daarop lijnen/vlakken met een 

gelijke tijd. Dergelijke tijd - ruimte constructies hebben altijd een gebogen vorm. Hiermee verklaart de wetenschap en de 

relativiteitstheorie de kromming van tijd en ruimte.  

 

Mag dat allemaal? Mag men zo maar zelf het startpunt van tijd en ruimte kiezen ergens in het heelal en dan ook nog op en 

vanuit verschillende plaatsen? Neen; dat is niet toegestaan!  

 

De exacte wetenschappen gaan thans uit van één super hete en explosieve Big Bang. Bij de auteur starten alle sterrenstelsels 

met zo’n Big Bang die zo’n 20 – 25 miljard jaar geleden plaatsvonden. De start van het heelal vond circa 20 miljard jaar eerder 
plaats. Die start bestond uit één super koude (0 kelvin) en veel minder explosieve Little Bang die circa 40 – 45 miljard jaar 

geleden plaatsvond. Het heelal heeft dan op termijn: 

- één exact aan te geven beginpunt van tijd namelijk het moment van de start van de Big Bang c.q. Little Bang en  

- één exact aan te geven beginpunt van ruimte en dat is de plaats van het centrum C van het heelal.  

 

Met de Big/Little Bang starten vanuit C gelijktijdig: 1) tijd, 2) ruimte, 3) een alzijdig gelijke beweging van massa/materie en 4) 

een uniforme verdeling van kinetische energie. De beginpunten van tijd en van ruimte liggen vast en zijn op termijn beide 

exact gedefinieerd! Bij geen enkele theoretische beschouwing heeft men dan niet meer de vrijheid op andere punten dan C te 

kiezen of uit te gaan van een ander beginpunt van tijd. 

 

We weten nu niet precies waar C ligt noch op welk moment het heelal precies van start is gegaan. Beide zijn kwantitatief op te 

lossen via het modelmatig en mathematisch uitwerken van de 29 stappen van de heelalcyclus die de auteur heeft beschreven in 
documenten G7 en G8 (figuren). Dat we thans C noch het startpunt van de heelalcyclus kennen verschaft wetenschappers nog 

geen vrijbrief om bij theoretische beschouwingen, zoals de relativiteitstheorie, dan maar zelf het beginpunt van tijd en ruimte te 

kiezen! 

 

-) Ook Einstein koos eigen waarnemingspunt:  

Bij het afleiden van de relativiteitstheorie heeft Einstein zijn eigen waarnemingspunt en beginpunt van ruimte en tijd gekozen 

en dat waarnemingspunt ook nog eens verplaatst. Dat C het enig toegestaan waarnemingspunt is bij theoretische 

beschouwingen is met voeten getreden! Verder heeft hij zijn eigen startpunt van tijd gekozen. Dat is evenmin toegestaan.  

 

Bij het afleiden van de relativiteitstheorie is Einstein zich niet bewust geweest dat de nulpunten/startpunten van tijd en ruimte 

exact vast liggen op C en bij de Big Bang thans Little Bang. Hij heeft zich evenmin gerealiseerd wat de gevolgen zijn als je van 
die uitgangspunten afwijkt. Einstein heeft in feite zijn eigen relativiteit gecreëerd. 
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-) Tijd verplaatst zich vanuit C met een oneindige grote snelheid:  

Einstein heeft zich evenmin gerealiseerd dat de heelalkloktijd continue gegenereerd wordt vanuit slechts één punt in het heelal 
namelijk het centrum C. Het fenomeen tijd is 100% zonder massa en kinetische energie. Net als bij gravitatie het geval is. 

Vanwege dat massaloze karakter verplaatst het fenomeen tijd zich vanuit C alzijdig met een oneindige grote snelheid door het 

heelal. Voor alle plaatsen van het heelal geldt daardoor steeds exact dezelfde heelalkloktijd als in C zelf. (Gravitatie wijkt af; 

gravitatie wordt vanuit ieder gewoon atoom en zwart gat atoom uitgezonden)  

Einstein ging ervan uit dat de lichtsnelheid de maximaal mogelijke snelheid en verplaatsing van tijd, licht en materie was. Dat 

klopt voor massa, fotonen en materie maar dat geldt niet voor tijd en gravitatie. Tijd en gravitatie verplaatsen zich met oneindig 

grote snelheden.  

 

 

*5) ESSENTIES HEELALCYCLUS EN DAARMEE VAN TIJD EN RUIMTE: 

 

-) Voorafgaande periode vanaf de Little Bang: 

Tijd en ruimte zijn gekoppeld aan de heelalcyclus. Vanwege die koppeling acht de auteur het noodzakelijk om deze cyclus in 

vogelvlucht te behandelen. Voor de hele cyclus is beschreven in document G7 met bijbehorende figuren in document G8. 

 

Het heelal is gestart met de Little Bang die super koud werd afgewikkeld bij 0 kelvin! Tot heden heeft het heelal een heel 

turbulente periode van 23 stappen doorlopen en we bevinden ons thans reeds in stap 23 van 29. Die voorafgaande turbulente 

periode is, gecorrigeerd op dubbel tellingen, uitgemond in circa 4 - 20 miljard sterrenstelsels, ieder met circa 100 – 200 miljard 

sterren. Alle sterrenstelsels zijn gesitueerd in de vorm van spiraalarmen en in de vorm van de roterende discus rondom één 

groot centraal zwarte gat dat aanwezig is in het centrum van dat sterrenstelsel.  

 

Alle materie in die sterrenstelsels is heelalwijd dwingend opgebouwd rond de elementen van het periodiek systeem. Zie 

document F1d. Voor de opbouw zwart-gat materie en het benoemen van de Kritische zwart-gat gravitatie (Krizgag) zie 
document F1e. 

 

-) Huidige situatie: 

We verkeren thans circa 40 – 45 miljard jaar na de laatste Little Bang en de heelalbolschil is thans 2,3 ± 0,5 biljoen jaar van C 

verwijderd. Dat is aanzienlijk minder dan de waargenomen 13,8 miljard lichtjaar. Dat het heelal veel kleiner uitvalt wordt 

veroorzaakt doordat alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling een minieme lading en magnetische spin 

bezitten. Hierdoor worden deze vormen van straling afgebogen door elektrische en magnetische velden van sterren, 

sterrenstelsel en zwarte gaten en door het aanwezige minieme concentraties aan waterstof en helium gas tussen sterren en 

alleen waterstof tussen de sterrenstelsels onderling.  

