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DE HEELALCYCLUS/ DE TAEUTCYCLUS 
 

■ Het heelal vormt een gesloten systeem voor alle massa, materie, deeltjes- en elektromagnetische straling  

   en kinetische energie. Het heelal is alleen open voor gravitatie en de (heelalklok)tijd; de enige vormen  

   van ‘straling’ zonder massa, lading, magnetische spin en enige vorm van (kinetische)energie. 

■ In het heelal worden alle elektromagnetische straling en deeltjesstraling door elektrische en magnetische  

    velden in heel lichte mate afgebogen waardoor deze straling spiraalvormige banen doorlopen langs de  

    sterrenstelsels. Fysiek bestaat het heelal uit een dunne heelal bolschil die bezet is met 4 – 20 miljard  

    sterrenstelsels en een straal heeft van 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar; een factor 5 – 7 maal kleiner dan we  

    denken waar te nemen. Voor materie en straling is het heelal thans een steeds langzamer uitdijende  

    dunne bolschil met een straal van minimaal circa 50 – 100 miljoen km tot maximaal circa 3,0 ± 0,5  

    miljard lichtjaar rondom één vast middelpunt en nulpunt C dat zelf slechts enkele cm groot is. 

 ■ Het heelal wikkelt een cyclus af die overall energie neutraal is en die bestaat uit 29 fysische, chemische  

    en kernfysische stappen/veranderingen in materie, krachten, kinetische energie, tijd en ruimte t.o.v. dit  

    vaste nulpunt C. Eén heelal cyclus neemt circa 2,5 ± 0,5 biljoen jaar in beslag en herhaalt zich zelf   

    eindeloos als een ‘perpetuum mobile’. Iedere stap in de cyclus berust op dezelfde 12 basisparameters.  

■ De heelalcyclus/Taeutcyclus schetst in 23 stappen precies hoe het huidige waarneembare heelal  

    als heelal bolschil tot stand is gekomen en beschrijft de zes toekomstige stappen. Iedere stap is precies te  

    beschrijven en mathematische te modelleren en daarmee de heelalcyclus als geheel. Via modellering zijn 

    dan bij iedere stap de 12 basisparameters kwantitatief in te vullen. Daarmee de heelalcyclus als geheel.   

■ De heelalcyclus start met een superkoude Little Bang die plaatsvindt bij 0 kelvin. Voorafgaand aan die  

    Little Bang bracht gravitatie alle materie van het heelal bijeen in één gigantisch zwart gat Ø circa 100  

    miljoen km exact rondom het centrum C van het heelal. Het heelal start niet met één hete Big Bang.  

    Alle, veel later, te vormen miljarden sterrenstelsels starten met een eigen Big Bang. 

■ In de eindfase van vorming van dat koude Little Bang zwarte gat in het vorige heelal valt alle snelheid  

    weg en daarmee ook alle gravitatie weg waardoor dit zwarte gat instabiel wordt en bij 0 kelvin uiteen  

    valt in instabiele zwart gat atomen die vervolgens weer uiteenvallen in een equivalent aantal gewone  

    losse protonen en elektronen die alleen elementaire elektrische lading en magnetische spin genereren.  

■ Deze super koude Little Bang vond circa 40 - 45 miljard jaar geleden plaats. De 4 - 20 miljard ‘Big  

   Bangs’, één voor ieder thans aanwezig sterrenstelsel, vonden circa 20- 25 miljard jaar geleden plaats.  

■ Na de Little Bang ordenen die losse protonen en elektronen zich rondom C in bolvormige laagjes van  

   afwisselend één proton en één elektron dik. Bij afwezigheid van atomen start de uitdijing van het heelal  

   gravitatie loos met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. De elektronen bewegen daarnaast met circa    

   2/3e van de lichtsnelheid rondom C. Zolang het atoom afwezig is ontbreken naast temperatuur en  

   gravitatie ook alle andere, niet elementaire, fysische en chemische krachten en hun bindingen.  

■ Onder volkomen gravitatie loze omstandigheden dijt het heelal eerst alzijdig uit tot een dunne bol met  

   een straal van circa 2,5 ± 0,5 miljard lichtjaar. Circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang en circa  

   30 - 35 miljard jaar geleden werd het waterstofatoom/molecuul gevormd en kwam daarmee ook  

   gravitatie en het fenomeen gravitatie energie terug in het heelal. Toen werd de voordien kosteloos t.o.v.  

   C opgebouwde gravitatie energie t.o.v. C geëffectueerd die nodig is om de hele cyclus te laten doorlopen.  

   Gravitatie zet sindsdien de afremming van de uitdijing in gang. De daarbij vrijkomende kinetische  

   energie wordt omgezet in zowel potentiële energie als in rotatie snelheid/energie die zichtbaar is bij alle  

   sterrenstelsels. De afremming van de uitdijing van de heelalbolschil gaat nog steeds door. 

■ De uitdijing van het heelal wordt over circa 200 ± 50 miljard jaar uiteindelijk gereduceerd tot nul.  

   Alle 4 – 20 miljard sterrenstelsels zijn dan volledig ‘opgebrand’ en opgeslokt door hun eigen centrale  

   zwarte gat. Vanuit een heelal bolschil met maximale straal van circa 3,0 ± 0,5 miljard lichtjaar krimpt  

   het heelal vervolgens weer uiterst langzaam in met een vrij constante snelheid van circa 0,1 – 0,15 Mm/s.  

   Onder regie van gravitatie komen alle centrale zwarte gaten weer tegelijkertijd terug in C en smelten  

   daar samen tot het volgende Little Bang zwarte gat dat, pas helemaal aan het eind, weer instabiel wordt: 

■ De heelalcyclus / Taeutcyclus toont ernstige fouten aan in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie  

   van Einstein. Zijn formule E = mc2 geldt alleen voor m = materie en annihilatie en niet voor m = massa.  

   De heelalcyclus genereert een heel andere visie op massa, materie, energie, gravitatie, tijd en ruimte. 

 

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

*)      Dank voor de ondersteuning en inbreng van Franklin Roos, 

**)    Dank voor de rond honderd figuren van Adarshi Yadava. 

***)  Auteursrechten; zie document A6. 
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 *1) INLEIDING: DE BIG BANG THEORIE GENEREERT ONOPLOSBARE PROBLEMEN:  

-) Inleiding; het heelal start niet met een super hete Big Bang: 

Anno 2015 gaat de wetenschap vrijwel unaniem uit van: 

 
1) De nimmer bewezen theorie dat het heelal is gestart met één grote Big Bang die plaatsvond vanuit één 

singulariteit. Dat moet daarvoor een super groot zwart gat zijn geweest met daarin alle massa/materie en energie 

van het heelal bijeen was gebracht. Dat gigantische zwarte gat zou onder zijn eigen, schier ‘oneindig’ groot 

geworden gravitatie nog verder ineen zijn gestort tot een puntmassa of singulariteit van massa en energie!  

 

2) Door Newton en Einstein zijn de exacte wetenschappen er anno 2015 van overtuigd dat gravitatie 

rechtstreeks vastgekoppeld zit aan massa. In dat geval zou gravitatie een elementaire kracht zijn die niet kan 

verdwijnen zolang sprake is van massa!  

Voorafgaand aan de start van dit heelal met een Big Bang moet dan naast alle massa, materie, elektrische lading 

en magnetische spin, kinetische energie ook alle gravitatie van het heelal opgesloten zitten in deze singulariteit. 

Probleem: de Big Bang kan alleen plaatsvinden als in die singulariteit alle gravitatie verdwijnt! De door Newton 

veronderstelde directe koppeling tussen massa en gravitatie verhindert het laten plaatsvinden van de Big Bang 
conform de huidige Big Bang theorie! 

 

3) De Big Bang theorie omzeilt dat probleem door alle massa van de singulariteit tijdelijk om te zetten in energie 

waarmee ook alle gravitatie verdwijnt. Die omzetting berust op de relativiteitstheorie van Einstein en de 

daarbinnen afgeleide formule E = mc2 voor m = elementaire massa. Die formule veronderstelt in feite dat massa 

+ gravitatie, lading en spin enerzijds en energie anderzijds volkomen aan elkaar equivalente en in elkaar 

overgaande fysische grootheden zijn!  

 

4) Volkomen onduidelijk is echter hoe dat proces van omzetten van massa + gravitatie, lading en spin in energie 

stapsgewijs plaatsvindt. In document F1a 2014 (eerste versie dec 2013) www.uiterwijkwinkel.eu laat de auteur 

zien dat massa, gravitatie, lading, spin en energie aparte grootheden zijn die niet zomaar in elkaar kunnen 
overgaan zoals de relativiteitstheorie veronderstelt.  

Massa, lading en spin zijn niet equivalent aan energie. Die grootheden zijn het rechtstreekse gevolg van 

kinetische energie en daardoor opgewekte rotatiebewegingen en torsies op het laagste en meest elementaire higgs 

/ string / snaar niveau. Document F1c laat op plausibele wijze zien hoe een en ander georganiseerd is vanaf het 

higgs niveau tot aan het proton/elektron. Document F1d toont de opbouw van het atoom en het periodiek 

systeem. 

 

5) Op vrijwel hetzelfde moment van de Big Bang wordt alle daar vrijgemaakte energie via E = mc2 weer terug 

getransformeerd tot massa met de bijbehorende gravitatie, lading en spin en vervolgens omgevormd tot materie. 

Hoe dat proces, al dan niet, stapsgewijs wordt afgewikkeld is eveneens volkomen onduidelijk. Dit vindt plaats in 

de eerste 380.000 onbegrepen duistere jaren van na de Big Bang. 

Vanuit de huidige visies binnen de exacte wetenschappen op de Big Bang zou gelijk met massa ook direct alle 
gravitatie, lading en spin weer moeten terugkomen in het heelal! Die op en rondom het Big Bang Punt 

geconcentreerde gravitatie zou iedere verdere uitdijing van het heelal direct blokkeren. Het heelal blijft dan  

gevangen binnen deze singulariteit. 

 

6) Om de huidige afmetingen van het heelal te kunnen verklaren laat men het heelal na de Big Bang uitdijen met 

snelheden die veel groter zijn dan de lichtsnelheid. Anno 2015 wordt in de exacte wetenschappen aangenomen  

dat het heelal in de eerst uiterst korte massaloze en gravitatie loze inflatoir expandeert met snelheden die veel 

groter zijn dan de lichtsnelheid. Ook als je uitgaat van zo’n inflatie zou de aan massa gekoppelde gravitatie 

daarna iedere verdere uitdijing van het heelal direct blokkeren.   

 

7) Geen enkel deeltje met massa kan zich echter sneller verplaatsen dan de lichtsnelheid c! Het inflatoir uitdijen 
van het heelal is fundamenteel strijdig met het maximum van de lichtsnelheid!  

 

8) Op onverklaarbare wijze resulteert de Big Bang theorie uiteindelijk in de vorming van instabiele neutronen 

die vervolgens uiteenvallen in een equivalent aantal gewone protonen en elektronen waaruit even later de atomen 

en isotopen van het periodiek systeem worden gevormd.  
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9) Dit pad van vorming van atomen via uiteengevallen neutronen kan energetisch evenmin. Het neutron valt te 

beschouwen als het instabiele kernfusieproduct van één waterstofatoom waarbij veel warmte zou zijn 

vrijgekomen. Vanuit de losse protonen en elektronen van uiteengevallen neutronen zijn energetisch gezien niet 

opnieuw waterstof atomen/-moleculen te vormen! Via kernfusie zijn dan evenmin de elementen van het 

periodiek systeem te vormen. Vanuit de Big Bang theorie valt dan de huidige materie en atomen/elementen in het 

heelal niet te verklaren!  

 

10) Tot heden (2016) heeft men nog steeds geen plausibele en sluitende verklaring gevonden voor de periode die 

voorafging aan de Big Bang. Hoe ontstond die singulariteit, waarom vond de Big Bang plaats en welke 
processen hebben daarna allemaal plaatsgevonden. De processen in de eerste 380 millennia van het huidige 

heelal vormen anno 2015 nog steeds een onverklaarbare duistere periode met processen die niet goed begrepen 

en te verklaren zijn! Uitgelegd wordt dat een singulariteit niet mogelijk is. 

 

-) Heelal zou de vorm van een ballon moeten hebben: 

11) Vanuit de Big Bang theorie bezien moet thans alle massa en materie zich op gelijke afstand bevinden van het 

Big Bang punt c.q. het centrum C van het heelal in de vorm van een exact ronde heelalbolschil. Vanwege de 

thans aanwezige gravitatie zou die heelalbolschil steeds langzamer moeten uitdijen! Het heelal zou de vorm 

moeten hebben van een, relatief dunne, gigantisch grote heelalbolschil c.q. ballon die verder zowel van binnen 

als naar buiten toe volkomen leeg is en daarmee een 100 % vacuüm is. Door de afbuiging van licht worden alle 

beelden uit het diepe heelal vertekend en krijgen we die bolschil als zodanig nimmer te zien. 
De heelalcyclus vanuit gaat uit van zo’n ballonvormig heelal. Gravitatie remt de alzijdig gelijke uitdijing van 

deze dunne, niet zichtbare, heelalbolschil t.o.v. C steeds verder af totdat deze uitdijing over circa 350 – 450 

miljard jaar overal gelijktijdig tot stilstand zal komen.  

 

12) Vroeger dijde die heelalbolschil dus steeds sneller uit dan thans het geval is. Dat wordt bevestigd via de 

waargenomen roodverschuivingen met de Hubble, Herschel en andere satellieten. Het heelal moet de vorm 

hebben van een dunne heelalbolschil is die bezet is met miljarden sterrenstelsels. Alle materie en energie in het 

heelal moet zich bevinden in dan wel direct nabij deze, door gravitatie, steeds langzamer uitdijende 

heelalbolschil die een dikte heeft van enkele miljoenen lichtjaren. 

 

-) Alle elektromagnetische straling ondergaat heel geringe afbuigingen in het heelal: 
13) Zo nemen we het heelal helemaal niet waar. Vanaf de aarde bezien lijkt alsof onze planeet aarde in het 

centrum van dat heelal staat. Dat heelal lijkt naar de randen toe zelfs steeds sneller uit te dijen. Dat wordt anno 

2015 toegeschreven aan de aanwezigheid van een grote hoeveelheid zogenoemde ‘donkere’ niet meetbare 

energie.  

Het op aarde waargenomen beeld van het heelal resulteert in een volkomen ander beeld dan dat van een 

heelalbolschil zoals je die na de Big Bang zou mogen verwachten. De op aarde waargenomen beelden van het 

heelal zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid van een ‘oerknal’ die resulteert in een relatief dunne 

heelalbolschil! Hoe komt dat? 

 

14) Die vertekening wordt veroorzaakt doordat in het heelal / de heelalbolschil en lage concentraties H2 en He 

alle vormen van elektromagnetische straling, zoals fotonen, neutrino’s en alle kosmische straling, onderhevig 

zijn aan een uiterst minieme afbuiging van gemiddeld slechts circa 1 graad per tien-veertig duizend (licht)jaar! 
Zo’n geringe afbuiging is op aarde technisch niet meetbaar. In figuur 77 is dat schetsmatig weergegeven. 

 

15) (Anti)fotonen en (anti)neutrino’s zijn majorana deeltjes; zie document F1b. Fotonen en neutrino’s / 

frankino’s  zijn echte deeltjes opgebouwd uit een aantal gewone higgs deeltjes en een equivalente aantal anti 

higgs deeltjes. Daardoor hebben majorana deeltjes aan de buitenkant geen meetbare massa, elektrische lading en 

magnetische spin omdat die grootheden elkaar bij meting volledig opheffen maar kwantitatief net niet exact nul 

zijn!  