Alle vormen van straling doorlopen daardoor geen puur rechte banen meer doch gigantisch grote spiraal vormige banen in het 

heelal en binnen de heelalbolschil die een dikte heeft van slechts enkele tientallen lichtjaar. Fotonen kunnen niet ontsnappen 
aan die heelalbolschil. 

 

Door die spiraalvormige banen is het heelal netto een factor 6 - 10 x kleiner dan wordt gemeten met de Hubble! Dat verste licht 

is wel 13,8 miljard jaar onderweg geweest maar door de spiraalvormige banen heeft het netto slechts 2,3 ± 0,5 miljard lichtjaar 

t.o.v. zijn oorsprong afgelegd.  

Daarnaast worden fotonen in de tussentijd allemaal terug gevormd tot protonen, elektronen en waterstof. Zie document F1c. 

Fotonen van licht verdwijnen dus en hebben een maximale verblijftijd van circa 13,8 miljard jaar binnen de heelalbolschil! 

 

-) Veel minder sterrenstelsels: 

Door die spiraal vorm zijn er geen 200 – 300 miljard sterrenstelsels doch bevinden zich vermoedelijk slechts 4 – 20 miljard 

sterrenstelsels uniform verdeeld over de nog steeds uitdijende heelalbolschil. Gravitatie remt die uitdijing steeds verder af en 

zet de vrijkomende energie om in rotatiesnelheid van het sterrenstelsel. Het heelal is te vergelijken met een steeds langzamer 
opzwellende ballon die bezet is met miljarden sterrenstelsels. Gravitatie remt die uitdijing steeds verder af totdat de uitdijing 

van het heelal over circa 200 – 300 miljard jaar alzijdig tegelijkertijd volledig tot stilstand komt. 

 

-) Van nu tot de maximale uitdijing heelal: 

Over circa 200 – 300 miljard jaar bereikt het heelal het punt van de maximale uitdijing. Bij alle sterrenstelsels zijn dan alle 

sterren en nog te vormen sterren volledig opgebrand. Alle restanten van sterren en alle lokaal aanwezige kleine zwarte gaten 

zijn in de loop van deze periode allemaal opgenomen in het centrale zwarte gat dat aanwezig is in het centrum van alle 

sterrenstelsels.  

Alle vormen van eerder uitgezonden elektromagnetische straling en deeltjesstraling (ook de kosmische straling van het centrale 

zwarte gat zelf!) zijn dan binnen één van de sterrenstelsels en uiteindelijk rond één van de zwarte gaten weer samengevoegd en 

opgebouwd tot uiteindelijk alleen protonen en elektronen. Met deze protonen en elektronen valt in eerste instantie alleen 
waterstof op te bouwen.  
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Via kernfusie gaat dat waterstof vervolgens over in gewone atomen ≥ Be. Alleen atomen ≥ Be kunnen getransformeerd worden 

tot zwart-gat atomen en als zwart-gat atoom worden opgenomen in zwarte gaten. Alle uitgebrande sterren en kleine lokale 

zwarte gaten worden uiteindelijk opgenomen in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel.  
De uitdijing van het heelal eindigt pas als alle waterstof, helium en lithium van het sterrenstelsel is gefuseerd tot beryllium en 

hoger. Pas vanaf beryllium zijn atomen te transformeren en om te vormen tot zwart-gat atomen die opneembaar zijn in het 

zwarte gat. Waterstof, helium en lithium zijn de enige atomen die niet opneembaar zijn in een zwart gat. 

 

-) Het hele sterrenstelsel verdwijnt in zijn eigen zwarte gat: 

Aan het eind van de uitdijing van de heelalbolschil resteert van ieder sterrenstelsel slechts één supergroot en supersnel roterend 

centrale zwarte gat (vr  = 1/3e c– 1/2e c). Alle sterrenstelsels zijn dan volledig ontdaan van alle materie (atomen) en alle vormen 

van elektromagnetische straling en van deeltjesstraling. Dat centrale zwarte gat is dan via het uitzenden van kosmische 

(deeltjes)straling ook volledig gestabiliseerd. Ieder sterrenstelsel verdwijnt voor 100 % in zijn eigen zwarte gat.  

 

Alleen gravitatiestraling blijft over maar die is massaloos. Over 200 – 300 miljard jaar vanaf nu bereikt de heelalbolschil zijn 
verste uitdijing van 2,5 - 3,0 ± 0,5 biljoen lichtjaar rondom C in de vorm van uitsluitend centrale zwarte gaten die allemaal met 

circa 1/3e – 1/2e van lichtsnelheid c om hun as roteren. Die hoeksnelheid is net zo groot als de uitdijingssnelheid na de Little 

Bang!  

  

-) Inkrimpen heelal met aan het eind de vorming Little Bang zwarte gat: 

Door de enorme rotatiesnelheid ontstaat (rotatie)gravitatie en via die gravitatie worden alle centrale zwarte gaten vervolgens 

terugleid naar het centrum C van het heelal. Tijdens die lange terugtocht worden deze centrale zwarte gaten heel langzaam en 

uiteindelijk volledig ontdaan van hun rotatiesnelheid (vr )/energie omdat de rotatiesnelheid tegengesteld is aan de 

inkrimpsnelheid van het heelal. Door het afremmen krimpt het heelal in met een geringe en vrij constante snelheid van circa  

50 - 100 Mm/sec. 

 

Nabij C voegen alle dan niet meer roterende centrale zwarte gaten zich samen tot één groot Little Bang zwarte gat zonder enige 
vorm van rotatie rondom het centrum C van het heelal, het enige absolute centrum van het heelal. Alle zwart-gat atomen 

vormen onder de invloed van gravitatie samen één perfect rond Little Bang zwarte gat met C steeds precies in het centrum.  

Dat Little Bang zwarte gat krijgt uiteindelijke een straal van circa 0,05 – 0,1 miljard km. Tijdens het vormen van het niet 

roterende Little Bang zwarte gat loopt de inkrimpsnelheid en daarmee de gravitatie aan het eind van het vormingsproces van 

dit zwarte gat uiteindelijk zelfs volledig terug tot vrijwel nul.  

Aan het einde van de vorige heelalcyclus heeft gravitatie alle massa/materie, lading, magnetische spin en kinetische energie 

van het heelal bijeen gebracht in dat, dan absoluut niet meer roterende en t.o.v. van C steeds meer stilstaande, en perfect ronde 

Little Bang zwarte gat. Alle materie van het heelal is dan aanwezig in de vorm van zwart-gat atomen ≥ Be.  

 

-) Aan het einde en start van het heelal is ruimte van het heelal volledig ingeperkt tot het Little Bang zwarte gat: 

Een fractie van een seconde voordat de Little Bang start en het vorige heelal eindigt bevindt alle aanwezige materie van het 
heelal zich binnen dat Little Bang zwarte gat met een straal van circa 0,05 – 0,1 miljard km. In dat Little Bang zwarte gat 

bezitten alle zwart-gat atomen steeds exact dezelfde heelalkloktijd t.o.v. C.  

 

Het fysisch fenomeen tijd heeft net als gravitatie geen massa, lading, magnetische spin en kinetische energie. Door dit 

massaloze karakter verspreidt de tijd zich met een oneindige snelheid vanuit C door het heelal. Dat geldt ook voor gravitatie 

maar dan vanuit ieder zwarte-gat atoom. Alle materie in het Little Bang zwarte gat heeft exact dezelfde heelal(klok)tijd t.o.v. C 

en genereert per ‘schil’ elektron overal dezelfde gravitatie. 

 

-) Gravitatie houdt het Little Bang zwarte gat in stand: 

Binnenin dat Little Bang zwarte gat stoten de zwart-gat atomen elkaar wederzijds af via hun elektrische lading en magnetische 

spin die aanwezig is hun buitenste elektronenschillen. De gravitatie van het zwarte gat houdt deze elkaar afstotende zwart-gat 

atomen bijeen en opgesloten in het zwarte gat.  
De combinatie van onderlinge afstoting tussen zwart-gat atomen en aantrekking via gravitatie veroorzaakt binnenin alle typen 

van zwarte gaten een enorme onderlinge elektrische en magnetische veerspanning waarbij gravitatie de enige kracht vormt 

voor de benodigde tegendruk/kracht. Gravitatie zorgt ervoor dat het zwarte gat in stand blijft.  

 

Als een zwart gat echter beneden een bepaalde kritische zwart-gat gravitatie (Krizgag) komt valt zo’n zwart gat explosief 

uiteen in losse zwart-gat atomen die van zichzelf ook instabiel zijn en vervolgens verder explosief uiteenvallen in losse 

protonen en elektronen. 

 

-) Met de vorming van het Little Bang zwarte gat valt de gravitatie steeds verder terug: 

De Little Bang treedt op omdat in de eindfase van vorming van het Little Bang zwarte gat de inkrimpsnelheid van dit zich 

steeds verder opvullende Little Bang zwarte gat steeds verder terugloopt naar uiteindelijk nul t.o.v. C. Het centrum C van het 
heelal bevindt zich steeds precies in het centrum van dat Little Bang zwarte gat. Dit middelpunt C van het heelal heeft een 
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fysieke afmeting van slechts enkele centimeters. Tot net voorafgaand aan de Little Bang is de ruimte rondom C nog volledig 

leeg en is daar geen (zwart-gat)materie aanwezig.  

 

-) De Little Bang treedt op door het onderschrijden van Krizgag: 
Gravitatie is het gevolg van (rotatie)snelheid van atomen en daarmee van kinetische energie. Bij de vorming van het Little 

Bang zwarte gat neemt de inkrimpsnelheid steeds verder af. Daarmee verdwijnt de (inkrimp)gravitatie van de zwart-gat atomen 

in het Little Bang zwarte gat ook steeds verder en wordt deze uiteindelijk nul. Op zeker moment zakt de totale gravitatie van 

dit super grote Little Bang zwarte gat met een straal van 0,05 – 0,1 miljard km tot onder de Kritische zwart gat gravitatie of 

Krizgag. Die als laatst in het heelal overgebleven inkrimpgravitatie hield deze elkaar afstotende zwart-gat atomen tot dan toe 

bijeen en opgesloten in dat zwarte gat.  

Krizgag is een absolute waarde voor de ondergrens van de hoeveelheid gravitatie/kinetische energie benodigd voor de 

stabiliteit van zwarte gaten. Krizgag komt globaal overeen met de gravitatie van het kleinst mogelijke zwarte gat met een 

vermoedelijke straal van enkele km en met een rotatiesnelheid van circa 1/3e c en daarbij bijbehorende rotatiegravitatie. 

Krizgag valt theoretisch af te leiden. 

 
Tijdens iedere cyclus wikkelt de heelalkloktijd zich steeds lineair af vanaf het moment van de laatste Little Bang. Dan loopt de 

cyclus van dat heelal op zijn einde. Dan nadert de heelalkloktijd zijn maximale waarde versus de ruimte van het heelal die juist 

zijn minimale waarde nadert.  

 

Gravitatie is massaloos en verplaatst zich daardoor, net als de massaloze tijd, met oneindige snelheid door het heelal en door 

het Little Bang zwarte gat. Binnen dat gigantische Little Bang zwarte gat vindt het onderschrijden van Krizgag daardoor overal 

exact gelijktijdig plaats bij t = 0,000 sec. Met de Little Bang verdwijnen van alle zwart-gat atomen en verdwijnt daarmee ook 

alle gravitatie volledig uit het heelal!  

Bij de Little Bang vallen alle zwart-gat atomen exact tegelijkertijd bij 0 kelvin en in vier direct opeenvolgende stappen (G6) 

uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen. Die ordenen zich daarna in mono bollaagjes van afwisselend één proton 

en één elektron dik. Na de Little Bang dijen die bollaagjes zonder gravitatie uit met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. 

Naast de uitdijingsnelheid bewegen de elektronen daarnaast in hun bollaagjes nog met circa 2/3e van de lichtsnelheid. Die 
snelheid staat loodrecht op de uitdijingssnelheid van het heelal. 

De totale Little Bang en het laag voor laag afpellen van dat ‘Little Bang zwarte gat’ neemt circa 1300 – 1500 jaar in beslag. 

Zie document G6. 

De grootte van deze uitdijingssnelheid is bepalend voor de hoeveelheid kinetische energie waarmee het nieuwe heelal van start 

gaat. Die hoeveelheid is exact gelijk aan de kinetische energie aanwezig in alle voorafgaande heelallen en aan die van alle nog 

komende heelallen.  

 

-) Pas miljarden jaren later wordt weer waterstof gevormd en komt gravitatie/gravitatie-energie terug: 

Pas circa 5 – 10 miljard na de Little Bang en uitdijing vormen het proton en het elektron samen het waterstofatoom/molecuul. 

Met het waterstof atoom/molecuul komt gravitatie en daarmee ook gravitatie-energie t.o.v. het centrum C terug in het heelal.  

Deze gravitatie-energie wordt kosteloos aan de heelalcyclus cyclus toegevoegd.  
 