 

16) Door deze vrijwel nul zijnde gemeten massa kunnen fotonen en frankino’s niet sneller bewegen in het heelal 

dan met de lichtsnelheid! Netto blijft genoeg elektrische lading en magnetische spin over om fotonen en 

frankino’s een minieme afbuiging te bezorgen in hun rechte baan tijdens passage door de elektrische en 
magnetische velden van sterren en sterrenstelsels. Die afbuiging bedraagt naar schatting gemiddeld slechts 1 

graad per tien – veertig duizend jaar! Dat is extreem weinig maar resulteert op aarde wel in volkomen vertekende 

beelden van het heelal!  

 

17) De afbuiging van fotonen en frankino’s / neutrino’s wordt niet veroorzaakt door gravitatie. Geen enkele vorm 

van elektromagnetische straling genereert van zichzelf gravitatie. Elektromagnetische straling is daardoor ook 
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volstrekt ongevoelig voor gravitatie. Alleen de ‘schil’ elektronen van atomen genereren gravitatie als gevolg van 

snelheid van het atoom in het heelal; zie document E3 www.uiterwijkwinkel.eu . Zie ook document E3-1 en  

vooral de figuren 4a, 4b, 5 en 6 waar de structuur van de heelalcyclus in het kort wordt toegelicht. 

  

-) Alle gravitatie verlaat het heelal: 

18) Gravitatie is bijzonder. Dit is de enige vorm van straling die voor de volle 100 % zonder massa, lading en 

spin is. Documenten E3 en E3-1. Door het absoluut afwezig zijn van massa is gravitatie straling niet gehouden 

aan de lichtsnelheid! Daar massa, lading en spin ontbreken is gravitatie de enige vorm van straling die zich 

steeds puur rechtlijnig verplaatst zowel naar binnen als naar buiten de heelalbolschil. Alle gravitatie verlaat ons  
heelal direct. (Dat geldt overigens ook voor het fenomeen tijd).  

 

-) Door afbuiging van neutrino’s en fotonen blijft alle massa en energie steeds voor 100% binnen de 

heelalbolschil: 

19) Die minieme afbuiging van fotonen en frankino’s door lading en spin is ook net voldoende om ervoor te 

zorgen dat alle vormen van straling (behoudens gravitatie en tijd) steeds voor 100 % binnen deze dunne 

heelalbolschil blijven waardoor de heelalbolschil steeds fungeert als een 100 % gesloten systeem voor alle 

massa, materie en kinetische energie in het heelal! Zie de figuren 74 – 77 waar de consequenties van het voor 

elektromagnetische straling a) volledig open heelalbolschil, b) half open heelalbolschil en c) volledig gesloten 

heelalbolschil schematisch zijn weergegeven  

 
20) We nemen het diepe heelal dus steeds waar door via de lens van deze relatief dunne heelalbolschil en een 

dikte van enkele miljoenen lichtjaren! Die afbuiging van fotonen binnen de heelalbolschil zorgt er ook voor dat 

we noch naar het zwarte binnenin de heelalbolschil kunnen kijken noch naar de absoluut zwarte ruimte buiten 

deze bolschil.  

De afbuiging van licht en straling dekt de volkomen donkere gebieden volledig af en vult deze gebieden op met 

virtuele projecties vanuit de heelalbolschil zelf.   

 

-) Vertekend beeld van het heelal: 

21) Die minieme afbuiging van fotonen resulteert in prachtige maar in werkelijkheid volkomen vertekende 

beelden van het diepe heelal zoals we dat via de Hubble, Herschel en Planck sterrenkijkers opvangen; zie figuur 

77. Die minieme afbuiging zorgt er ook voor dat ogenschijnlijk lijkt alsof de aarde in het centrum staat van het 
heelal in plaats van ergens op de rand van de heelalbolschil!  

Dit verklaart ook waarom het heelal aan de randen steeds sneller lijkt uit te dijen. Hoe verder we terugkijken des 

te groter daar de toenmalige uitdijingsnelheid van de heelalbolschil was en des te groter de roodverschuiving. De 

waarneming is juist, de huidige interpretatie van de waarneming helaas niet!  

Door gravitatie dijt de heelalbolschil juist steeds langzamer uit en komt deze uitdijing over 200 ± 50 miljard jaar 

tot stilstand. Daarna krimpt het heelal weer in. 

 

22) Die minieme afbuiging van straling zorgt op aarde voor één gigantisch optisch gezichtsbedrog van het diepe 

heelal. Daar moeten we ons steeds uiterst bewust van zijn. Vooral bij de interpretatie van de opgevangen vaak 

uiterst intrigerende beelden vanuit de heelalbolschil. 

 

23) Die afbuiging binnen de heelalbolschil zorgt er ook voor dat het licht en andere straling via verschillende 
banen lopen en op aarde met onderlinge tijdverschillen van dagen tot soms jaren worden ontvangen. Dat 

resulteert in een circa 10 – 20 voudige dubbeltelling van het aantal quasars en sterrenstelsels. De heelalbolschil 

bevat volgens de auteur geen 100 – 150 miljard sterrenstelsels doch vermoedelijk slechts 4 – 20 miljard stuks en 

mogelijk nog minder.  

 

24) Die dubbeltellingen vormen een belangrijke factor in het verre van sluitend krijgen van de balansen van het 

heelal voor zowel massa/materie als voor energie. Dat resulteert in de thans veronderstelde aanwezigheid van 

‘donkere massa/materie’ en van ‘donkere energie’. Die aspecten vormen speerpunten in het huidige astrofysisch 

onderzoek.  

 

-) Big Bang theorie lost geen problemen op doch creëert alleen nieuwe: 
25) De Big Bang theorie is al meer dan een halve eeuw oud en heeft nog steeds niet geresulteerd in plausibele 

antwoorden op een groot aantal fundamentele vragen en vraagstukken. Met de tijd genereert deze theorie helaas 

steeds meer vragen en onoplosbare problemen en wetenschappelijk noodzakelijke kronkels.  

De Big Bang theorie heeft tot heden evenmin geresulteerd in een mathematisch model van het heelal als geheel 

noch in het modelmatig afleiden van de stappen die het heelal sinds de Big Bang tot heden heeft doorlopen. Een 
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veelheid aan deelmodellen zijn ontwikkeld maar die zijn helaas niet gekoppeld aan de cyclus van het heelal c.q. 

aan de heelalbolschil als geheel. 

 

-) Tijd voor modelmatige aanpak waarmee alle vragen kwalitatief en kwantitatief te beantwoorden zijn:  

26) Tijd voor een structureel andere visie op het heelal. De auteur beschrijft het heelal als een energieneutraal 

afgewikkelde cyclus van precies 29 stappen (priemgetal!) die zichzelf eindeloos herhaalt en steeds op vrijwel 

exact dezelfde wijze wordt afgewikkeld. In dit document G7 zijn die 29 stappen beschreven aan de hand van de 

12 basisparameters van het heelal; zie document G3 www.uiterwijkwinkel.eu . 

De heelal cyclus beschrijft ook nauwkeurig de periode die aan de start van dit heelal voorafging. In dit 
document G7 uit begin 2015 wordt deze heelalcyclus alleen nog kwalitatief beschreven en via grove schattingen 

ingevuld!  

 

-) Heelalcyclus is mathematisch te modelleren: 

27) Thans is reeds duidelijk dat deze 29 stappen van de heelal cyclus volledig mathematisch te modelleren zijn 

en daarmee de heelalcyclus als geheel. Met zo’n mathematische heelalmodel zijn dan de kwantitatieve 

randvoorwaarden van dit heelal en zijn cyclus af te leiden. Dan zijn ook alle 29 stappen van die cyclus tot in 

detail kwantitatief in te vullen; ook de stappen die nog moeten komen!  

 

-) Met mathematisch model is heelalcyclus volledig kwantitatief in te vullen: 

28) Dit mathematische heelalmodel geeft plausibele antwoorden op alle gestelde vragen en oplossingen voor alle 
vraagstukken! De modellering van de heelalcyclus biedt de gewenste duidelijkheid en antwoorden op de aard 

van ‘donkere massa’ en van ‘donkere’ energie; de magneten in de moderne astrofysica! 

In figuur 3 document E3-1 blijkt dat met toevoegen van een factor cos α aan de huidige gravitatieformules het 

probleem van de ‘donkere massa / materie’ reeds vergaand wordt ingevuld en daarmee opgelost.  

In de figuren 2, 4a, 4b, 5 en 6 van E3-1 blijkt dat de ‘donkere energie’ niets anders is dan de gravitatie energie 

die bij de terugkomst van het waterstofatoom en daarmee van gravitatie/gravitatie energie t.o.v. C volkomen 

gratis en vanuit het niets aan de heelalcyclus is toegevoegd!   
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*2) PROBLEEMSTELLING:  

 

-) Astrofysica berust volledig op de Big Bang theorie en de relativiteitstheorie:  

Op basis van een verkeerde start en de Big Bang theorie en onbekendheid van de heelalcyclus trachten anno 

2014 wetenschappers allerlei gebeurtenissen en processen in het heelal te vatten in stelsels van mathematische 

formuleringen en deelmodellen zonder dat men een duidelijk beeld heeft over: 

       a)   de aanleiding van de vorming van dat gigantische Big Bang zwarte gat of singulariteit,  

       b)   de fysische eigenschappen van zwarte gaten en de functies die zwarte gaten vervullen in het heelal, 

       c)   het hoe en waarom van de Big Bang, het wegvallen van de gravitatie en het uit elkaar vallen van het  
             zwarte gat of singulariteit en dit zomaar kon exploderen, 

       d)   wat is gravitatie nu eigenlijk precies; wordt gravitatie gegenereerd vanuit massa sec van de atoomkern  

              (Einstein) of vanuit de ‘schil’ elektronen van het atoom in combinatie met snelheid van het atoom in het  

              heelal zoals de auteur stelt, 

       e)   wat is massa; bestaat er ook antimassa die elkaar bij metingen opheffen net als bij lading en spin,  

       f)   bestaat naast kinetische energie anti kinetische energie die elkaar bij metingen eveneens opheffen,   

       g)   de overgang van massa tot (anti)materie; (anti)materie is massa die linksom dan wel rechtsom met de  

             lichtsnelheid rond zijn as roteert; materie/antimaterie bezitten ieder een ½mc2 aan rotatie-energie, 

       h)   massa/antimassa kunnen niet annihileren; materie/antimaterie kunnen daarentegen wel annihileren, 

       i)    waarom subatomaire deeltjes uitsluitend resulteren in protonen/elektronen en het waterstofatoom 

       j)    hoe stapsgewijs de vorming van neutronen plaatsvindt en daarmee de vorming van protonen/elektronen, 
 k)   hoe het elektron in een baan rondom het proton is geraakt teneinde het waterstofatoom te vormen,    

 l)    de oorsprong van de krachten op het waterstofatoom om het waterstof molecuul te vormen, 

      m)  waarom kernfusie van waterstof uitsluitend resulteert in elementen van het periodiek systeem,    

      n)   het ontstaan van fysische/chemische krachten op gewone atomen en op zwart-gat atomen, 

      o)    welke stappen het heelal na de Big Bang heeft doorlopen teneinde op een volstrekt logische wijze uit   

      te komen op het huidig waarneembare heelal en de daarbinnen aanwezige materie en sterrenstelsels,  

      p)   welke ontwikkelingen vanaf nu in het heelal te verwachten zijn.  

 

-) Spitsvondigheden en verwarring: 

In de wetenschap is veel kennis aanwezig verspreid over tientallen verschillende vakgebieden en sub-

vakgebieden; ieder met zijn eigen specialisten. Helaas beschikt niemand meer over het totaal overzicht rond de 
processen die zich afspelen in het heelal. Ideeën en onoplosbare problemen worden snel gevat en verwerkt in 

mathematische (sub)modellen die nimmer geënt zijn op het heelal als geheel. Om die modellen compleet en rond 

te krijgen hebben wetenschappers allerlei buitenissige oplossingen bedacht zoals: 

- vervormingen van tijd en ruimte door gravitatie; de vorming van een singulariteit,  

- begrippen ingevoerd zoals ‘waarnemingshorizon’, ‘donkere materie’ en ‘donkere energie’ en  

- visies ontwikkeld zoals ‘wormgaten’ in de tijd en ruimte en meer. 

Die ‘oplossingen’ zijn inmiddels een heel eigen ‘leven’ gaan leiden en leveren daarmee hun eigen bijdrage aan 

de verwarring rond het totaalbeeld van het heelal.  

 

-) De Big Bang theorie en relativiteitstheorie resulteren in nog meer vragen: 

Anno 2016 is de start van dit heelal nog steeds onduidelijk. Dat geldt ook via welke stappen het huidige heelal 

tot stand is gekomen en hoe dit heelal zal eindigen. Een halve eeuw na in de introductie van de Big Bang theorie 
en het onderzoek van duizenden (astro)fysici heeft de wetenschap nog steeds geen idee: 

-) wat aan de Big Bang voorafging en hoe die singulariteit/puntmassa of dat Big Bang zwarte gat is gevormd,   

-) waarom de gravitatie in die singulariteit is weggevallen en de Big Bang kon plaatsvinden,  

-) hoe die Big Bang precies in zijn werk is gegaan, 

-) hoe materie en vervolgens massa stapsgewijs volledig wordt omgezet in pure energie, 

-) hoe vanuit die pure energie vervolgens weer stapsgewijs massa/materie tot stand komt en welke subatomaire  

    deeltjes materie daarbij achtereenvolgens worden gevormd, 

-) waarom dit opbouwproces van massa/materie uiteindelijk alleen resulteert in gewone protonen en gewone  

    elektronen en niet in andere vormen van materie c.q. subatomaire deeltjes, 

-) waar de eventueel gevormde antimaterie van het heelal is gebleven en  

-) is de oorsprong van gravitatie nog steeds niet verklaard en daarmee onbekend. 
Reeds meer dan een halve eeuw zijn de Big Bang zelf en de eerste circa 380.000 jaar van het heelal na de Big 

Bang nog steeds volledig oningevulde blinde vlekken.  

 

-) De heelalcyclus beschrijft ook de eerste 380 millennia:  

In dit document werkt de auteur de cyclus uit die het heelal op een volkomen energie neutrale wijze doorloopt in 

29 duidelijk te beschrijven stappen. Die cyclus bestaat uit een aantal kortdurende kernfysische en chemische 



7 

 

stappen die steeds gekenmerkt zijn door één verandering. Die 29 stappen duren van veel minder dan een seconde 

voor de kernfysische reacties tot langdurige fysische stappen die vele miljoenen tot miljarden jaren in beslag 

nemen. Niet alleen de start van dit heelal via de Little Bang en de eerste 380 millennia na de start worden precies 

beschreven doch tevens alle daarop volgende stappen tot het heden en daarnaast alle stappen tot de volgende 

Little Bang. We verkeren thans in stap 23 van de heelalcyclus. 

 

 

2.1 FUNDAMELTELE FOUTEN INGEWEVEN IN DE BASIS VAN DE EXACTE WETENSCHAPPEN:  

Vanuit het verleden zitten een aantal hinderlijke en basale weeffouten in het fundament van de exacte 
wetenschappen: 

-1) de acceptatie van de relativiteitstheorie en daarmee het equivalent aan elkaar stellen van massa en energie, 

-2) het niet systematisch afleiden van het fenomeen massa en het ontstaan van de meest elementaire krachten op  

      deze elementaire massadeeltjes c.q. (higgs) deeltjes zoals lading en magnetische spin, 

-3) aan deze higgs deeltjes zit kinetische energie gekoppeld en die resulteert in rotaties en vervorming van die  

      deeltjes en torsies waardoor deze higgs deeltjes alleen: a) massa, b) elektrische lading en c) magnetische spin  

      kunnen genereren maar geen gravitatie! Zie document F1a 2014, 

-4) het niet onderkennen van de effecten van bewegingen van atomen in het heelal resulteren in vervormingen  

      in de banen van ‘schil’ elektronen als gevolg waarvan de overige fysische en chemische krachten van atomen  

      en moleculen worden gegenereerd waaronder gravitatie. Zie document F1d.  www.uiterwijkwinkel.eu  

-5) het systematisch verklaren van de overgang van gewone isotopen naar zwart gat isotopen/zwarte gaten. Zie  
      document F1e. 