Met de terugkomst van gravitatie start ook meteen het afremmen van de uitdijingssnelheid van het heelal en met het omzetten 

van de bijbehorende uitdijingsenergie in rotatie-energie van het waterstofgas. Die omzetting is thans zichtbaar in de vorm van 

de rotatie die optreedt bij alle sterrenstelsels rondom hun centrale zwarte gat. Die rotatie van sterrenstelsels vormt het visuele 

bewijs dat de uitdijing van het heelal steeds verder wordt afgeremd.  

 

-) Alle deeltjes vormen aan het eind van de cyclus weer exact hetzelfde zwarte gat: 

Alle vrijgekomen protonen en elektronen krijgen bij de Little Bang exact dezelfde tijd/heelalkloktijd van t = 0 seconde mee 

hoewel ze niet dezelfde ruimtelijke positie innemen t.o.v. C. Alle deeltjes bevinden zich bij de Little Bang namelijk niet op de 

zelfde afstand t.o.v. C.  

Aan het eind van de heelalcyclus, die 2,5 ± 0,5 biljoen jaar in beslag neemt, hebben alle deeltjes samen weer exact 

materie/ruimte en tijd relatie t.o.v. C en vormen die deeltjes samen het volgende, qua afmetingen en hoeveelheid materie en 
kinetische energie, exact hetzelfde Little Bang zwarte gat rond exact dezelfde plaats C die hooguit enkele centimeters kan 

verschuiven t.o.v. de laatste en voorlaatste C.  

Alle deeltjes/zwart-gat atomen bezitten dan weer dezelfde materie/ruimte combinatie t.o.v. C als op het moment van de laatste 

Little Bang. 

 

-) Little Bang duurt in totaal circa 1500 jaar: 

Bij de Little Bang valt het Little Bang zwarte gat uiteen in mono-laagjes van protonen en elektronen. Atomen zijn afwezig en 

daarmee gravitatie en gravitatie-energie. Het heelal start zonder gravitatie uit te dijen met een snelheid van 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid c in de vorm van laagjes protonen en elektronen. Pas circa 1300 – 1500 jaar na de Little Bang en afpellen van dat 

‘Little Bang zwarte gat’ ontstaat uiteindelijk een exact holle binnenruimte rondom het centrum C van het heelal. Pas op dat 

moment beschouwt de auteur de Little Bang als volledig afgerond.  
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Bij de start van die holle binnenruimte heeft de heelalbol een straal van circa 500 - 750 lichtjaar en start de heelalbolschil met 

die dikte. Na de Little Bang dijt die heelalbolschil verder uit een lineaire snelheid van circa 1/3e – 1/2e c en wordt dan met de 

tijd steeds dunner.  

 
De heelalkloktijd loopt lineair mee en blijft voor alle protonen en elektronen steeds exact gelijk in tegenstelling tot de locatie 

van deze protonen en elektronen t.o.v. C. Die afstand wordt steeds groter. De ruimte van het overal met gelijke snelheid 

uitdijende heelal van mono-laagjes protonen en elektronen heeft de vorm van een exact ronde heelalbolschil.   

Circa 5 - 10 miljard jaar na de Little Bang is die heelalbolschil alzijdig gelijkmatig uitgerekt van 500 – 750 lichtjaar tot een 

bolschil van tientallen meters tot enkele kilometers dik. Door toename van de afstand tussen de protonen en elektronen vindt 

tussentijd een enorme (na)zwelling plaats.  

 

-) Pas miljarden jaren wordt waterstof gevormd en komt daarmee gravitatie terug in het heelal: 

Met de vorming van het waterstof atoom doet gravitatie zijn intrede en treden veranderingen op die zich afspelen binnen de 

heelalbolschil. Vanuit dit waterstof ontstaan nog veel later via kernfusie de elementen van het periodiek systeem en centrale 

zwarte gaten van sterrenstelsels met daaromheen alle hemellichamen en sterren. Uiteindelijk resulteert dat in het heelal met 
miljarden thans waarneembare sterrenstelsels dat reeds in stap 23 van de heelalcyclus is aanbeland. De heelalcyclus voorspelt 

ook precies het vervolg en de volgende stappen in de heelalcyclus. 

 

-) Geen sprake van een versneld uitdijend heelal: 

Bij de vorming van het waterstofatoom, circa 30 - 35 miljard jaar geleden, kwam gravitatie en gravitatie-energie terug in het 

heelal. Het heelal dijde toen nog uit met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Sinds de terugkomst van gravitatie vertraagt de 

uitdijingsnelheid van het heelal steeds verder tot thans circa 450 km/s. Door gravitatie komt deze uitdijing over circa 250 ± 50 

miljard jaar uiteindelijk volledig tot stilstand. Sinds 30 – 35 miljard jaar remt gravitatie de uitdijing dus continue steeds verder 

af maar ook steeds langzamer af.  

 

Naarmate sterrenstelsels verder van de aarde verwijderd zijn nemen we deze sterrenstelsels waar in hun vroegere positie en dus 

bij een steeds grotere uitdijingssnelheid naarmate het stelsel verder weg staat. Die sterrenstelsels staan ook op heel andere 
locaties dan deze thans worden waargenomen. Heel bedrieglijk lijkt daardoor alsof het heelal steeds sneller uitdijt naarmate we 

verder weg c.q. steeds verder terugkijken in het verleden van het heelal en daarmee in de tijd.  

 

Het tegendeel is namelijk het geval. Door gravitatie wordt de uitdijing van het heelal juist consequent steeds verder en steeds 

langzamer afgeremd. Dat waargenomen beeld klopt volledig met een heelal dat vroeger sneller uitdijde dan thans het geval is.  

De gangbare visie in de astrofysica is evenwel dat we verkeren in een heelal dat ogenschijnlijk steeds sneller uitdijt. Dat beeld 

is helaas volkomen onjuist! Het heelal dijt juist steeds langzamer uit en die uitdijing komt volledig tot stilstand! 

 

-) Heelal vormt een volledige gesloten systeem, behoudens voor tijd en gravitatie: 

 

a) Gravitatie begrenst het heelal voor alle gewone en zwart-gat atomen: 
Gravitatie is massaloos, zonder lading, magnetische spin en kinetische energie. Het is de enige kracht afkomstig van het atoom 

die met een oneindig grote snelheid werkzaam is tot op de schaal van het heelal. Gravitatie zorgt ervoor dat alle vormen van 

gewone materie en alle vormen van zwart-gat materie binnen een maximaal ‘afgeperkte’ bolvormige ruimte van het heelal en 

specifiek de heelalbolschil die thans een dikte heeft van circa 10 - 50 miljoen lichtjaar en een straal van maximaal 2,5 – 3,0 ± 

0,5 miljard lichtjaar rondom C. Gravitatiestraling verdwijnt steeds voor 100 % uit het heelal. Dat geldt ook voor de 

heelalkloktijd.  