 

-) Massa valt niet om te zetten in energie en massa genereert geen gravitatie: 

In document F1a 2014 is aangegeven wat massa is en hoe de higgs massadeeltjes van het proton en het elektron 

zijn voor te stellen. Op higgs niveau zijn massa, lading en spin het gevolg van de vaste hoeveelheid kinetische 

energie. Die kinetische energie veroorzaakt drie rotaties van de higgs deeltjes om hun lengteas en rondom de 

beide breedte assen waardoor deze higgs deeltjes drievoudig vervormd raken en drie vormen van torsies op deze 

deeltjes ontstaan.  

Als protest tegen die vervormingen genereren de higgs deeltjes van het proton en die van het elektron: a) een 

meetbare massa of antimassa, b) een elementaire positieve of negatieve elektrische lading en c) elementaire 

parallelle of anti parallelle magnetische spin. Op higgs niveau is geen rotatieruimte meer aanwezig voor het 
genereren van gravitatie of enig andere fysische/chemische kracht! De heelalcyclus noopt tot herbezinning van 

de basis van de relativiteitstheorie en de Big Bang theorie.  

 

Massa, lading en spin zijn geen op zichzelf staande autonome fysische fenomenen doch indirect afgeleiden van 

kinetische energie. Massa, lading en spin zijn het gevolg van kinetische energie; een volgordelijke verband in 

plaats van een equivalente relatie. Op higgs niveau is kinetische energie niet equivalent te stellen met massa, 

(+ lading en spin) waar de relativiteitstheorie van uitgaat.  

Het surplus aan kinetische energie in het heelal kan zich niet autonoom manifesteren. Dat surplus aan kinetische 

energie zit ook altijd gebonden aan massa en materie maar is vrijer over te dragen en uit te wisselen. Dat surplus 

aan kinetische energie zorgt in het heelal voor allerlei lineaire en rotatie bewegingen van alle deeltjes met massa 

en / of materie.  

 
Document F1a 2014 heeft vervelende consequenties voor de exacte wetenschappen en dus nare gevolgen: 

- Vanwege die vaste koppeling van kinetische energie aan massa valt elementaire massa niet om te zetten in  

   (kinetische) energie. Op dit punt dient de relativiteitstheorie fundamenteel anders te worden bezien/uitgelegd. 

- E = mc2 geldt niet op het meest elementaire niveau van massa en antimassa doch eerst voor annihilatie op het  

   hogere niveau van materie en antimaterie. Bij annihilatie wordt al evenmin massa omgezet in energie!  

- Op het niveau van elementaire higgs massa deeltjes is geen rotatie ruimte aanwezig voor het genereren van  

  gravitatie. Gravitatie wordt ook eerst opgewekt op het niveau van atomen en specifiek door de ‘schil’- 

  elektronen van atomen in combinatie met beweging van het atoom in het heelal t.o.v. C. Zie document E3 en  

  E3-1.  

- Bij de Big Bang/Little Bang en de eerste fase van het heelal speelt gravitatie een sleutelrol omdat deze start  

  alleen kan plaatsvinden als alle gravitatie volledig verdwijnt. Dat is onmogelijk als gravitatie vastgekoppeld  
  zit aan massa zoals Newton en Einstein veronderstelden en de wetenschap anno 2015 nog steeds als vaststaand  

  feit aanneemt.  

 

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) De Big/Little Bang vindt pas plaats als gravitatie volledig verdwijnt: 

In de documenten onder C, E3 en E3-1 heeft de auteur de oorsprong van gravitatie afgeleid en van alle andere, 

fysische, chemische en mechanische krachten van zowel het gewone atoom als die van zwart-gat atomen 

(ineengestorte gewone atomen).  

De mechanische krachten ontstaan bij atomen bij verandering van de snelheid en/of de hoeksnelheid. Deze 

mechanische krachten van het atoom worden indirect gegenereerd via de atoomkern en de elektronenschillen 

rondom de atoomkern van het atoom. 

 

Gravitatie en deze overige fysische en chemische krachten worden gegenereerd vanuit de ‘schil’ elektronen van 
het atoom als gevolg van lineaire en rotatiesnelheden van het atoom in het heelal. Deze niet elementaire 

krachten, zoals gravitatie, verdwijnen ook volledig als het atoom geen snelheid meer heeft in het heelal t.o.v. het 

centrum C van het heelal.  

Omgekeerd nemen deze krachten toe met de omvang van de (rotatie)snelheid van het atoom of zwart gat atoom 

in het heelal! Fysische en chemische krachten zijn kwantitatief snelheid c.q. kinetische energie afhankelijk; voor 

gravitatie geldt een lineair verband en voor de overige krachten geldt een kwadratisch verband. Fysische en 

chemische krachten en hun bindingen zijn geen constante grootheden! Dat geldt eveneens voor de daaraan 

gekoppelde natuurconstanten!  

 

-) Gravitatie staat centraal in de heelalcyclus: 

Document E3 en E3-1 is specifiek geweid aan gravitatie en plaats van gravitatie in de heelalcyclus. Gravitatie  
wordt daar volledig losgekoppeld van massa en dat raakt het fundament van de huidige exacte wetenschappen! 

Document E3-1 bevat tevens een kort overzicht van de heelalcyclus. 

 

-) Bij de start en daarna bij het uitdijen heelal moet het atoom en daarmee gravitatie en het atoom dus 

volledig afwezig zijn:  

Na de Little Bang heeft het huidige heelal vele miljarden lichtjaren kunnen uitdijen doordat bij de superkoude 

Little Bang (document G6) van de auteur alleen losse protonen en elektronen vrijkomen en geen neutronen of 

atomen worden gevormd. Zolang het atoom ontbreekt is gravitatie en gravitatie energie ook volledig afwezig. 

Zonder atomen en daarmee gravitatie kon het heelal gedurende de eerste circa 5 – 6 miljard jaar na de Little 

Bang volkomen ongehinderd gelijkmatig bolvormig uitdijen met circa 0,3 – 0,5 van de lichtsnelheid c totdat 

uiteindelijk het waterstofatoom gevormd wordt en daarmee gelijk gravitatie en gravitatie energie t.o.v. C 
terugkwam op de heelalbolschil. 

Met gravitatie wordt vanuit het niets en ‘volkomen gratis’ een enorme hoeveelheid gravitatie energie aan de 

heelalcyclus is toegevoegd! Die gravitatie energie vormt de drijvende kracht achter de heelalcyclus en is niets 

anders dan de door de exacte wetenschappen gezochte ‘donkere energie’. Die gravitatie energie wordt weer 

volledig benut voor het afwikkelen van de heelalcyclus. 

   

-) Geen inflatie heelal:  

Gravitatie en tijd zijn de enige fenomenen in het heelal zonder massa, lading, spin en kinetische energie. Als 

enige zijn gravitatie en de tijd (de heelalkloktijd) niet gehouden aan de lichtsnelheid c. Alle overige fenomenen 

in het heelal berusten op, al dan niet, meetbare massa, lading, spin en kinetische energie en zijn altijd dwingend 

gehouden aan de lichtsnelheid c.   

Tijdens de hele heelalcyclus is continu sprake van massa/materie en van kinetische energie. Alle overige 
processen zoals de uitdijing van het heelal wikkelen zich altijd af binnen het maximum van de lichtsnelheid c. 

De gebeurtenissen en de afmetingen van het heelal c.q. van de heelalbolschil zijn te verklaren zonder ‘inflatie’.   
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*3) VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN VOOR HET BESCHRIJVEN VAN DE HEELALCYCLUS:  

De heelalcyclus valt pas te beschrijven als duidelijkheid bestaat over:  

a) de oorsprong van massa en van de meest elementaire krachten van massa systematisch worden afgeleid,   

b) hoe fotonen en neutrino’s weer worden omgevormd tot protonen, elektronen, tot materie en antimaterie 

en tot atomen, 

c) hoe annihilatie van materie en antimaterie en de formule E = mc2 dan zijn voor te stellen, 

d) de oorsprong van de overige fysische, chemische en mechanische krachten op atomen en van gravitatie 

en  waardoor die krachten ontstaan.  

 
In de documenten onder C en D www.uiterwijkwinkel.eu heeft de auteur systematische het ontstaan van alle 

mogelijke fysische en chemische krachten (C) en bindingen (D) van atomen afgeleid. Die fysische en chemische 

krachten op atomen (o.a. gravitatie) ontstaan door (rotatie)bewegingen van het atoom in het heelal. De auteur 

legt als eerste een verband tussen de fysische en chemische krachten op het atoom en de bewegingen van dat 

atoom binnen het heelal c.q. de heelalbolschil. Opgemerkt wordt dat de oploskracht en de absorptie-kracht 

inmiddels worden aangemerkt als onderdeel van de vanderwaalskracht; bijlage 2 document F1a 2014. 

De auteur heeft alle krachten afgeleid van zowel gewone als alle krachten van ineengestorte compacte zwart gat 

atomen en daarmee de krachten van zwarte gaten. De oorsprong van gravitatie is eveneens verklaard. Zie 

document E3 en E3-1. Dat systematisch afleiden van krachten via kinetische energie en snelheid van het atoom 

in het heelal realiseert de auteur een andere basis voor het fundament van de exacte natuurwetenschappen.  

 
Deze aangepaste fysische wereld bestaat uit de volgende documenten: 

- documenten B1, B2, B3, B4: afgeleid wordt dat het periodiek systeem slechts één biochemische systeem  

                                                  toestaat; zie Biochemical Pathways of model Recon 2. Alle vormen van leven in  

                                                  het heelal berusten op exact dezelfde biochemische principes als aangetroffen in  

                                                  levende materie op aarde. Levende materie ontwikkelt zich spontaan. 

- documenten C1, C2, C3: verklaren de oorsprong van alle fysische en chemische krachten van gewone atomen  

                                              en die van zwart-gat atomen als wisselwerking van die atomen met snelheid van het  

                                              atoom in het heelal. Zie tabel 2 document F1a 2014.   

- document D1: Beschrijft de structuur van alle fysische en chemische bindingen en afstotingen, 

 

- document E3: verklaart de oorsprong van gravitatie, 
- document E3-1: Figuren bij de oorsprong van gravitatie + korte weergave heelalcyclus, 

 

- document F1a 2014: Beschrijft de 4 higgs deeltjes; twee van het (anti)proton en twee van het (anti)elektron, 

- document F1b: De vormen en eigenschappen van majorana deeltjes (o.a. fotonen en neutrino’s / frankino’s),  

- document F1c: De opbouw vanuit die 4 higgs deeltjes van het proton/elektron en het waterstof atoom, 

- document F1d: De opbouw van de isotopen van het periodiek systeem met atoomkernen zonder neutronen, 

- document F1e: De opbouw van de isotopen in een zwart gat toestand, 

- document F1f: Het minimaal en maximaal één beginsel; kortweg min/max 1, 

 

- document G0: Het onderscheid tussen massa en materie, 

- document G1: Gewone materie/atomen, zwart-gat materie/atomen en de kritische zwart-gat gravitatie, 

- document G2: Tijd en ruimte, 
- document G3: De 12 basisparameters van het heelal, 

- document G4: De 9 randvoorwaarden van het heelal, 

- document G5: De zeven fouten in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie; E = mc2 geldt niet voor  

                           m = massa doch uitsluitend voor m = materie en annihilatie, 

- document G6: De Little Bang en de onmogelijkheid om massa om te zetten in energie en omgekeerd energie  

                           in massa. In dit document wordt de super koude Little Bang beschreven waarbij het zwarte gat  

                           rechtstreeks uiteenvalt in een equivalent aantal protonen en elektronen. Deze Little Bang is  

                           contraire met de Big Bang. 

- document G7: De heelalcyclus met 29 stappen + figuren heelalcyclus,  

- document G8: Figuren behorend bij de heelalcyclus, 

- document G9: Alle straling ondergaat afbuiging in het heelal, 
- document G10: Natuurconstanten zijn niet constant. 

 

- document H1: Hier leidt de auteur een digitale (kern)fysica en (bio)chemie af of wel de DMF/C (2017). 

 

- document J1: De 25 antwoorden op 25 vragen van David Gross. 

- document J2: De 14 fouten in het fundament (2016) van de exacte wetenschappen. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Deze documenten beschrijven in onderlinge samenhang: 

- de vorm en eigenschappen van de elementaire deeltjes op het allerlaagste higgs niveau,  

- de vorming daaruit van protonen en elektronen, 

- de opbouw van atomen dwingend conform de isotopen van het periodiek systeem met hun eigenschappen, 

- tot op de schaal van de heelalbolschil die een energie neutrale cyclus doorloopt en zichzelf eindeloos herhaalt! 

 

In de documenten onder B1 – B4 heeft de auteur de algemene randvoorwaarden afgeleid voor de biochemie 

van levende materie en bewezen dat het periodiek systeem overal in het heelal geldt. Alle vormen van leven in 
het heelal berusten dwingend op dezelfde biochemie zoals die wordt aangetroffen bij levensvormen op aarde. 

 

 

3.1  ONTKOPPELEN VAN DE BEGRIPPEN MASSA EN GRAVITATIE: 

In document E3 en E3-1 heeft de auteur het fenomeen gravitatie afgeleid. Anders dan anno 2015 gedacht wordt 

gravitatie niet gegenereerd vanuit de massa van atoomkernen doch gegenereerd door de ‘schil’ elektronen van 

atomen en alleen als die atomen onderhevig zijn aan één of meerdere lineaire en rotatie bewegingen in het heelal 

t.o.v. het centrum C van het heelal c.q. van de heelalbolschil. Iedere vorm van lineaire- en rotatiesnelheid houdt 

de ‘schilelektronen’ van atomen uit hun ideale baan. Als protest daartegen genereren deze ‘schilelektronen’ o.a. 

gravitatie en andere fysische en chemische krachten. Zie tabel 1 – 1 van document F1f.  

Gravitatie(kracht) en de andere fysische en chemische krachten verdwijnen volledig als de snelheid van gewone 
atomen of die van zwart gat atomen en zwarte gaten in het heelal t.o.v. C afneemt tot nul!  

 

Gravitatie is een snelheid en daarmee kinetische energie gerelateerde kracht van het atoom. In geen enkel opzicht 

vormt gravitatie een elementaire kracht van massa. In de exacte wetenschappen moet gravitatie volkomen 

losgekoppeld worden van massa!  

 

 

3.2 HEELAL CYCLUS STAAT OP GESPANNEN VOET MET DE RELATIVITEITSTHEORIE:  

De wetenschap gaat anno 2016 onverkort uit van de juistheid van de relativiteitstheorie van Einstein. Vanuit die 

theorie is het energieneutraal doorlopen van de heelalcyclus niet mogelijk!  

 
In document G5 www.uiterwijkwinkel.eu zijn een aantal fouten geconstateerd in de uitgangspunten van de 

relativiteitstheorie. De auteur beperkt zich daarom hier slechts tot het benoemen van die zeven fouten in de 

uitgangspunten van de relativiteitstheorie. 

1) Het ontbreken van het essentiële onderscheid tussen massa en materie. Einstein mocht de formules van 

Maxwell, die alleen gelden voor m = materie, helemaal niet uitbreiden en toepassen voor m = massa, 

2) E = mc2 geldt niet voor  m = massa doch alleen voor m = materie en antimaterie en alleen bij de 

annihilatie van equivalente materie en antimaterie en het omzetten daarvan in fotonen, 

3) Fotonen zijn majorana deeltjes zonder meetbare massa, lading en spin aan de buitenkant waardoor heel 

bedrieglijk lijkt alsof fotonen 100 % pure energie zijn. Dat is niet het geval. Te onderscheiden zijn: 

a) de fotonen van licht die zich hechten aan of worden uitgestoten door de ‘schilelektronen’ en door 

de ‘kernelektronen’ aanwezig in de atoomkern. 

b) de infrarood fotonen die zich hechten aan of worden uitgestoten door de protonen in de atoomkern. 
Fotonen (majorana’s) bezitten aan de buitenkant geen meetbare massa, lading of magnetische spin 

maar bezitten daar wel geladen en magnetische plaatsen,  

4) Helaas heeft Einstein het terug vormen van massa en materie vanuit energie (fotonen) en vanuit 

deeltjesstraling niet nader uitgewerkt. De wetenschap is daar overigens tot heden (2016) nog steeds niet 

in geslaagd, 

5) Gravitatie zit niet rechtstreeks gekoppeld aan massa maar ontstaat slechts indirect via de ‘schil’ 

elektronen in combinatie met snelheid van gewone atomen en van zwart gat atomen in het heelal, 

Gravitatie is geen gevolg van de kromming van ruimte en tijd; zie hoofdstuk 6.5. 

6)  ‘Startpunt en einde’ van tijd en ruimte liggen beide bij de start en het einde van de heelalcyclus. Het 

heelal heeft één vast centrum C met de fysieke afmetingen van enkele cm, 

7) Tijdens de heelalcyclus is het enige toegestane waarnemingspunt steeds dwingend gefixeerd in het 
centrum C van het heelal. Bij theoretische beschouwingen is men niet vrij zelf een waarnemingspunt te 

kiezen elders in het heelal dan C.  

8) Het tijdstip van waarneming ligt eveneens vast. Dat tijdstip in termen van heelalkloktijd dient steeds te 

worden bezien t.o.v. het moment van de Little Bang in C.  

9) Ruimte en tijd ligt beide vast en dienen steeds te worden bezien t.o.v. het centrum C van het heelal en 

het moment van de Little Bang.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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De ruimte van het heelal bestaat uit een heelalbolschil die steeds exact bolvormig en ballonvormig is. Die 

ruimte bezit fundamenteel slechts drie lineaire dimensies en circa acht rotatiedimensies; in totaal elf 

dimensies. Voor dat heelal geldt een éénmalig vrije keus van de positie van dit assenstelsel met C als het 

enige en vaste nulpunt van dat heelal c.q. van de heelalbolschil.  

(In de normaliter aanwezige relatieve rusttoestand bevindt ieder higgs deeltje zich alleen binnen eigen 

ruimtelijke stelsel bestaande uit drie rotatieassen en is op higgs niveau nog geen stelsel aanwezig met  

lineaire bewegingen. Die bewegingen treden wel op na botsingen in deeltjesversnellers!).  

Bovengenoemde fouten zijn zodanig ernstig van aard dat de relativiteitstheorie en de formule E = mc2 niet te 

handhaven vallen voor  m = massa en antimassa zoals Einstein voor ogen stond doch alleen voor m = materie 
en antimaterie bij annihilatie. Einsteins beroemde formule dient heel anders te worden geïnterpreteerd. De 

relativiteitstheorie blijft bij de auteur in zoverre overeind dat alle deeltjes met massa (waaronder fotonen en 

frankino’s zich niet sneller kunnen verplaatsen in het heelal dan met de lichtsnelheid c. Inflatie van het heelal is 

evenmin mogelijk! De heelalcyclus wordt afgewikkeld zonder inflatie doordat de heelalbolschil gedurende de 

eerste 5 – 10 miljard jaar uitdijt met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c!   

 

-) Big Bang theorie en standaardmodel berusten ook op de uitgangspunten van de relativiteitstheorie: 

De Big Bang theorie en het Standaard Model zijn anno 2016 eveneens gebaseerd op E = mc2 en vooral op m = 

massa. Beide theorieën hebben wetenschappers tot heden helaas op het verkeerde been gezet. Zie ook document 

I3 met de brief aan de KNAW van april 2008.  

Binnen de randvoorwaarden van de heelalcyclus zijn daarom: 
a) massa en gravitatie volledig van elkaar losgekoppeld (Newton) en  

b) wordt vergaand afstand genomen van de relativiteitstheorie (Einstein) en wordt deze theorie aangepast 

voor de begrippen gravitatie, tijd en ruimte. 

Beide vormen anno 2016 hoekstenen in het fundament van de exacte wetenschap.  

 

-) Alleen gravitatie ‘straling’ en tijd zijn niet gehouden aan de lichtsnelheid c: 

Uitsluitend gravitatie ‘straling’ is als enige vorm van straling 100 % zonder massa, lading en spin. Om die reden 

is gravitatie ‘straling’ niet gehouden aan de lichtsnelheid c. De volkomen massaloze gravitatie ‘straling’ 

verplaatst zich veel sneller door het heelal dan de lichtsnelheid en vermoedelijk zelfs met een oneindig grote 

snelheid door het heelal!  

Doordat lading en spin van gravitatie straling absoluut nul zijn wordt gravitatie ‘straling’ niet afgebogen door 
elektrische en magnetische velden van sterren en sterrenstelsels. Gravitatie verplaatst zich als massaloze en 

energieloze vorm van ‘straling’ zich steeds puur rechtlijnig door het heelal en tevens met oneindig grote snelheid 

door het heelal!  

 

Ditzelfde geldt ook voor tijd c.q. de heelalkloktijd. Alle lokaties in het heelal hebben steeds exact dezelfde 

heelalkloktijd. Netto verlaat alle gravitatie en alle tijd het heelal direct. Het heelal is alleen volkomen open voor 

gravitatie en tijd!  

Alle overige aan massa en materie gerelateerde straling zoals fotonen en ander kosmische straling blijft steeds 

voor 100 % binnen de heelalbolschil. 

 

-) Maar één heelal mogelijk: 

Gravitatie is de enige vorm van straling die buiten het heelal c.q. de heelalbolschil treedt en daarmee een 
aantrekkingskracht zou uitoefenen op alle eventuele ‘neven heelallen’! Zo er meerdere ‘neven heelallen’ waren 

geweest dan had gravitatie die alle ‘neven heelallen’ reeds bij vorige heelalcycli samengevoegd tot uiteindelijk 

één heelal! 

 

 

3.2.1  HET AANTAL DIMENSIES: 

Binnen de heelalbolschil c.q. ballonvorm zijn tussen 5 - 9 bewegingen mogelijk vooral in de vorm van rotatie 

bewegingen. Die 5 - 9 bewegingen van atomen/de aarde binnen de bolschil zien we terug in de 9 - 11 

afwijkingen in de bannen van alle ‘schil’ elektronen en daarmee in 5 - 9 vectoren die optreden bij alle, niet 

elementaire, fysische en chemische krachten van atomen en die vinden we ook terug in alle 5 - 9 vectoren van 

alle fysische en chemische bindingen. Iedere fysische en chemische binding is dus erg complex van opbouw.  
Die 5 - 9 snelheid dimensies manifesteren zich ook bij alle atomen/moleculen van de meetapparatuur en komt 

dus ook tot uiting in alle metingen! Hoe verfijnder de meting des te duidelijker de effecten van deze 5 - 9 

bewegingen/snelheid dimensies van de aarde in het heelal zichtbaar worden in de meetresultaten! Dit zijn de 5 - 

9 dimensies zoals verondersteld in de snaartheorie! 

Zijn alle snelheden van de aarde bekend dan zijn daar ook alle fysische en chemische bindingen en hun krachten 

te ontleden in 5 - 9 vectoren en zijn daarmee de problemen van de kwantummechanica kwantitatief opgelost. 
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*4)  HOOFDLIJNEN VASTE EN VOLKOMEN ENERGIE NEUTRALE 

HEELALCYCLUS: 

 

-) De heelalcyclus op hoofdlijnen: 

In dit hoofdstuk schetst de auteur de hoofdlijnen van de heelalcyclus. In hoofdstuk 7 worden de 29 stappen van 

de heelalcyclus meer in detail uitgewerkt. In document E3-1 en de figuren 4a, 4b, 5 en 6 plus toelichting 

schetst de auteur de belangrijkste stappen in deze heelalcyclus.  

In het voorjaar 2017 hoopt de auteur te starten met het mathematisch modelleren van de heelalcyclus in 

samenwerking met NWO, KNAW, CERN, ESA, universiteiten, wetenschappelijke instellingen en instituten. 

    

-) Heelalcyclus eindigt en start met een koude Little Bang en niet met een hete Big Bang:  

Dit document G7 beschrijft de cyclus van het heelal die overall volledig energieneutraal wordt afgewikkeld in  

29 stappen en binnen een cyclustijd van naar schatting tussen 2 – 3 biljoen (1012) jaar en wordt die cyclus wordt 

strikt logisch en voorspelbaar afgewikkeld zonder ‘inflatie stap’.  

 

-) De 29 stappen heelalcyclus berusten op het min/max 1 beginsel; cyclus is mathematisch te modelleren: 

Binnen de heelalcyclus wordt de overgang van iedere stap naar een volgende stap steeds gekenmerkt doordat in 

wezen steeds slechts één fysische, chemische of kernfysische verandering plaatsvindt. Voor het min/max 1 

beginsel ziet de document F1f. Dit algemene heelalwijd geldende beginsel in de fysica, de (bio)chemie en de 

kernfysica is niet eerder als zodanig onderkend en benoemd.  

Door dit uiterst fundamentele beginsel berust iedere stap van de heelal cyclus in beginsel dwingend op slechts 
één fysische, chemische of kernfysische verandering. Daardoor zijn alle overgangen binnen de heelalcyclus 

kwalitatief te beschrijven en is het heelal met zijn 29 stappen mathematisch te modelleren. Iedere stap binnen 

deze cyclus is daarmee te kwantificeren. Dan zijn de randvoorwaarden van de heelalbolschil als geheel af te 

leiden! 

 

-) Energie neutrale cyclus:  

In de eerste 6 -10 miljard jaar na de Little Bang ontbreekt het atoom en is daarmee gravitatie en gravitatie 

energie afwezig terwijl de heelalbolschil ongeremd opzwelt t.o.v. het centrum C. Als na 6 – 10 miljard jaar het 

waterstofatoom wordt gevormd komt daarmee ook gravitatie en gravitatie energie terug in het heelal. Op 

datzelfde moment wordt kosteloos een enorme hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C aan deze heelalbolschil en 

zijn cyclus toegevoegd! (Deze gravitatie energie is equivalent aan de gezochte ‘donkere energie’!) Die gelijk met 
waterstof kosteloos toegevoegde gravitatie energie is de drijvende kracht van de heelalcyclus wordt tijdens deze 

cyclus weer volledig benut!  

Door de kosteloos toegevoegde gravitatie energie t.o.v. C kan iedere heelalcyclus overall steeds op een 

volkomen energie neutrale wijze worden afgewikkeld. Deze cyclus herhaalt zich zelf eindeloos als een 

perpetuum mobile. Alle cycli van het heelal worden op vrijwel exact dezelfde wijze afgewikkeld binnen exact 

dezelfde heelalkloktijd. Fysisch gezien zijn tijd (de heelalkloktijd) en ruimte (een bolvorm met C in het centrum) 

eindige grootheden! In figuur 79 I) – XI) is het verloop geschetst van de kinetische energie, de veerspanning en 

van de gravitatie-energie tijdens de heelalcyclus.  

 

-) Huidige heelal is veel ouder dan 13,8 miljard jaar: 

Het huidige heelal startte circa 40 - 45 miljard jaar geleden met een superkoude, bij nul kelvin, afgewikkelde 

Little Bang (document G6) vanuit het Little Bang zwarte gat met een straal tussen 50 – 100 miljoen km. Het 
heelal is veel ouder dan thans wordt gedacht. 

In de laatste stappen van de voorafgaande heelalcyclus bracht gravitatie alle massa, materie en energie van dat 

heelal bijeen in dat Little Bang zwarte gat met centrum C steeds precies in het centrum. Dat geschiedt vrij rustig 

en zonder ‘Big Crunch’. In de eindfase van de vorming van dat Little Bang zwarte gat valt alle snelheid t.o.v. C 

weg en verdwijnt daarmee ook alle gravitatie en alle nog resterende gravitatie energie. Door het wegvallen van 

gravitatie wordt dit Little Bang zwarte gat instabiel en valt uiteen in losse zwart gat atomen die ook instabiel zijn 

en uiteenvallen in een gelijk aantal losse protonen en elektronen. Dat is de kern van de Little Bang.  

 

-) Big Bang periode is stap 16 heelalcyclus: 

De, anno 2016 algemeen aanvaarde, Big Bang vormt bij de auteur pas stap 16 van de heelalcyclus. Die stap 16 

bestaat 4 – 20 miljard supernova explosies die in een vrij korte periode van enkele weken tot jaren spontaan 
plaatsvinden in alle dan aanwezige, 4 – 20 miljard, supergrote pure waterstof bollen die in de voorgaande 

stappen zijn gevormd. Iedere pure waterstof supernova (Big Bang) explosie markeert de start van één 

sterrenstelsel. In het centrum gaat die supernova explosie gelijk op met de vorming van het centrale zwarte gat 
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van het toekomstige sterrenstelsel. In figuur 4a document E3-1 is de voorgeschiedenis van het Melkwegstelsel 

geschetst en in figuur 4b zijn toekomst tot aan de volgende Little Bang. 

Bij die explosie wordt slechts een deel (circa 15 %) van alle aanwezige waterstof gefuseerd tot hogere 

elementen. De rest van het aanwezige waterstof wordt samen met de buitenste schil van het fusiegebied 

weggeslingerd die voornamelijk lichtere elementen tot Fe bevat. Daaruit vormen zich na afkoeling later 150 – 

250 miljard sterren en hun planeten en ontstaat één sterrenstelsel met twee of meer gekrulde rotatie-

/spiraalarmen.  

 

-) Van de voorgaande 15 stappen van de heelalcyclus is vrijwel niets meer waarneembaar:  
De eerste 15 stappen in de heelalcyclus beslaan een periode van circa 20 miljard jaar waarvan alleen valt waar te 

nemen:  

a) de in die periode bereikte bolschilvormige ruimte van het heelal met een straal van circa 2,3 ± 0,5 miljard  

     lichtjaar,  

b) de uniforme verdeling van roterende sterrenstelsels over deze heelalbolschil. Als gevolg van de afbuiging van  

     alle vormen van elektromagnetische straling valt die heelalbolschil zelf thans niet als zodanig waar te nemen, 

c) de lage achtergrond temperatuur van 2,7 kelvin en  

d) de relatief te grote rotatiesnelheid van die sterrenstelsels die het gevolg is van de eerdere omzetting van  

    uitdijingsnelheid in rotatie snelheid. De thans geconstateerde te hoge hoeksnelheden van sterrenstelsels is  

    verklaarbaar en heeft niets van doen met ‘donkere massa’ of met ‘donkere energie’.  

Verder valt niets meer waar te nemen van die voorafgaande periode van 15 stappen. Vanwege het min/max 1 
beginsel, document F1f, kon de auteur die vijftien voorgaande stappen van de cyclus wel allemaal afleiden.  

 

-) Licht ondergaat minieme afwijking binnen de heelalbolschil:  

Die gelijkmatige verdeling van sterrenstelsels en hun te grote rotatiesnelheid vindt zijn oorsprong in de stappen  

6 - 15 van de heelal cyclus en valt, net als de relatief kleine ruimte van het heelal, logisch te verklaren als wordt 

uitgegaan van een minieme afbuiging van licht(fotonen) van één graad per tien- tot veertigduizend jaar. 

Aangezien de heelalschil een gesloten systeem is blijven alle vormen van straling, behalve gravitatie, binnen 

deze heelalbolschil voortbewegen. Door die geringe afwijkingen van straling nemen wij het heelal waar via de 

heealbolschil en via allerlei virtuele beelden en dus volkomen anders dan het in werkelijkheid is! 

 

-) Structuur heelal valt te verklaren zonder ‘donkere massa/materie’ en ‘donkere energie’: 
De (te) grote rotatiesnelheid van sterrenstelsels wordt thans door wetenschappers ten onrechte uitgelegd als een 

bewijs voor de aanwezigheid van ‘donkere massa/materie’ en van ‘donkere energie’. Uit de heelalcyclus blijkt 

dat alle massa, materie en kinetische energie te verklaren valt en geen enkele reden bestaat voor het introduceren 

van begrippen als ‘donkere massa’ of ‘donkere energie’. Zie de figuren 3, 4a, 4b, 5 en 6 document E3-1 met 

toelichting. 