 

Zowel binnen als buiten die heelalbolschil is geen enkele vorm van materie, van elektromagnetische of van deeltjes straling 

aanwezig! Door de afbuiging en spiraalvormige banen van licht lijkt alsof overal om de aarde heen materie en in alle richtingen 

uniform sterrenstelsels aanwezig zijn. Dat is puur gezichtsbedrog wat veroorzaakt wordt door afbuiging van licht en de 

spiraalvormige banen van licht en deeltjes materie binnen de heelalbolschil. Het diepe heelal is één groot gezichtsbedrog.  

 

b) Elektrische en magnetische velden buigen alle vormen van elektromagnetische en deeltjesstraling af zodat deze 

binnen de heelalbolschil blijft en deze niet verdwijnt naar binnen of naar buiten de heelalbolschil: 

Alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling bezitten lading en magnetische spin. Deze vormen van straling 

worden in het heelal afgebogen door elektrische en magnetische velden van sterren, sterrenstelsels en zwarte gaten en worden 

daar weer terug gevormd tot uiteindelijk protonen en elektronen; figuren 76a, 76b en 76c van G8. 

 

Alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling blijven voor 100 % binnen een bolvormige ruimte met een 

straal van maximaal circa enkele tientallen lichtjaar t.o.v. de heelalbolschil en is vrijwel uniform gevuld met de lokaal veel 

‘dikkere’ sterrenstelsels.  

Binnen die heelalbolschil worden alle vormen van elektromagnetische straling binnen sterrenstelsels weer terug gevormd tot 

protonen en elektronen en uiteindelijk waterstof. Fotonen hebben een maximale verblijftijd in het heelal. Infrarood fotonen 
(protonen) worden binnen circa 18 miljard jaar terug gevormd tot gewone protonen. Bij fotonen van licht (elektronen) duurt dat 
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circa 14 miljard jaar wat resulteert in de opbouw van uitsluitend elektronen. Bij deeltjesstraling duurt dat circa 5 – 10 miljard 

jaar wat resulteert in de opbouw van protonen en elektronen. Zie toelichting figuur 4a in document E3-1. 

 

Aan het eind van de uitdijing over 200 ± 50 miljard jaar is het heelal volledig ontdaan van alle kosmische deeltjesstraling en 
van alle elektromagnetische straling (neutrino’s en fotonen) en zijn die via waterstof, kernfusie in sterren weer omgevormd tot 

atomen ≥ Be en is alle materie weer opgenomen in het centrale zwarte gat. Pas dan komt een eind aan de uitdijing van de 

heelalbolschil. 

 

-) Volledig gesloten heelal; behoudens voor tijd en gravitatie: 

De combinatie van a) gravitatie en b) van elektrische en magnetische velden zorgt ervoor dat zowel alle vormen van 

massa/materie (gewone atomen en zwarte-gat atomen) als alle vormen van (deeltjes en elektromagnetische) straling 

(behoudens gravitatie) bijeen blijven binnen de heelalbolschil. Uit die heelalbolschil met een dikte van enkele tientallen 

lichtjaar kan geen enkele vorm van massa/materie, lading, magnetische spin en kinetische energie ontsnappen.  

Behoudens voor gravitatie en tijd resulteert het heelal daardoor overall gezien in een voor massa/materie en kinetische energie 

volledig en 100% gesloten systeem! Alleen de massaloze gravitatiestraling verlaat dit heelal definitief.  

 

 

*6) TIJD EN RUIMTE VOLGENS UITERWIJK WINKEL:  

 

-) Definities van ruimte: 

Ruimte ontstaat door de positie/plaats van: 

a) massa (straling van higgs deeltjes, majorana deeltje (neutrino’s en fotonen) en van  

b) materie (subatomaire deeltjes, protonen, elektronen, atomen, zwart-gat atomen)  

ten opzichte van het middelpunt C van het heelal.  

 

De ruimte van het heelal varieert van minimaal het Little Bang zwarte gat ( r = ± 50 - 100 miljoen km) tot maximaal 2,5 – 3  ± 

0,5 miljard lichtjaar. Alle massa (van straling) en alle materie bevindt zich gedurende de heelalcyclus steeds in de vorm van 
relatief perfecte ronde heelalbolschil rondom C met een dikte van minimaal tientallen (kilo)meters tot maximaal enkele 

honderden lichtjaren.  

 

-) Ruimte wordt volledig bepaald door de plaats van massa/materie t.o.v. C: 

De ruimte wordt uitsluitend bepaald door de plaats van massa en/of materie t.o.v. C. Die heelalkloktijd is dan de periode die 

nodig is voor de bewuste massa (straling) en/of materie (atomen/hemellichamen) om hun plaats t.o.v. C te bereiken.  

 

Na de Little Bang verplaatst materie (protonen/elektronen) zich alzijdig uniform t.o.v. C. Daardoor ontwikkelen zich vanuit C 

ruimte en materie zich in eerste instantie als een perfect ronde ballon ten opzichte van C die met een constante snelheid van 

circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid uitdijt t.o.v. C. Alle plaatsen op die vanuit C zich verplaatsende ballonvormen van materie 

hebben aan het eind van de eerste 5 – 10 miljard jaar van uitdijing vrijwel dezelfde combinatie van afstand en materie t.o.v. C 
die samengaat met steeds exact dezelfde heelalkloktijd die lineair vanuit C voortschrijdt.  

 

Zowel buiten als binnen die dunne heelalbolschil is geen enkele vorm materie en/of van elektromagnetische straling/ 

deeltjesstraling aanwezig. Overal waar massa en/of materie afwezig is ontbreekt ook letterlijk het begrip de ruimte! Dat geldt 

in feite ook voor de gehele lege binnenruimte van de heelalbolschil rondom C!  

 

-) Tijd slechts één van twaalf parameters/variabelen van het heelal: 

Tijd heeft geen enkele directe relatie met massa en/of met materie. Tijd is alleen gekoppeld aan het moment van de Little Bang 

zelf! Op ieder volgende tijdstip vormt zich van uit C steeds nieuwe bolvormen van tijd die zich met oneindige snelheid zich 

verplaatsen vanuit C en dat geschiedt continue en met lineaire snelheid gedurende de gehele heelalcyclus van 2,5 ± 0,5 biljoen 

jaar.  