 

-) Het heelal start met superkoude Little Bang: 

Met het wegvallen van alle snelheid in het Little Bang zwarte gat verdwijnt uiteindelijk ook alle gravitatie 

waardoor dit Little Bang zwarte gat instabiel wordt, met daarin alle, door gravitatie bijeengebrachte, massa, 

materie en energie van het heelal. Dat Little Bang zwarte gat heeft een temperatuur van circa 2,7 kelvin.  

 

-) Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag): 
In zwarte gaten stoten de elektronenschillen van de aanwezige zwart gat atomen elkaar wederzijds af. Dat 

resulteert in een enorme elektrische veerspanning. Bij zwarte gaten kan alleen gravitatie die elkaar afstotende 

zwart gat atomen bijeenhouden. Voor alle zwarte gaten /compacte hemellichamen geldt dat een minimale 

hoeveelheid gravitatie vereist is om als zwart gat / compact hemellichaam in stand te kunnen blijven!  

Deze minimaal vereiste gravitatie is gedefinieerd als de Kritische zwart gat gravitatie of Krizgag en komt 

overeen met de gravitatie van het kleinst bekende zwarte gat (een doorsnee van circa 5 - 10 km met een rotatie 

snelheid van circa 1/3e van de lichtsnelheid c) Krizgag is daarmee een maat voor de minimaal vereiste 

hoeveelheid kinetische energie van zwarte gaten! 

 

Daalt de aanwezige gravitatie tot onder deze Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) dan kan gravitatie die 

elkaar afstotende zwart gat atomen niet meer bijeenhouden en daarmee opgesloten houden in het zwarte gat. Dat 
zwarte gat /compacte hemellichaam valt dan uiteen in losse, instabiele, zwart gat atomen die vervolgens direct 

verder uiteen vallen in een equivalent aantal protonen en elektronen! Deze Little Bang staat beschreven in 

document G6 www.uiterwijkwinkel.eu . Voor de figuren zie document G8. 

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) E = mc2 voor m = massa berust op een misverstand: 

Bij deze Little Bang wordt geen massa en geen materie conform E = mc2 omgezet in energie. In document F1a 

2014 blijkt dat de meest elementaire higgs massadeeltjes van het proton en die van het elektron onverwoestbaar 

zijn.  

Massa doch ook lading en spin zijn niet equivalent aan (kinetische) energie doch het rechtstreekse gevolg van 

kinetische energie en daardoor optredende rotaties en torsies binnenin deze meest elementaire higgs deeltjes. Als 

protest en reactie op die vervormingen en torsies genereren alle higgs deeltjes uitsluitend massa, lading, spin en 

ruimte. Massa, lading, spin en ruimte zijn niet equivalent met energie zoals Einstein veronderstelde doch louter 

het gevolg van energie. Einsteins massa is niet vrij om te zetten in energie! Het omzetten van massa in energie, 
zoals Einstein dat in zijn relativiteitstheorie voor ogen had, is fysisch zelfs absoluut onmogelijk.  

Dit omzetten van massa in energie berust op een misverstand rond annihilatie en de fotonen en frankino’s die 

daarbij vrijkomen. Fotonen en frankino’s zijn majorana deeltjes die evenveel massa en antimassa, + en – lading 

en parallelle en anti parallelle spin bezitten waardoor fotonen en frankino’s van buitenaf bezien ogenschijnlijk 

zonder massa, lading en spin lijken te zijn terwijl binnenin die fotonen en frankino’s alle massa, lading, spin en 

kinetische energie nog steeds onveranderd aanwezig is. De groep van majorana deeltjes wordt beschreven in 

document F1b.  

 

-) Bij annihilatie wordt niets van de aanwezige massa/materie omgezet in energie: 

Vanwege de majorana structuur van fotonen en frankino’s (document F1b) lijkt bij annihilatie ogenschijnlijk 

alsof alle massa, lading en spin volledig wordt omgezet in energie! Dat is niet het geval! In werkelijkheid 
verdwijnt tijdens annihilatie helemaal niets van de aanwezige massa, lading, spin en ruimte. 

Bij annihilatie van equivalente materie en antimaterie komt alleen een hoeveelheid rotatie energie vrij die 

binnenin die equivalente materie en antimaterie aanwezig is en equivalent is aan E = mc2. Die rotatie energie 

komt vrij in de vorm van fotonen terwijl binnenin die fotonen (majorana deeltjes) nog steeds alle massa, lading 

en spin onverkort aanwezig is. Aan de buitenkant van het foton en het frankino is die massa, lading en spin 

echter niet meer waarneembaar/meetbaar. 

 

-) Geen start heelal met E = mc2 en geen start van het heelal via inflatie: 

Die Little Bang berust noch op annihilatie noch op omzetting conform E = mc2 voor m = massa. Bij de Little 

Bang, document G6, vallen alle zwart gat atomen via enkele, kernfysische, tussenstappen direct uiteen in een 

equivalent aantal gewone protonen en gewone elektronen. Alle massa en materie en alle protonen en elektronen 
blijven gedurende deze bij 0 kelvin afgewikkelde, super koude, Little Bang volledig ongewijzigd in takt!  

Gedurende de eerste circa 6 - 10 miljard jaar na de Little Bang dijt de heelalbolschil uit met circa 1/3e – 1/2e van 

de lichtsnelheid c en in de vorm van een alzijdig uniforme heelalbolschil bestaande uit exact bolvormige mono 

laagjes van afwisselend één proton en één elektron dik.  

Deze uitdijing blijft binnen de lichtsnelheid waardoor de heelal cyclus van Uiterwijk Winkel zich afwikkelt 

zonder enige vorm van inflatie! Het heelal is veel ouder zijn dan de anno 2016 veronderstelde 13,8 miljard jaar.  

Zie figuur 4a document E3-1. 

 

-) Gedurende de eerste 5 – 10 miljard jaar is gravitatie afwezig: 

In deze eerste periode na de Little Bang is het atoom afwezig en is daarmee gravitatie eveneens volledig afwezig. 

Na de Little Bang en start van het huidige heelal kon de heelalbolschil circa 5 – 10 miljard jaar volkomen 

ongehinderd uitdijen bij een constante uitdijingsnelheid van de heelalbolschil met circa 1/3e – 1/2e van de 
lichtsnelheid. Dat verklaart de huidige ruimte van het heelal in de vorm van een dunne bolschil die zonder 

inflatie tot stand is gekomen! In die eerst periode wordt een enorme, alzijdig gelijke, afstand van circa 2,3 ± 0,5 

miljard lichtjaar opgebouwd t.o.v. C. Zolang gravitatie afwezig is vergt dit aangroeien/creëren van ruimte in het 

heelal t.o.v. C geen enkele vorm van kinetische energie!  

In die eerste periode neemt de uitdijingsnelheid zelfs in geringe mate toe met circa 0,5 Mm/sec omdat de 

snelheid van de elektronen afneemt van 2/3e c tot circa twee duizend km/s. De daarbij vrijkomende kinetische 

energie wordt omgezet in extra uitdijingsnelheid van de mono laagjes met protonen en elektronen. 

 

-) Pas na circa 5 - 10 miljard jaar na de Little Bang komt gravitatie terug in het heelal: 

Pas 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang zijn de onderlinge snelheden en afstanden tussen de mono laagjes van 

protonen en elektronen inmiddels zodanig gewijzigd dat ieder proton een eigen elektron kan invangen. 
Heelalwijd wordt exact gelijktijdig uitsluitend het waterstofatoom gevormd dat direct daarop door reageert tot 

het waterstof molecuul. Dan wordt overal in de heelalbolschil uitsluitend puur waterstof gevormd en geen enkel 

ander isotoop van het periodiek systeem!  

Met het waterstof atoom/molecuul komt niet alleen gravitatie en gravitatie energie terug in het heelal doch ook 

andere fysische en chemische krachten zoals de vanderwaalskracht/binding en de chemisch covalente 

radicaalkracht/binding. Voor gravitatie en die krachten zie documenten E3, E3-1 figuur 2 en 6 en C2.  
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Die gelijk met waterstof ontstane gravitatie en gravitatie energie t.o.v. C wordt tijdens de rest van de heelalcyclus 

weer volledig verbruikt. Deze gravitatie energie vormt de drijvende kracht achter iedere heelalcyclus. Die 

gravitatie energie zorgt ook voor het energieneutraal afwikkelen van iedere cyclus. Het heelal is in die 

voorafgaande tijd alzijdig exact gelijkmatig uitgedijd met een straal van circa 2,5 ± 0,5 miljard lichtjaar t.o.v. het 

centrum C van het heelal.  

 

-) Afremming uitdijingsnelheid verloopt eerst snel en vlakt daarna steeds langzamer af: 

Sinds de terugkeer van het waterstofatoom/molecuul en van gravitatie, zo’n 30 – 35 miljard jaar geleden, wordt 
de uitdijing van de inmiddels sterk uitgerekte en steeds meer uitgerekte en dunner geworden heelalbolschil sterk 

afgeremd. Vanwege de grote uitdijingsnelheid en daaraan gekoppelde grote uitdijinggravitatie gaat die 

afremming in eerste instantie relatief snel en vlakt deze daarna steeds langzamer verder af omdat met de 

uitdijingsnelheid ook de hoeveelheid gegenereerde uitdijing gravitatie afneemt. De uitdijingsnelheid is inmiddels 

afgeremd van circa 1/3e c – 1/2e c tot enkele honderden km/s. 

Over circa 400 ± 50 miljard jaar vanaf nu komt een einde aan de uitdijing van de heelalbolschil en komt deze 

uitdijing volledig tot stilstand. Het heelal bereikt dan zijn maximale omvang van 3,0 ± 0,5 miljard lichtjaar die 

bij iedere cyclus steeds even groot is en wordt steeds op hetzelfde moment wordt bereikt.  

 

-) Ontstaan van rotaties en rotatie/hoeksnelheden: 

De bij de afremming van de heelalbolschil vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte. Deze 
energie kan niet anders dan weer volledig worden omgezet in één of meerdere andere bewegingen. Dat kan 

alleen in de vorm van rotatiebewegingen en rotatie/hoek snelheden die lokaal loodrecht staan op de 

uitdijingsnelheid. Gravitatie zorgt er dus voor dat die vrijkomende kinetische uitdijings-energie volledig wordt 

omgezet in kinetische rotatie energie en rotaties in het waterstof gas.  

In het binnen de dunne, uniform uitdijende, heelalbolschil aanwezige waterstofgas ontstaan door gravitatie eerst 

4 – 20 miljard en mogelijk nog veel meer rotatiebewegingen op een relatief kleine schaal van sterrenstelsels en 

mogelijk nog kleiner. Later ontstaan nog 3 – 4 rotaties in dat pure waterstofgas op een steeds grotere schaal 

boven die van ‘sterrenstelsels’. Uiteindelijk betreft het 4 – 5 rotaties op, qua grootte, verschillende niveaus van 

clusters tot op een schaal die tientallen tot honderden malen groter zijn dan die van de huidige sterrenstelsels. 

Die waren toen natuurlijk nog niet aanwezig. Die oorspronkelijke 4 – 5 bewegingen in het waterstofgas uit de 

periode voor de 4 – 20 miljard ‘Big Bangs’ in stap 16 zijn thans nog steeds aanwezig al zijn die snelheden 
moeilijk afzonderlijk te herkennen. Volkomen logisch te verklaren roteren de huidige sterrenstelsels veel sneller 

dan op basis van de Big Bang theorie mag worden verwacht!  

Op het moment van het ontstaan van de echte sterrenstelsels (stap 16) zijn deze gebieden met daarin inmiddels 

gevormde 100% pure waterstofbollen naast de uitdijingsnelheid reeds onderhevig aan 4 – 5 verschillende 

grootschalige rotatiebewegingen en rotatiesnelheden binnen de heelalbolschil. Die natuurlijke, maar voor de 

huidige astronomen, ‘te snelle rotatie’ vormde de aanleiding tot het begrip ‘donkere energie’. Die voor de 

huidige wetenschap onverklaarbare te ‘snelle’ rotatie heeft niets van doen met ‘donkere energie’.  

De donkere energie in het heelal is niets anders dan gravitatie-energie!   

 

Vanaf stap 16 en start van de sterrenstelsels worden nadien nog 4 – 6 bewegingen toegevoegd die op kleinere 

schaal plaatsvinden en met name ontstaan binnen het sterrenstelsel zelf. In totaal is thans sprake is van ergens 

tussen 5 - 9 bewegingen die moeilijk zijn te ontwarren op basis van beelden vanuit het heelal. Die oudste vormen 
van rotatie bewegingen/snelheden zijn wel modelmatig af te leiden.  

 

-) Effecten van die 5 - 9 bewegingen (van de aarde) in heelal zijn terug te vinden in ieder atoom in het 

heelal en in de fysische en chemische krachten en bindingen: 

De effecten van die bewegingen vinden we terug in alle atomen op aarde. De door de ‘schil’ elektronen 

gegenereerde fysische en chemische krachten en hun bindingen zijn opgebouwd uit evenwel kracht- en 

bindingvectoren als de aarde aan bewegingen ondergaat binnen de heelalbolschil ten opzichte van het centrum C 

van het heelal. Hier ligt een directe koppeling tussen de astrofysica en de kwantummechanica. De structuur van 

fysische en chemische krachten en bindingen is verder uitgewerkt in document F1d.  

 

-) Sterrenstelsels roteren te ‘snel’: 
De effecten van de vroegere afremming door gravitatie van de uitdijingsnelheid in de periode voorafgaande aan 

de ‘Big Bangs verklaren de (te snelle) rotaties van sterrenstelsels onderling en in de (te) snelle rotaties van alle 

sterrenstelsels zelf. Thans (stap 23 heelalcyclus) is sprake van 5 - 9 lineaire snelheden en rotatie/hoeksnelheden 

binnen de heelal bolschil.  
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De heelalcyclus verklaart de oorsprong van die ‘te snelle’ rotaties op plausibele wijze zonder begrippen als 

‘donkere massa / materie’  en ‘donkere energie’. Bij het mathematisch modelleren van de heelalcyclus worden 

die begrippen volledig kwantitatief ingevuld en deze kunnen dan verdwijnen.  

 

-) Door gravitatie dijt de heelalbolschil steeds langzamer uit:  

In de uitdijende heelal heerst netto een naar het centrum C gerichte gravitatie. Dat uitdijen genereert gravitatie 

energie en gaat ten koste van de uitdijingsnelheid waardoor de heelalbolschil met zijn thans 4 - 20 miljard 

sterrenstelsels steeds langzamer uitdijt. Vroeger dijde de heelal bolschil sneller uit met als maximum circa 1/3e – 

1/2e van de lichtsnelheid c zo’n 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang en circa 30 – 35 miljard jaar geleden bij de 
vorming van het waterstofatoom/molecuul.  

Het bewijs van die vroegere steeds snellere uitdijing is terug te vinden in de roodverschuiving van sterrenstelsels 

die toeneemt naarmate het object verder verwijderd staat van de aarde! We zien dan sterrenstelsels door de 

heelalbolschil heen met een uitdijingsnelheid van miljarden jaren geleden. De afname van de roodverschuiving 

voor dichter bij de aarde gelegen sterrenstelsels vormt het directe en tastbare bewijs dat het heelal c.q. de heelal 

bolschil steeds langzamer uitdijt terwijl visueel gezien juist precies het tegenovergestelde lijkt te gebeuren met 

een heelal dat ogenschijnlijk steeds sneller lijkt uit te dijen i.p.v. steeds langzamer!  

 

-) Einde uitdijing heelal: 

Gravitatie zorgt er voor dat de uitdijing snelheid van de heelal bolschil over circa 400 ± 50 miljard jaar overal 

gereduceerd wordt tot nul en daarmee de uitdijing van de heelalbolschil overal volledig tot stilstand komt.  
In de tussentijd branden alle sterren via kernfusie hun waterstof, helium en lithium op tot atomen met minimaal 

twee of meer elektronenparen die kunnen transformeren tot zwart gat atomen via het vormen van vanderwaals-

bindingen binnenin de elektronenschillen van het atoom waardoor deze elektronenschillen inklappen tot direct 

gesitueerd rondom de atoomkern en de hoeksnelheid van deze ‘schil’ elektronen toeneemt tot nabij de 

lichtsnelheid c.  