In C staat in feite de ‘wekker’ van het heelal van waaruit gedurende de gehele heelalcyclus de heelalkloktijd wordt uitgezonden 
die zich alzijdig vanuit C verspreidt met oneindige snelheid. Tijd is een imaginair fenomeen. Bij de volgende Little Bang 

eindigt de looptijd van dit heelal en start de heelalkloktijd weer bij t = 0 sec. Tijd wordt lineair afgewikkeld. Dat maakt tijd bij 

uitstek geschikt als meetlat om de vorderingen van de heelalcyclus te volgen. 

 

Tijd omvat de periode c.q. de heelalkloktijd die na de Little Bang nodig is voor massa (straling) en materie (atomen) om die 

bewuste plaats t.o.v. C te bereiken. Dat kan tientallen tot soms honderden miljarden jaren in beslag nemen. 

 

Tijd, ruimte, materie en kinetische energie maken integraal onderdeel uit van de in totaal twaalf basisparameters van het heelal.  

Na de Little Bang en in de periode tot aan de volgende Little Bang zorgt de in C staande ‘wekker’ van de heelalkloktijd ervoor 

dat alle punten in het heelal steeds exact dezelfde heelalkloktijd hebben t.o.v. C en daarmee ook t.o.v. elkaar! In het heelal zijn 

principieel geen verschillen in heelalkloktijd mogelijk.  
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Dergelijke verschillen in tijd ontstaan pas als wordt gemeten vanuit andere plaatsen dan C. Het tijdsbeeld van de auteur is in 

overeenstemming met de heelalcyclus doch wijkt essentieel af van het tijdsbeeld van Einstein en van de huidige wetenschap. 

Uit de toekomstige modellering van de heelalcyclus (G7) blijkt de onderlinge relatie tussen tijd, ruimte, materie en kinetische 

energie in relatie tot alle overige basisparameters/variabelen van het heelal. Dan valt meer exact zowel de heelalkloktijd als de 
locatie t.o.v. C veel beter en meer exact vast te stellen. 

 

-) Tijd en ruimte zijn apart van elkaar te onderscheiden variabelen: 

Tijd is net als gravitatie zonder materie en verplaatst zich daardoor met een oneindig grote snelheid door het heelal. In het 

heelal zijn tijd en ruimte twee gescheiden parameters die onderling alleen aan elkaar gelinkt zijn via een gelijktijdige 

start/einde bij de Little Bang en de bewegingen van massa/materie die na de Little Bang optreden gedurende de heelalcyclus!  

 

-) Theoretische beschouwingen uitsluitend vanuit C en het moment van de Little Bang: 

Bij theoretische beschouwingen t.a.v. tijd en ruimte is men met handen en voeten gebonden aan de plaats en het moment van 

de Little Bang. Einstein had helemaal niet de vrijheid om zijn eigen observatiepunt en eigen startpunt van tijd, ruimte en van 

materie te kiezen. Dat deed hij wel bij het afleiden van de relativiteitstheorie. Tijd en ruimte blijken pas nader meer exact in te 
vullen aan de hand van het uit 29 stappen en sub modellen bestaande heelalmodel. 

 

-) Alle vormen van straling (behoudens gravitatie) worden afgebogen in het heelal:  

Alle vormen van fotonen bezitten een breukdeel aan lading en magnetische spin. Vanwege de elektrische en magnetische 

velden van sterren, sterrenstelsels en zwarte gaten zijn alle typen van fotonen en van deeltjesstraling onderhevig aan een 

afbuiging in het heelal van circa 1 graad per 10 – 40 millennia. Uiteindelijk resulteert die afbuiging in spiraalvormige banen die 

volledig gesitueerd zijn binnen de heelalbolschil! 

 

-) De ruimte van het heelal is veel kleiner dan we waarnemen: 

Vanwege de spiraalvormig doorlopen banen van licht en deeltjesstraling is het heelal volgens de auteur een factor 6 - 10 x 

kleiner dan we denken waar te nemen via telescopen zoals de Hubble. Door de spiraal vormige baan is het verste licht wel 13,7 

miljard jaar onderweg geweest zoals gemeten doch de binnen de heelalbolschil afgelegde weg is factor 6 - 10 x kleiner!  
Het nog oudere licht is in tussentijd terug gevormd tot protonen, elektronen en kosmische deeltjes straling en niet meer als 

zodanig waarneembaar! Dit terug vormen van fotonen tot protonen/elektronen resulteert in maximale waarneming grenzen en 

in een beperkte de waarneming horizon binnen de heelalbolschil! 

 

Vanuit het centrum C van het heelal bezien bevindt alle materie van het heelal zich thans, volgens de auteur, pas op ‘slechts’ 

2,4 ± 0,5 miljard lichtjaar vanaf C i.p.v. de gedachte en gemeten circa 14 miljard lichtjaar.  

 

Vanuit C ziet het heelal er steeds volledig donker uit omdat de fotonen licht en infrarood zich met maximaal de lichtsnelheid 

kunnen verplaatsen. Alle fotonen worden in lichte mate afgebogen door de elektrische en magnetische velden van sterren en 

sterrenstelsels waardoor deze fotonen voor 100% binnen de heelalbolschil blijven. Fotonen kunnen niet in de richting van C 

bewegen.  
Licht en deeltjes materie (kosmische straling) kan noch naar binnen noch naar buiten de heelalbolschil afbuigen. Alle vormen 

van straling (behoudens gravitatie) blijven daardoor volledig binnen de heelalbolschil en binnen een bolschil met een dikte van 

circa 10 – 100 lichtjaar dik. Het heelal is daardoor een volledig gesloten systeem voor massa, materie, lading, magnetische 

spin, kinetische energie en beperkt zich volledig tot deze relatief dunne heelalbolschil.  

 

-) Vanuit het diepe heelal bereiken ons vertekende en daardoor bedrieglijke beelden:   

Door die afbuiging van licht en deeltjesstraling krijgen we op aarde een heel bedrieglijk en volkomen vertekend beeld van het 

heelal voorgeschoteld; zie figuren 76 a – 76 c van G8. Vanaf de aarde lijkt het alsof deze planeet in het centrum van het heelal 

staat. Zie document G9.  

In werkelijkheid bevindt de aarde zich in de heelalbolschil. Weerszijden deze heelalbolschil zouden twee uitgestrekte donkere 

locaties te constateren moeten zijn. Door de afbuiging van licht en deeltjesstraling zijn die donkere gebieden echter niet 

waarneembaar of zichtbaar te maken. Die donkere gebieden worden geheel ingevuld met virtuele beelden die via de 
heelalbolschil worden aangeleverd. Het heelal zit vol visueel bedrog! 

 

-) Dubbeltellingen van sterrenstelsels: 

Door de afbuiging van licht en het volgen van meerdere paden is tevens sprake van een groot aantal dubbeltellingen van 

sterrenstelsels. De auteur verwacht dat het heelal thans bestaat uit een heelalbolschil met daarin slechts circa 4 – 20 miljard 

sterrenstelsels in plaats van de thans gedachte 100 – 150 miljard stuks! Dat scheelt behoorlijk wat massa en kinetische energie 

op de massa- en energie- balans van het heelal. Modellering van de heelalcyclus resulteert in sluitende massa-. materie- en 

energie balansen van het heelal.  
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-)  Alles moet worden teruggebracht en herleid tot C en het moment van de Little Bang:  

Alle sterrenstelsels hebben steeds exact dezelfde absolute heelalkloktijd t.o.v. C en globaal dezelfde uitdijingsnelheid t.o.v. C.  

Vanuit C bezien zijn de combinaties van zowel tijd, materie en ruimte steeds exact hetzelfde en daarmee als absoluut te 

beschouwen.  
Bij het modelleren van de heelalcyclus is C het enig toegestane absolute waarnemingspunt. Door de maximale snelheid van 

fotonen valt het heelal in werkelijkheid vanuit C slechts waar te nemen met dezelfde alzijdig vertraging. Vanwege de afbuiging 

van licht onderweg komt in werkelijkheid geen enkel foton in C aan! Via het heelalmodel van de cyclus zijn dan vanuit C 

hypothetisch alle processen in het heelal direct en ‘real time’ waar te nemen en te volgen vanuit een ‘fish eye’ perspectief.  

 

-) Vanuit de aarde treedt steeds grotere vertraging op in de waarneming: 

Vanuit de aarde kunnen we objecten in het heelal alleen waarnemen met de vertraging vanwege de beperking van de 

lichtsnelheid. Naarmate het object verder weg staat wordt die vertraging steeds groter. Daar staat tegenover dat we steeds 

verder kunnen terug kijken in de voorgeschiedenis van dit heelal. Vanaf de aarde bezien zijn zowel de tijd als de ruimte van het 

heelal dus systematisch als relatief aan te merken.  

Naarmate het zowel het waarnemingspunt/de aarde verder verwijderd ligt van C en het waar te nemen object verder weg 
verwijderd is van de aarde wordt de relativiteit van tijd en ruimte steeds groter en wordt de afwijking in de tijdmeting van de 

heelalkloktijd steeds minder correct.  

 

-) Heelalkloktijd, ruimte heelal en de plaats van C zijn in werkelijkheid alleen modelmatig vast te stellen: 

Na de Little Bang zijn de heelalkloktijd en ruimte t.o.v. C alleen modelmatig vast te stellen via het model van de heelal cyclus. 

Via dat model zijn tijd en ruimte te berekenen doch alleen in combinatie met de overige 10 heelalparameters zoals uitgewerkt 

in document G3! 

 

 

*7) DISCUSSIE:  
1) De heelalcyclus en het heelalmodel bestaat uit de basiscombinatie van de volgende 12 basisparameters van het heelal:  

a) materie, b) massa, c) straling, d) elementaire krachten op materie (lading en magnetische spin, e) vormen van snelheid en 
kinetische energie, f) impuls/impuls moment, g) gravitatie, h) ruimte sinds de Little Bang c.q. de plaats van materie t.o.v. C,  i) 

de dikte van de heelalbolschil, j) heelalkloktijd, k) temperatuur en l) de mate van afbuiging van (deeltjes)straling in het heelal.  

Zie document G3. Zie ook de postulaten rond tijd in hoofdstuk 6.5 van document G7. 

 

2) De relativiteitstheorie combineert tijd, ruimte, massa, energie en gravitatie tot één geheel van elementaire grootheden, 

terwijl gravitatie geen elementaire kracht is. Bij het afleiden van de relativiteitstheorie heeft Einstein de overige parameters van 

de heelalcyclus niet in beschouwing genomen. De relativiteitstheorie is afgeleid vanuit een heel beperkt aantal heelal 

parameters en variabelen.  

 

3) Gravitatie hoort niet thuis in die basis combinatie omdat gravitatie niet continue aanwezig is in het heelal.  

Gravitatie komt, net als andere fysische en chemische krachten, als kracht pas te voorschijn als sprake is van atomen in 
wisselwerking met snelheid van deze atomen in het heelal binnen de heelalbolschil. Om die reden is gravitatie geen 

elementaire kracht doch slechts een indirecte door snelheid veroorzaakte kracht van het atoom, net als overigens de overige 

fysische en chemische krachten van het atoom!  

 

4) Samen met kinetische energie/snelheid sturen gravitatie en gravitatie-energie thans alle bewegingen aan van materie in de 

vorm van atomen en sturen deze alle bewegingen aan van gaswolken, hemellichamen, sterrenstelsels en zwarte gaten. Een 

duidelijk argument om gravitatie toch op te nemen als aparte en zelfstandige basisvariabele. 

 

5) In de heelalcyclus van Uiterwijk Winkel zijn tijd en ruimte samen met de 10 overige basisparameters van het heelalmodel 

samengebracht tot één geheel gecombineerd met o.a. massa/materie, de krachten op materie en de radiale snelheid/kinetische 

energie/impuls en de transversale snelheid/kinetische energie c.q. het impulsmoment. Binnen deze heelalcyclus zijn tijd en 

ruimte steeds onlosmakelijk en integraal gekoppeld aan de heelalcyclus en zijn 12 basisparameters/variabelen.  
 

6) Bij het afleiden van de heelalcyclus is steeds uitgegaan van een totaal blikveld met alle aanwezige variabelen/ 

heelalparameters en daarmee vanuit een zo breed mogelijke invalshoek. Bij het uitwerken van de heelalcyclus bleken een 

aantal grote fouten te zitten in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie. Helaas valt de relativiteitstheorie niet te verenigen 

met de heelalcyclus. 

 

7) Op de schaal van het heelal is sprake van een alzijdig gelijke uitdijing van massa/materie met de tijd en t.z.t. met een 

gelijkmatige inkrimping van de ballonvormige heelalbolschil. De ruimte van dat heelal is per definitie gekromd in combinatie 

met een in beginsel steeds alzijdig gelijke rechtlijnige uitdijingsnelheid of inkrimpsnelheid.  
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8) Tijd is een fenomeen zonder massa, lading, magnetische spin en kinetische energie; net als gravitatie. Zowel tijd als 

gravitatie verplaatsen zich daardoor met oneindige snelheid door het heelal heen. Beide verlaten dit heelal steeds direct en 

volledig.  