Die extreem hete gaslaag onttrekt het zwarte gat zelf vrijwel volledig aan het zicht. Alle zwarte gaten hebben van 

zichzelf een temperatuur van slechts 2.7 kelvin omdat de atoomkernen binnen hun elektronenschillen vrijwel 

geen enkele ruimte meer hebben om te trillen. Die koude zwarte gaten verraden hun aanwezigheid alleen door 

hun (rotatie)gravitatie. Eerst vanaf het element Be kunnen atomen in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel 

worden opgenomen. Bij de elementen waterstof, helium en lithium lukt die opname in het zwarte gat pas na 

kernfusie tot minimaal beryllium of hoger! Zie document F1e en figuren 18a – 18n.  
 

Rondom alle centrale zwarte gaten is een hete (gas)laag aanwezig met daarin fuserend waterstof, helium en 

lithium. Die gaslaag van waterstof, helium en lithium hoopt zich ook op rondom alle kleinere lokale zwarte 

gaten. Daar is de temperatuur en druk veel lager wat erin resulteert dat hier geen kernfusie optreedt. Die met de 

tijd steeds dikker wordende gaslaag onttrekt zo’n klein zwart gat vrijwel volledig aan het zicht.  

 

-) Alle sterrenstelsels verdwijnen uiteindelijk volledig in hun centrale zwarte gat: 

In de komende circa 200 ± 50 miljard jaar verdwijnen alle uit gefuseerde ‘opgebrande’ sterren en hun 

begeleidende planeten samen met alle lokale kleinere zwarte gaten volledig in het enorme centrale zwarte gat 

aanwezig in het centrum van ieder sterrenstelsel. Daardoor krijgt dat centrale zwarte gat krijgt uiteindelijk een 

straal van circa 30 - 50 duizend km. Aan het einde van de uitdijing van het heelal roteren alle centrale zwarte 

gaten met dezelfde hoeksnelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c om hun as. Alle uitdijingsnelheid 
van het sterrenstelsel is dan omgezet in rotatie/hoeksnelheid!  

De uitdijing van de heelalbolschil eindigt overigens pas als alle waterstof, helium en lithium volledig is 

gefuseerd en alle atomen zijn getransformeerd tot zwart gat atomen en deze zijn opgenomen in het centrale 

zwarte gat.  

 

Het heelal c.q. de heelal bolschil bestaat over circa 400 ± 50 miljard jaar dan uit circa 4 – 20 miljard centrale 

zwarte gaten die alleen nog met een gelijke rotatiesnelheid van circa 1/3e c – 1/2e c rondom hun lengte as roteren 

en die binnen de heelalbolschil verder nog circa 3 – 4 rotatie bewegingen ondergaan t.o.v. elkaar. Die rotaties 

stammen uit de eerste 15 stappen van de heelalcyclus. Alle centrale zwarte gaten zenden dan alleen nog 3 – 4 

gelijksoortige vormen van rotatie gravitatie uit! 

 

-) Langzame constante alzijdig gelijke inkrimping van het heelal/de heelalbolschil: 

Na het bereiken van het punt met maximale uitdijing gaat de heelalbolschil weer inkrimpen onder invloed van 

deze onderling aantrekkende (rotatie)gravitatie. De heelal bolschil is uniform bezet met 5 – 10 miljard 

supergrootte zwarte gaten ieder met één of meerdere sterrenstelsels in zich opgenomen. Zie figuur 4b E3-1.  
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De uiteindelijke rotatiesnelheid van ieder centrale zwarte gat is het directe gevolg van het omzetten van uitdijing 

snelheid en uitdijing energie in rotatiesnelheid en rotatie energie. De rotatiesnelheid van alle centrale zwarte 

gaten is gelijk gericht.  

In energetisch opzicht is de eigen rotatiesnelheid echter volledig tegengesteld gericht aan de inkrimpsnelheid van 

de heelalbolschil c.q. de inkrimpsnelheid van de 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten richting C. Daardoor wordt 

op ieder centraal zwart gat een inkrimpgravitatie gegenereerd die 100% tegengesteld gericht is aan de eigen 

rotatiesnelheid en rotatie gravitatie!  

 

Die enorme eigen rotatiesnelheid en rotatiegravitatie verhindert bij alle centrale zwarte gaten een continue 
toenemende  versnelling van de inkrimping van de heelalbolschil. Onderweg naar C wordt de versnelling van de 

inkrimpsnelheid continu afgevlakt tot een lage en vrij constante inkrimpsnelheid van circa 0,1 - 0,15 Mm/s. Het 

inkrimpen van het heelal/de heelalbolschil duurt daardoor erg lang en wordt thans geschat op een periode van  

2,5 ± 0,5 biljoen (1012) jaar! Die continue afremming van de versnelling uitmondend in een constante 

inkrimpsnelheid van de heelalbolschil verhindert een ‘Big Crunch’ van de heelal bolschil.  

 

-) Afname gravitatie heelalbolschil: 

Gedurende de terugtocht naar het centrum C van het heelal c.q. Little Bang punt worden alle centrale zwarte 

gaten in een periode van circa 2,5 ± 0,5 biljoen jaar heel langzaam ontdaan van hun rotatiesnelheid en daarmee 

ook van hun rotatiegravitatie. De hoeveelheid gravitatie in de heelalbolschil neemt met de tijd steeds verder af en 

daarmee de hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C! Zie figuur 6 document E3-1. Pas helemaal aan het einde van 
de inkrimping van de heelalbolschil zijn alle 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten volledig ontdaan van hun 

rotatiesnelheid en van hun rotatie gravitatie.  

Tijdens de terugtocht naar C neemt de totale hoeveelheid gravitatie/gravitatie energie in het heelal c.q. de 

heelalbolschil steeds verder af bij een constante inkrimpsnelheid die zelf weer een eigen, geringe, 

inkrimpgravitatie genereert.  

Die inkrimpgravitatie is nodig voor het volledig afronden van de inkrimping van de heelalbolschil.  

 

-) Samensmelting tot één groot Little Bang zwarte gat:  

Versnelling van de inkrimpsnelheid kan pas weer plaatsvinden als deze centrale zwarte gaten niet meer roteren. 

Dat punt zonder rotatie wordt pas bereikt in de laatste fase van de inkrimping als alle centrale zwarte gaten 

inmiddels weer vlak bij het centrum C van het heelal zijn aangekomen. Daar versmelten eerst met elkaar tot een 
exact ronde ‘bolring’ bestaande uit pure zwart gat materie/ zwart gat atomen en met een dikte van circa 60 – 100 

duizend kilometer. Zie figuur 4b E3-1.  

 

-) Geen singulariteit mogelijk: 

Die ‘bolring’ van zwart gat materie krimpt nog verder in. Uiteindelijk ontstaat één perfect rond Little Bang 

zwarte gat met een straal van circa 50 – 100 miljoen km met het centrum C van het heelal steeds precies in het 

midden. Tijdens die aller laatste fase van inkrimpen zorgt de onderlinge verdringing van zwart gat atomen er 

voor dat de inkrimpsnelheid steeds verder afneemt daarmee de nog resterende inkrimpgravitatie van het Little 

Bang zwarte gat en bijbehorende gravitatie energie. Die alleen overgebleven en steeds verder afnemende 

inkrimpgravitatie kan dat te vormen Little Bang zwarte gat onmogelijk laten transformeren tot een ‘singulariteit’  

(In geval van een singulariteit zou het heelal een éénmalig fenomeen zijn i.p.v. een zich continu herhalende 

cyclus!) 
 

-) Het Little Bang zwarte gat:  

Vanwege de onderlinge afstemming o.i.v. (rotatie)gravitatie komen alle centrale zwarte gaten uiteindelijk weer 

exact gelijktijdig terug bij het centrum C van het heelal. Ze zijn dan inmiddels volledig van hun rotatiesnelheid,  

bijbehorende rotatie gravitatie en rotatiegravitatie energie ontdaan. Ze bezitten dan alleen nog enige 

ínkrimpsnelheid en bijbehorende inkrimpgravitatie en inkrimpgravitatie energie.  

Onder invloed van die inkrimpgravitatie smelten die miljarden zwarte gaten samen tot één super groot Little 

Bang zwart gat met daarin alle massa, materie en kinetische energie van het heelal bijeen en met C steeds precies 

in het centrum. Dat Little Bang zwarte gat krijgt uiteindelijk een straal van circa 50  - 100 miljoen km!  

Pas op het allerlaatste moment van die samensmelting en vorming van het Little Bang zwarte gat verdwijnt ook 

de laatste inkrimpsnelheid in het Little Bang zwarte gat en verdwijnt daarmee inherent ook het laatste restje aan 
gravitatie en gravitatie energie binnenin dat gigantisch grote Little Bang zwarte gat! Dat klinkt als ongelofelijk! 

 

-) Little Bang start met onderschrijden van Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) 

Om de onderlinge afstoting van de aanwezige zwart gat atomen in bedwang te houden en daarmee het Little 

Bang zwarte gat stabiel te blijven moet de totaal door snelheid gegenereerde gravitatie bij zwarte gaten steeds 

groter zijn en blijven dan Krizgag.  
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Minder dan 0,1 seconde voordat de inkrimping van het heelal is afgerond en de binnenruimte volledig is 

opgevuld daalt de totale gravitatie van het Little Bang zwarte gat tot onder het niveau van de Kritische zwart gat 

gravitatie (Krizgag). Dat zojuist gevormde gigantische Little Bang zwarte gat met C exact in het centrum wordt 

dan overal exact gelijktijdig instabiel. De onderlinge elektrische afstoting van de elektronenschillen van de 

aanwezige zwart gat atomen wint het dan van de aanwezige gravitatie. Krizgag moet theoretisch kwantitatief 

zijn af te leiden. 

 

Bij het onderschrijden van Krizgag valt het Little Bang zwarte gat overal exact gelijktijdig uiteen in losse zwart 

gat atomen. Die zwart gat atomen worden op datzelfde moment eveneens allemaal gelijktijdig instabiel. Alle 
aanwezige zwart gat atomen en hun atoomkernen vallen dan via een viertal tussenstappen vrijwel gelijktijdig 

uiteen in een gelijk aantal protonen en elektronen.  

Bij de auteur is de atoomkern uitsluitend opgebouwd uit protonen en (kern)elektronen en bevat de atoomkern 

geen neutronen die in wezen zijn opgebouwd te denken uit één proton en één elektron; zie document F1d.  

De Little Bang en het proces van uiteenvallen van zwart gat atomen staat beschreven in document G6 en in 

hoofdstuk 7. 

 

-) Start volgende heelal: 

Met de Little Bang start vanuit het centrum C van het heelal een nieuwe cyclus van het volgende heelal. Die 

cyclus bestaat weer uit exact dezelfde 29 stappen (priemgetal) die binnen exact dezelfde cyclustijd worden 

afgewikkeld van ergens tussen 3,0 ± 0,5 biljoen (1012) jaar.  
Via modellering van de 29 stappen van de heelalcyclus zijn de kwantitatieve grenzen voor de twaalf parameters 

van het heelal en voor ieder stap binnen die cyclus kwantitatief af te leiden en daarmee:  

a) de hoeveelheid massa en daarmee het aantal protonen en elektronen,  

b) de hoeveelheid materie in de vorm van atomen,  

c) de totale hoeveelheid lading en spin, 

d) de vaste vastgelegde hoeveelheid kinetische energie op higgs niveau, 

e) de meer vrije hoeveelheid kinetische energie boven het higgs niveau,   

f) de minimale en maximale ruimte van de heelalbolschil en  

g) de (heelalklok)tijd waarbinnen zo’n gehele cyclus kan worden afgewikkeld.  

Pas na volledige modellering van de heelalcyclus zijn de kwantitatieve grenzen van de 12 parameters van de 

heelalbolschil aan te geven. Daaruit zijn de kwantitatieve grenzen van de heelalbolschil en van zijn energie 
neutrale cyclus af te leiden.  

 

-) De vrijgekomen protonen en elektronen ordenen zich in mono laagjes: 

Na het uiteenvallen van alle zwart-gat atomen in een equivalent aantal protonen en elektronen ordenen die zich 

via hun aantrekkende elektrische lading en wederzijds afstotende magnetische spin in mono laagjes van protonen 

en elektronen die met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c zich met uniforme snelheid verwijderen vanaf het 

centrum C van het heelal. 

 

-) Gravitatie loze uitdijing nieuwe heelal: 

Na de Little Bang is het Little Bang zwarte gat uiteengevallen in een equivalent aantal protonen en elektronen en 

is het atoom volledig afwezig. Gedurende de eerste miljarden jaren na de Little Bang ontbreekt met het atoom en 

daarmee ook iedere vorm van gravitatie. Gedurende die gravitatie loze periode verwijderen de mono laagjes van 
protonen zich alzijdig gelijk en volledig ongehinderd t.o.v. het centrum C van het heelal. Die verplaatsing kost 

geen energie terwijl potentieel wel gravitatie energie wordt opgebouwd t.o.v. C. Die gravitatie energie komt pas 

tot uiting op het moment dat met het waterstofatoom ook gravitatie en gravitatie energie weer terugkomt in de 

heelal bolschil.  

Tot de terugkomst van het waterstof atoom en gravitatie wordt in feite volledig kosteloos een enorme 

hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C aan de heelalbolschil opgebouwd. Pas met de terugkomt van waterstof en 

van gravitatie wordt die gravitatie-energie aan de heelalcyclus toegevoegd! Vanuit de huidige fysica en huidige 

kijk op gravitatie is dat ondenkbaar!  

Deze gravitatie-energie is thans tastbaar aanwezig in de vorm van de gezochte ‘donkere energie’. Tijdens het 

inkrimpen van het heelal en de terugtocht van de centrale zwarte gaten wordt die gravitatie energie weer volledig 

benut om de inkrimping van het heelal continue af te remmen tot een constante geringe snelheid.  
 

-) In het heelal wordt alle elektromagnetische straling en deeltjes straling afgebogen wat op aarde 

resulteert in een volkomen vertekend beeld van dat heelal: 

In het heelal worden alle vormen van elektromagnetische straling en die van deeltjesstraling in heel geringe mate 

afgebogen met een, in technisch opzicht, niet meetbare afbuiging van gemiddeld slechts circa 1 graad per 
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tienduizend tot veertigduizend jaar. Door die afbuiging blijven alle fotonen en andere elektromagnetische 

straling voor 100 % voortbewegen binnen die dunne heelalbolschil die enkele miljoenen lichtjaren dik is.  

Die uiterst geringe afbuiging zorgt er ook voor dat we op aarde een meervoudig vertekend beeld opvangen van 

het heelal die resulteert in een enorm gezichtsbedrog. Die minieme afbuiging van fotonen is door de wetenschap 

tot heden (2016) nog niet onderkend en evenmin de consequenties van die afbuiging.  

 

-) De steeds snellere uitdijing berust op gezichtsbedrog: 

Die minieme afbuiging zorgt er voor dat we het heelal niet kunnen waarnemen als een dunne bolschil doch als 

een ogenschijnlijk steeds sneller uitdijend bolvormig heelal waarvan de ruimte vrij uniform gevuld lijkt te zijn 
met circa 150 – 200 miljard sterrenstelsels waarbij de aarde in het centrum van dat heelal lijkt te staan. Dat beeld 

is volledig in tegenspraak met de aanwezigheid van gravitatie die zou moeten resulteren in een heelal dat steeds 

langzamer uitdijt!  