 
9) Tijd wordt continue en steeds met dezelfde snelheid gegenereerd vanuit één punt: het centrum C van het heelal. Vanuit C 

wordt de tijd continue vernieuwd en met een oneindige snelheid alzijdig uitgezonden vanuit C en vanaf geen enkel ander punt 

in het heelal. Tijd is de periode die verstreken is sinds het plaatsvinden van de laatste Little Bang. Tijd c.q. de heelalkloktijd 

valt niet stil te zetten, niet te versnellen noch te vertragen! Overal in het heelal geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd. 

 

10) In de eerste 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang zijn in het heelal alleen losse protonen en elektronen en ontbreekt het 

atoom en is gravitatie afwezig in het heelal. In tegenstelling tot tijd en ruimte vormt gravitatie geen zelfstandige elementaire 

grootheid die continue aanwezig is in het heelal. Gravitatie is slechts een afgeleide grootheid als wisselwerking van het atoom 

met snelheid van dat atoom in het heelal.  

Is de snelheid van het atoom t.o.v. C nul dan is de gravitatie van dat atoom eveneens nul! Ieder atoom in het heelal zendt met 

oneindig grote snelheid zijn eigen gravitatie uit die het heelal ook direct verlaat. 
 

11) Ruimte is de plaats waar materie zich bevindt ten opzichte van C en later t.o.v. de verschillende rotatiepunten R1 

(sterrenstelsels), R2 (spiraalarmen sterrenstelsels), R3 (sterren), R4 (planeten) en R5 (satellieten rond planeten). Alle 

materie/atomen maken binnen sterrenstelsels allerlei rotatiebewegingen t.o.v. elkaar en genereren daardoor rotatiegravitatie.  

 

12) Einstein heeft het wezen van gravitatie niet onderkend. Anno 2015 geldt dat ook voor de huidige exacte wetenschappen. 

Het wezen van gravitatie, zoals afgeleid in documenten E3 en E3-1, betekent dat de relativiteitstheorie helaas niet meer te 

handhaven valt. 

 

 

*8) CONCLUSIES: 

 
1) Tijd en ruimte maken onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van de 12 basisparameters (G3) van het heelal en van de  

     cyclus die het heelal van zichzelf energie-neutraal en daardoor eindeloos opnieuw doorloopt in de vorm van 29 stappen.  

     Bij theoretische beschouwingen mogen tijd en ruimte nimmer los worden bezien van die overige 10 parameters/variabelen  

     van het heelal!  

     Die twaalf parameters worden integraal bijeengebracht in het nog te maken mathematisch model van de 29 onderscheiden  

     stappen in de heelalcyclus. Met dat mathematisch model zijn alle parameters met ruimte en tijd kwantitatief in te vullen. 

    

2) Bij de Little Bang zijn tijd, ruimte en materie alzijdig gestart t.o.v. hetzelfde startpunt C en in de vorm van uitdijende  

     bolvormige lagen van tijd, ruimte en materie met C precies steeds in het middelpunt. Voor de heelalkloktijd geldt C als enig  

     referentiepunt. De heelalkloktijd wordt uitsluitend gegenereerd vanuit dit centrum C van het heelal en vanuit geen enkel  

     ander punt in het heelal.  
 

3) Tijd is voor te stellen als ‘straling’ zonder massa, lading, magnetische spin en kinetische energie. Dit geldt ook voor  

     gravitatie. Door het ontbreken van massa verplaatsen deze twee totaal verschillende vormen van ‘straling’ zich met oneindig  

     grote snelheden en steeds 100% puur rechtlijnig.  

- De oorsprong van tijd ligt uitsluitend in het centrum C van het heelal.  

- Gravitatie vindt zijn oorsprong in ieder atoom aanwezig in het heelal dat onderhevig is aan een beweging t.o.v. C. 

 

4) De massaloze tijd verplaatst zich alzijdig en met oneindige snelheid vanuit C door het heelal. Alle massa en materie in het  

    heelal heeft daardoor steeds exact dezelfde heelalkloktijd t.o.v. C en t.o.v. elkaar. Overal in het heelal geldt op ieder  

    willekeurig moment steeds exact dezelfde heelalkloktijd. Die tijd geldt ook in en nabij alle vormen van zwarte gaten.  

   Verschillen in heelalkloktijd zijn principieel onmogelijk.  

 
5) Bij theoretische beschouwingen is alleen het centrum C van het heelal toegestaan als waarnemingspunt. Bij theoretische  

    beschouwingen mag dit waarnemingspunt C nimmer worden verplaatst.  

 

6) Tijd mag alleen worden bezien t.o.v. de plaats en het moment van de laatste Little Bang.  

 

7) Ruimte in het heelal manifesteert zich uitsluitend op locaties t.o.v. C waar materie aanwezig is.  

    In de praktijk is dat de heelalbolschil met C precies in het centrum. In die heelalbolschil zijn tijd en ruimte per definitie  

    gekromd. 

 

8) Deze gekromde ruimte en bolvormige tijd ontstonden reeds ver voordat weer sprake was van het atoom en daarmee van  

    gravitatie en gravitatie-energie. Ruimte en tijd hebben geen enkele directe relatie met gravitatie!   
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9) Vervormen van tijd en ruimte ligt vast in de heelalcyclus. Vervormen van tijd en ruimte door gravitatie vormt anno 2015 één  

    van de hardnekkige mythes rond zwarte gaten. De tijd en de waarnemingshorizon van zwarte gaten is gelijk aan die van  

    andere normale hemellichamen.  

 

*9) NAWOORD: 

De exacte wetenschappen kampen met problemen vanwege de onjuiste definiëringen van een aantal basisbegrippen. Het betreft 

de definiëring van de van de begrippen: 1) massa/materie, 2) tijd en ruimte, 3) gravitatie, 4) de elementaire en fundamentele 

krachten in de natuur.  

In de natuur bestaan geen 4 fundamentele krachten doch slechts twee elementaire krachten: elektrische lading en magnetische 

spin die reeds ontstaan op higgs niveau. Zie daarvoor document F1a 2014.  

 

Zie verder de brief I3 van april 2008 met 14 fouten in de basis van de wetenschap en gericht aan de KNAW.  

 

 
Zwijndrecht, 23 juli 2015. 

 

A.P.B. Uiterwijk Winkel 

 

 