Door die minieme afbuiging van licht en andere straling lijkt de aarde ogenschijnlijk in het centrum te staan van 

een naar alle kanten steeds sneller uitdijend heelal. Gezichtsbedrog, omdat het heelal de vorm moet hebben van 

een heelalbolschil waarvan gravitatie de uitdijing snelheid juist steeds verder afremt! Door dubbeltellingen 

verwacht de auteur i.p.v. de thans gedachte 100 – 150 miljard sterrenstelsels niet meer dan 4 – 20 miljard 

sterrenstelsels en vermoedelijk/mogelijk zelfs nog minder.  

 

-) Heelal valt alleen waar te nemen via de heelalbolschil: 

Die afbuiging van licht en andere straling, document G9 en figuur 77 zorgt er voor dat we vanaf de aarde als 
het ware steeds gedwongen worden om door de relatief dunne wand van de heelalbolschil heen kijken. De 

gigantische absoluut lege ruimten zowel naar binnen richting centrum C toe als naar buiten de heelalbolschil 

worden volledig visueel ingevuld met virtuele beelden die de aarde bereiken via afbuigen binnen de 

heelalbolschil! De donkere ruimten weerszijden de heelalbolschil worden daardoor volledig afgeschermd en 

ingevuld met virtuele sterrenstelsels die in werkelijkheid op heel andere plaatsen staan dan waar deze stelsels 

worden waargenomen. 

Op aarde manifesteren alle veraf gelegen objecten in de heelalbolschil zich via meerdere virtuele afbeeldingen en 

op verschillende plaatsen. Signalen van dezelfde quasar worden met duidelijke verschillen in tijd (dagen, weken 

en soms jaren) waargenomen. Deze visuele signalen bereiken de aarde via totaal verschillende paden. Dit 

resulteert ook in allerlei dubbeltellingen met een factor die mogelijk ligt tussen 10 en 20 maal of meer.  

 

-) Door afbuiging van alle straling lijkt de aarde in het centrum van het heelal te staan en lijkt het heelal 

steeds sneller uit te dijen:  

Die afbuiging vult zowel de volledig zwarte binnenkant als zwarte buitenkant van de heelalbolschil volledig in 

met sterrenstelsels die alleen virtueel op die plaats staan en doet voorkomen alsof de aarde in het centrum van het 

heelal staat. Door die heelalbolschil heen zien we ook dat de heelalbolschil in het verleden inderdaad steeds 

sneller uitdijde dan thans het geval is. Dat klopt! Die snellere uitdijing nemen we concreet waar via een steeds 

grotere roodverschuiving naarmate het object verder van de aarde verwijderd staat binnen de heelalbolschil en 

daarmee verder in de tijd terug wordt waargenomen.  

De heelalbolschil biedt ons een bedrieglijk en volkomen vertekend beeld van zichzelf. Vanwege de afbuiging van 

fotonen en de gigantische afmetingen binnen het heelal c.q. de heelalbolschil staan alle objecten buiten het 

Melkwegstelsel op andere plaatsen dan deze op aarde via telescopen en satellieten worden waargenomen!  

 

-) Geen steeds snellere uitdijing maar steeds langzamere uitdijing: 

Sinds de terugkomst van het waterstofatoom remt gravitatie de uitdijing snelheid van de heelalbolschil steeds 

verder af en dijt de heelalbolschil zelf steeds langzamer uit! Het op aarde waargenomen beeld met alzijdig steeds 

snellere uitdijing van de heelalbolschil past volgens de auteur precies bij een heelal die de vorm heeft van een 

heelalbolschil waarvan de uitdijing in de werkelijkheid door gravitatie juist steeds verder wordt afgeremd! Die 

veraf gelegen sterrenstelsels moeten ook een iets lagere rotatiesnelheid hebben dan de stelsels die dichterbij de 

aarde staan!  

 

 

4.1 ALLE OVERGANGEN TUSSEN DE 29 STAPPEN BINNEN DE HEELALCYCLUS LIGGEN VAST 

EN ZIJN VOORSPELBAAR: 
Het heelal doorloopt een vaste cyclus van 29 stappen die als totaliteit geheel energieneutraal wordt afgewikkeld. 

Dat is alleen mogelijk als in de eerste periode van de heelalcyclus het atoom en daarmee gravitatie volledig 

afwezig is. Het begin en einde van iedere stap en de overgang naar iedere volgende stap in die cyclus is strikt 

logisch en van te voren aan te geven.  
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Iedere overgang naar een volgende stap is gekenmerkt door in beginsel slechts één fysische, chemische of 

kernfysische verandering. Alleen dan zijn alle overgangen van die 29 stappen strikt voorspelbaar en is de 

heelalcyclus als geheel volledig voorspelbaar te krijgen. Alle 29 stappen van de heelalcyclus zijn daardoor 

mathematisch te modelleren en samen te voegen in één geheel model van de heelalbolschil zonder ‘donkere’ 

materie en ‘donkere energie’.  

 

-) Modellering heelalcyclus is (inter)nationale aangelegenheid:  

Op basis van dit document zijn de 29 stappen te modelleren en kan het heelalmodel volledig worden uitgewerkt 

en kwantitatief worden ingevuld. Die modellering van de heelalcyclus wil de auteur realiseren via een 
samenwerkingsverband met de KNAW, NWO, ESA, CERN, Princeton, universiteiten en wetenschappelijke 

instituten.  
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*5)  DOEL VAN DIT DOCUMENT:  

 

De auteur beoogt de volgende doelen: 

1) Op een plausibele wijze eerst kwalitatief af te leiden hoe het huidige heelal via de heelalcyclus tot  

    stand is gekomen en waar we nu staan, 

2) Welke stappen de heelalbolschil tot heden heeft doorlopen en welke nog zullen volgen voordat deze cyclus  

    weer geheel is doorlopen, 

3) Duidelijkheid te scheppen aangaande: a) de start en einde van dit heelal, b) het invullen van de zogenoemde  

    ‘donkere’ materie en ‘donkere’ energie en c) de drijvende kracht achter de cyclus van het heelal. 
4) Duidelijk te maken dat deze heelalcyclus mathematisch valt te modelleren.  

5) Met zo’n heelalmodel de KNAW, NWO, ESA, CERN, Princeton en universiteiten ervan te overtuigen dat  

    de heelalcyclus tot in detail kwantitatief is in te vullen. Met zo’n model is de problematiek rond vraagstukken  

    als ‘donkere massa/materie’ en ‘donkere energie’ definitief op te lossen,  

6) Duidelijkheid te scheppen rond de randvoorwaarden van het heelal waarbinnen zo’n eindeloos zich  

     herhalende cyclus mogelijk is,  

7) Zo’n heelalmodel biedt tevens een strak referentiekader en visueel hulpmiddel bij de interpretatie van allerlei  

     astrofysische metingen en waarnemingen. 

8) De 5 - 9 relevante snelheden van de aarde in het heelal eerst kwalitatief af te leiden en vervolgens via  

     modellering kwantitatief in te vullen. Dan valt de uniforme basisstructuur van alle fysische en chemische  

     bindingen op aarde en elders in het heelal zowel kwalitatief als kwantitatief vast te stellen.  
9) De kwantum mechanica op aarde zit rechtstreeks gekoppeld aan de 9 – 11 snelheden van de aarde in het  

    heelal. Zie hoofdstuk 5.2 en het najaar 2015 af te ronden document D over de basisstructuur van fysische en  

    chemische bindingen. 

10) In document G7 wordt verder uitgewerkt: 

- )  waarom de heelalbolschil bestaat uit een oneindig zichzelf herhalende cyclus die steeds energieneutraal wordt  

      afgewikkeld waardoor de cyclus van de heelalbolschil functioneert als een echt ‘perpetuum mobile’,  

- )  hoe is zo’n energie neutrale heelal cyclus energetisch in elkaar steekt en mogelijk is, 

- )  hoeveel en welke stappen maximaal te onderscheiden zijn in die heelalcyclus?  

- )  in welke volgorde die stappen achter elkaar worden afgewikkeld teneinde op strikt logische wijze uit  

     te komen op het huidig waarneembare heelal en welke veranderingen in de toekomst nog zullen gaan  

     plaatsvinden tot aan de volgende Little Bang, 
 

De heelalcyclus beantwoordt vrijwel alle vragen rond het heelal. Zolang er geen mathematisch model van deze 

cyclus is opgesteld kan dat in dit stadium alleen in kwalitatief opzicht. Per stap kan de auteur thans niet meer dan 

kwantitatieve inschattingen gegeven van de relevante basisparameters. 

 

 

5.1 MODELLERING EN KWANTITATIEVE INVULLING VAN HET HEELAL: 

In dit document worden de 29 stappen van de heelalcyclus voornamelijk nog kwalitatief beschreven aan de hand 

van de 12 basis parameters van het heelal zoals benoemd in document G3. In hoofdstuk 7 worden die 12 

parameters dan per stap zo goed als mogelijk beschreven en kwantitatief ingeschat. Gezien het grote aantal 

parameters is dat alleen grof schalig mogelijk! 

Via mathematische modellering van de heelalcyclus als geheel zijn 29 stappen en ieder met hun 12 
basisparameters stapsgewijs steeds nauwkeuriger op elkaar af te stemmen en daardoor steeds beter kwantitatief 

in te vullen. Dan zijn de randvoorwaarden en grenzen voor massa en kinetische energie af te leiden waarbinnen 

zo’n cyclus zich kan afwikkelen en ontstaat een steeds nauwkeuriger en gedetailleerder kwantitatief totaalbeeld 

van de heelalbolschil en van de heelalcyclus.  

 

 

5.1.1 HEELALCYCLUS VULT DE ‘DONKERE’ MASSA/MATERIE EN ENERGIE VOLLEDIG IN: 

Via het heelalmodel zijn de balansen voor massa, materie en energie van het heelal kloppend te krijgen. Alle 

openstaande vraagstukken rond ‘donkere massa’ en ‘donkere energie’ in het heelal zijn daarmee kwalitatief en  

kwantitatief te beantwoorden. De heelalcyclus toont waarom deze cyclus energieneutraal wordt afgewikkeld en 

wat er met die ‘toegevoegde’ gravitatie energie gebeurt tijdens het afwikkelen van deze cyclus.  
 

In de aanloop naar die, voor 2016/2017, geplande modellering van de heelalcyclus is de auteur thans 

genoodzaakt uit te gaan van eigen vrij grove schattingen en die van Franklin Roos. Het modelleren van de 

heelalcyclus kan niet zonder de steun en de medewerking van de KNAW, NWO, ESA, CERN, universiteiten, 

wetenschappelijke instellingen in Nederland en de daar werkzame astrofysici, theoretische fysici en chemici en 

modellen bouwers.  
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5.2 BEWEGEN IN HET HEELAL HEEFT EFFECT OP DE BANEN VAN DE SCHILELEKTRON 

ROND DE ATOOKKERN; VERKLARING VOOR ONTSTAAN VAN KRACHTEN EN BINDINGEN: 

 

Vrijwel alle materie in het heelal is thans geordend in de vorm van: a) gewone atomen en b) zwart gat atomen die 

allemaal met tientallen tot honderden km/s lineair of via hoeksnelheden bewegen binnen de heelalbolschil t.o.v. 

het centrum C van het heelal. Iedere lineaire snelheid en iedere rotatie/hoeksnelheid van zowel het gewone 

atoom als van het zwarte gat atoom in het heelal/binnen de heelalbolschil t.o.v. C veroorzaakt:  
a) een eigen kenmerkende afwijking in de baan van de ‘schilelektronen’ of ‘schil’elektronenparen van die  

    atomen waardoor die ‘schilelektronen’ in relatief smalle banden lopen (Heisenberg), Zie figuur 1 van E3-1.   

b) snelheid voegt ook een zekere hoeveelheid kinetische energie (1/2 mv 2) toe aan deze ‘schil’ elektronen  

    evenals aan de atoomkern. 

Iedere vorm van snelheid (5 - 9) genereert zijn eigen afwijking in de baan van de ‘schil’ elektronen en resulteert 

in een eigen vector aan ‘toegevoegde kinetische energie’. 

 

Door snelheid in het heelal/kinetische energie loopt geen enkel ‘schilelektron’ van atomen meer in een perfect 

ronde baan rond zijn atoomkern doch altijd een baan met zowel 5 - 9 afwijkingen als met 5 - 9 vectoren aan 

‘toegevoegde kinetische energie’!  

 
Alle ‘schil’ elektronen van zowel gewone als van zwart gat atomen streven vanuit zichzelf steeds naar een 

perfect ronde baan rond hun atoomkern zonder enige, door snelheid van het atoom in het heelal, veroorzaakte 

afwijking en daarmee naar een ‘toegevoegde’ kinetische energie van nul.  

Om die ideale toestand te bereiken genereren die ‘schil’ elektronen verschillende fysische en chemische krachten 

en vormen ze vervolgens fysische en chemische bindingen waarbij bindingsenergie c.q. warmte vrijkomt:  

a) Gravitatie is primair bedoeld om alle vormen van snelheid van het atoom in het heelal af te remmen en  

    daarmee de afwijking als gevolg van snelheid van het atoom in het heelal te verminderen. Gravitatie heeft  

    uiteindelijk als doel om alle massa/materie weer in de vorm van atomen terug te voeren naar het centrum C  

    van het heelal. Gravitatie en gravitatie energie zijn snelheid gerelateerde grootheden en zijn geen constante  

    grootheden.  

b) De overige fysische en chemische krachten van atomen zijn bedoeld om via bindingen deze, door snelheid in  
    het heelal aan de ‘schil’ elektronen, ‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie te minimaliseren door deze  

    energie zoveel als mogelijk om te zetten in warmte. Dat geschiedt via het vormen met die krachten van  

    fysische en chemische bindingen en het daarbij laten vrijkomen van zoveel mogelijk bindingswarmte. Immers  

    hoe lager de uiteindelijke niveau aan ‘toegevoegde’ kinetische energie wordt des te idealer de banen worden  

    van de bij de binding betrokken ‘schil’ elektronen rond hun atoomkernen.  

Ieder van die 5 - 9 (rotatie)snelheden in het heelal genereert zijn eigen krachtvector en daarmee ook eigen 

bindingvector en realiseert daarmee zijn eigen aandeel in de reductie van de ‘toegevoegde‘ kinetische energie via 

het vrijkomen van bindingswarmte!  

 

Bij alle atomen / moleculen in het heelal c.q. in de heelalbolschil is thans sprake van 5 - 9 verschillende 

snelheden in het heelal waardoor de meeste fysische en chemische krachten van het atoom en hun bindingen zijn 

opgebouwd uit 5 - 9 aparte krachtvectoren en deze fysische en chemische bindingen navenant uit 5 - 9 aparte 
bijbehorende bindingvectoren zijn opgebouwd. 

  

Bij metingen op higgs / snaar / string niveau drukken die 5 - 9 snelheden van de aarde in het heelal ieder hun 

eigen stempel op alle atomen / moleculen van de gebruikte meetapparatuur en daarmee op de uitkomsten van alle 

metingen! De veronderstelde 5 -  9 dimensies van de snaar theorie bevinden zich niet op het niveau van de higgs 

deeltjes doch op het niveau van atomen / moleculen in de meetapparatuur! Het zijn gewoon ‘meet fouten’! 

 

Op higgs string/snaarniveau zelf zijn slechts 3 rotatiesnelheden relevant: één rotatie om de lengteas van het higgs 

deeltje en twee rotaties rondom beide breedte-assen. Die rotaties zijn niet meetbaar op atomair niveau. Op higgs 

niveau zelf is geen sprake van lineaire dimensies. Zie document F1a 2014 figuren 1 - 6.  

 

-) Fysische en chemische bindingen op aarde en het heelal: 

Iedere fysische en chemische binding op aarde vormt qua ruimtelijk structuur een directe weerslag van de 5 - 9 

snelheidsdimensies van het atoom c.q. van de aarde in het heelal en binnen de heelal bolschil. Dat geldt 

heelalwijd. Anno 2016 is de wetenschap zich niet bewust van deze directe link tussen de kwantum mechanica en 

de snelheden van de aarde c.q. van atomen in het heelal!  
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Iedere fysische en chemische kracht- en binding vector op aarde is rechtstreeks gelinkt aan één van die maximaal 

9 bewegingen van de aarde in het heelal inclusief de eigen bewegingen. Alle chemische en fysische bindingen 

zijn in beginsel uniform van opbouw en bestaan allemaal uit dezelfde 5 - 9 bindingvectoren. Iedere fysische en 

chemische binding in het heelal is daardoor uiterst complex van opbouw! 

 

Uit iedere fysische of chemische binding op aarde valt dus omgekeerd theoretisch af te leiden aan welke 

snelheden de aarde onderhevig is in het heelal ten opzichte van het centrum C van de heelalbolschil.  

 

-) Problemen kwantummechanica zijn op te lossen via modellering van de heelalcyclus: 
Via modellering van de heelalcyclus zijn de maximaal negen snelheden van atomen en moleculen in het heelal af 

te leiden en daarmee alle 5 - 9 kracht- en bindingvectoren van atomen/moleculen zowel in kwalitatief als in 

kwantitatief opzicht. Dan zijn tevens de onderlinge posities en hoeken tussen die verschillende snelheden in het 

heelal en binnen de heelalbolschil af te leiden. Daarvoor is modellering van de heelalcyclus vereist en specifiek 

dat kleine stukje van de cyclus waarin we ons thans bevinden. 
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*6) DE UITGANGSPUNTEN HEELALCYCLUS: 

 

6.1 INLEIDING: 

-) Heelal vormt een volledig gesloten systeem voor massa, materie en energie met energie neutrale cyclus:  
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de heelalcyclus benoemd die veelal in andere documenten op 

www.uiterwijkwinkel.eu meer in detail zijn uitgewerkt. Zo’n eindeloos zichzelf herhalende heelalcyclus is alleen 

mogelijk als aan de belangrijkste randvoorwaarden wordt voldaan:  

a) het heelal c.q. de heelalbolschil moet continu een volledig gesloten systeem zijn en dat blijven,  

b) de heelalcyclus moet overall bezien volledig energie neutraal zijn,  
c) de heelalbolschil moet als geheel steeds ongeladen zijn, 

d) overige basale uitgangspunten.  

 

ad a): Het heelal moet een volledig gesloten systeem zijn voor massa, lading, spin en energie:  

Bij een gesloten heelal mag behalve gravitatie geen enkel foton, neutrino/frankino, neutron of kosmisch deeltje 

aan het heelal c.q. aan de heelalbolschil ontsnappen. Zie figuren 74 – 77. Binnen de heelalcyclus moeten alle 

vormen van straling (behoudens gravitatie) weer worden ingevangen en worden terug getransformeerd tot 

materie in de vorm van: a) protonen/elektronen, b) atomen en c) zwart gat atomen om zo uiteindelijk weer 

terecht komen in één van de centrale zwarte gaten van de thans geschatte 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Zie 

documenten F1c, F1d en F1e. 
Dat terug vormen ligt vooral kritisch bij de majorana deeltjes zoals fotonen en frankino’s/neutrino’s. In de 
praktijk bezitten alle majorana deeltjes, document F1b, netto een heel minieme elektrische lading en 

magnetische spin die net niet absoluut nul zijn. Alle door sterren en tijdens supernova’s uitgestoten fotonen en 

frankino’s en ander majorana deeltjes worden door elektrische en magnetische velden van sterren en 

sterrenstelsels en door ultra lage concentraties waterstof (en helium) zodanig afgebogen dat hun banen steeds 

volledig binnen de heelalbolschil blijven lopen. Daardoor kan geen enkel foton, neutron, neutrino/ frankino of 

kosmische deeltjesstraling buiten de heelalbolschil geraken. We nemen het heelal steeds waar door de ‘lens’ van 

de heelalbolschil. Zie figuur 77. 

Die uiterst geringe afbuiging geldt voor alle vormen van elektromagnetische straling maar geldt niet voor 

gravitatie. Alle gravitatie ‘straling’ (en tijd) verplaatst zich 100% puur rechtlijnig; alle gravitatie en tijd verlaat 

het heelal.  

Die minieme afbuiging bij fotonen zorgt op aarde helaas ook voor volkomen vertekende en virtuele beelden van 
de heelalbolschil zoals die de aarde via de, enkele miljoenen lichtjaren dikke, heelalbolschil bereiken. Geen 

enkel ver weg staand sterrenstelsel staat op de plaats waar we het waarnemen. 

  

b) De heelalcyclus moet energie neutraal zijn:  

De eerste circa 6 - 10 miljard jaar na de Little Bang (document G6) dijt het heelal uit t.o.v. het centrum C van 

het heelal in de vorm van mono bolschillen van losse gravitatie loze protonen en elektronen. Doordat in die 

eerste periode atomen ontbreken is gravitatie volledig afwezig en dijt het heelal gedurende die hele periode t.o.v. 

C uit met circa 1/3e - 1/2e van de lichtsnelheid c. Pas 6 - 10 miljard jaar na de Little Bang, van circa 35 miljard 

geleden, wordt uit deze laagjes van losse protonen en elektronen het waterstofatoom/molecuul terug gevormd en 

komen daarmee gravitatie en gravitatie energie t.o.v. C samen met andere fysische en chemische krachten terug 

in het heelal. Zie documenten onder F1c, F1d, F1e en document E3. 

 
Bij iedere nieuwe cyclus ontstaat gravitatie en bijbehorende gravitatie energie t.o.v. C pas op het moment van de 

vorming van het waterstofatoom. De hoeveelheid gravitatie en gravitatie energie hangt af van de snelheid van de 

gevormde waterstof atomen/moleculen op dat moment en de intussen bereikte afstand t.o.v. C. Die hoeveelheid 

gravitatie energie wordt om dat moment volledig kosteloos aan de energiebalans van de dan aanwezige 

heelalbolschil toegevoegd! Gravitatie en bijbehorende gravitatie energie zorgen ervoor dat aan het eind van de 

heelalcyclus alle massa, materie en energie uiteindelijk weer gelijktijdig terugkomen bij C. 

Deze bij iedere cyclus toegevoegde gravitatie en gravitatie energie vormt de drijvende kracht achter de heelal 

cyclus waardoor het heelal als geheel fungeert als een perpetuum mobile! Tijdens iedere heelal cyclus wordt 

deze kosteloos toegevoegde gravitatie energie weer volledig benut tijdens het inkrimpen van het heelal. Deze 

gravitatie energie zorgt voor een volkomen ordelijk verloop van de gehele cyclus. Zie de figuren 79 I) – XI). 

 

c) Het heelal als geheel moet elektroneutraal zijn: 

Het heelal moet berusten even veel deeltjes met positieve lading als deeltjes met negatieve lading. Het heelal is 

wel neutraal voor lading maar hoeft dat mogelijk niet te zijn t.a.v. de veel zwakkere magnetische spin. 

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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d) Overige basale uitgangspunten van het heelal cyclus: 

Voor het beschrijven van de heelalcyclus is vereist dat: 

 

- massa en materie wordt beschreven vanaf het allerlaagste higgs niveau tot op het niveau van protonen,  

  elektronen en neutronen; zie document F1a 2014. 

- de majorana deeltjes zijn beschreven; zie document F1b.  

- het terug vormen van protonen en fotonen uit fotonen wordt uitgelegd; zie document F1c.  

- onderkend wordt dat uit protonen en elektronen eerst alleen het waterstof atoom/molecuul kan worden  

  gevormd en vervolgens via kernfusie van waterstof uitsluitend de elementen van het periodiek systeem;  
  document F1d en  

- bekend is waardoor atomen hun fysische en chemische krachten genereren en welke dat zijn; dat geldt niet  

  alleen voor gravitatie doch ook voor alle andere fysische en chemische krachten en hun bindingen. Zie de  

  documenten onder C, F1e, F1e en E3 en E3-1.  

Sommige van die krachten werken op grote afstanden (gravitatie, lading, magnetisme en gasdruk) en hebben 

daarmee invloed tot op de schaal van de heelalbolschil zelf.  

 

Om de cyclus van het heelal te begrijpen moet bekend zijn: 

 6.1 a) De organisatie op het allerlaagste higgs niveau van het proton en van het elektron samen met het  

          ontstaan op higgs niveau van de meest elementaire kenmerken van deze higgs deeltjes: 1) massa, 2)  

          lading, 3) spin en 4) de elementaire tijd, 
      b) De ruimtelijke opbouw van neutrino’s en van fotonen; beide zijn majorana deeltjes, 

      c) De overgang van massa naar materie in samenhang met een andere uitleg van annihilatie, 

      d) Gevolgen van het niet onderkennen door Einstein van het verschil tussen massa en materie, 

      e) De opbouw van het (anti)proton en (anti) elektron en hun elementaire fysische kenmerken, 

6.2 a) Alle atomen in het heelal zijn uitsluitend opgebouwd met protonen en elektronen en zonder neutronen, 

       b) Alle atomen zijn dwingend opgebouwd conform de isotopen van het periodiek systeem vanaf waterstof, 

c) Zwart gat atomen hebben een vergelijkbaar periodiek systeem doch eerst vanaf beryllium, 

6.3  a) Systematisch afleiden van fysische, chemische en mechanische krachten van gewone atomen 

b) Afleiden van fysische, chemische en mechanische krachten van zwart gat atomen, 

6.4  Heelal bevat alleen reële massa/antimassa, gewone materie en energie en herbergt geen ‘donkere massa’ of  

       ‘donkere energie’, 
6.5  Postulaten t.a.v. tijd en ruimte, 

6.6  a) De constante grootheden in het heelal, 

       b) De twaalf variabele grootheden en parameters van het heelal, 

6.7  De afwikkeling van de heelalcyclus binnen de kaders van de negen heelalwetten, 

6.8  a) Ieder heelal start met een superkoude Little Bang, 

       b) De energie neutrale afwikkeling van iedere heelalcyclus, 

6.9  Het heelal is veel kleiner dan we denken waar te nemen, 

6.10 a) Het heelal is een gesloten systeem binnen randvoorwaarden, 

        b) Het heelal als cyclus met 29 stappen, 

6.11 Heelalcyclus valt volledig te modelleren. 

Deze punten worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens behandeld en nader uitgewerkt. 

 

 

6.1.1 ad a) DE HIGGS DEELTJES VAN HET PROTON EN VAN HET ELEKTRON; HET ONTSTAAN 

VAN ELEMENTAIRE MASSA, LADING EN SPIN:  

In figuur 2 van document F1a 2014 heeft de auteur aangegeven hoe de meest elementaire higgs massadeeltjes 

van het (anti)proton en (anti)elektron zijn voor te stellen in de absolute rusttoestand c.q. Annemie toestand d.w.z. 

zonder enige vorm van kinetische energie en dus zonder enige vorm van (rotatie)beweging/hoeksnelheid. Beide 

higgs deeltjes zijn dan niet geheel gesloten. Het zijn dan volkomen inerte, ringen zonder enige meetbare massa, 

elektrische lading en magnetische spin! Die inerte ringen zijn niet te vernietigen. Ze zijn evenmin om te zetten in 

energie! Die volledig energieloze toestand komt vrijwel nooit voor.  

Vreemd genoeg treedt de situatie van absolute rusttoestand uiterst incidenteel op in deeltjesversnellers als daar 

bij de botsingen heel toevallig alle vormen van snelheid en van hoeksnelheden van de vrijkomende higgs deeltjes 
wederzijds worden opgeheven. Die pure energieloze higgs deeltjes als weergegeven in figuur 2 van document 

F1a 2014 zijn helaas niet waarneembaar te maken! 

 

- 1) Massa en lading ontstaan door hoeksnelheden rond de lengteas en door (anti)kinetische energie: 

Onder normale omstandigheden c.q. in de relatieve rusttoestand is op higgs niveau een constante en vaste 

hoeveelheid gewone kinetische (= rotatie klok mee) of anti kinetische energie (= rotatie klok tegen) aanwezig. 
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Die vaste hoeveelheid kinetische energie zit vastgekoppeld en gefixeerd aan deze higgs ringen van figuur 2. 

Kinetische energie laat deze ringen klok mee of klok tegen roteren om hun drie assen waardoor deze ringen 

uitklappen tot spiralen/snaren/strings waardoor binnenin die higgs ringen vervormingen en torsies ontstaan.  

Zie figuur 2a document F1a 2014. 

 

(Anti)kinetische energie zorgt bij alle higgs deeltjes voor drie vaste rotatiesnelheden linksom of rechtsom om 

hun drie mogelijke rotatie assen. De rotatiesnelheid rond de lengteas linksom (LO) of rechtsom (RO) is circa 

duizend maal groter dan de rotaties om de beide breedte assen.  

Door die rotaties linksom (klok tegen) of rechtsom (klok mee) de lengteas klappen deze inerte ringen uit tot 
mono higgs strings/snaren die tegengesteld gewenteld zijn. Binnen die door kinetische energie veroorzaakte 

rotaties/spiraal vorm ontstaan vervormingen en torsies die deze higgs spiralen van zichzelf weer te niet willen 

doen. Als reactie op de torsie als gevolg van de rotatie LO of RO om de lengteas genereren alle higgs deeltjes 

c.q. spiralen afhankelijk van de rotatierichting: a) massa of antimassa en b) een positieve of een negatieve 

elektrische lading.  

 

Bij de proton en elektron higgs deeltje is rotatie rechtsom op voorhand gekoppeld aan gewone massa en aan 

positieve lading en is rotatie linksom gekoppeld aan antimassa en aan negatieve lading. De rotaties rond de 

lengteas klok tegen (LO) en klok mee (RO) genereren dus tegengestelde massa en lading op de higgs deeltjes. 

Die rotaties zijn van nature aanwezig niet op te heffen! Op higgs niveau is geen annihilatie mogelijk!  

 
Het higgs deeltje van het proton genereert in de constante relatieve rusttoestand 1843 maal zoveel massa of 

antimassa als die van het elektron higgs deeltje. De onderlinge afstemming tussen de rotatiesnelheden van proton 

en elektron higgs deeltjes resulteert in een kwantitatief gelijke hoeveelheid elektrische lading en magnetische 

spin! Naast massa zijn dit de enige twee elementaire krachten in het heelal!  

 

-) Massa/antimassa en lading ontstaan door kinetische energie: 

De meest elementaire kenmerken van massa en lading zijn geen autonome fenomenen. Ze worden puur 

gegenereerd vanuit kinetische energie en de daaruit voortvloeiende rotaties en torsies van higgs deeltjes van het 

proton en die het elektron om hun lengteas! (Anti)massa is het gevolg van energie en kan dus onmogelijk 

volledig equivalent zijn met (anti)kinetische energie zoals de relativiteitstheorie stelt! Dit noopt volledig anders 

aan te kijken tegen de equivalentie van massa en energie waar de relativiteitstheorie van Einstein van uitgaat! 
 

In de relatieve rusttoestand is op higgs niveau sprake van een vaste hoeveelheid kinetische energie wat resulteert 

in vaste hoeveelheden (anti)massa, + of - lading en parallelle of anti parallelle spin. 

  

- 2) Magnetische spin ontstaat door rotatiebeweging rond de beide breedte assen: 

Alle higgs spiralen roteren daarnaast ook nog tegengesteld rondom hun beide breedte assen. Vanwege de reeds 

aanwezige rotatie om de lengteas LO of RO zijn de rotaties rondom beide breedte assen circa duizend maal 

kleiner dan de hoeksnelheid om de lengteas. De daardoor veroorzaakte torsies zijn navenant ook circa duizend 

maal kleiner.  

De even grote maar tegengesteld gerichte hoeksnelheden om beide breedte assen genereren op het ene uiteinde 

van de (anti)massa spiralen een ‘noordpool’ en op het andere uiteinde een kwantitatief even grote ‘zuidpool’.  

Samen vormen beide hoeksnelheden rond de breedteassen bij alle higgs deeltjes standaard een magnetische spin 
die kwantitatief circa duizend maal kleiner is dan massa en lading.  

  

De spin en de lading van het elementaire higgs proton massa deeltje is kwantitatief even groot als die van het 

higgs elektronmassa deeltje! Dit komt door de onderlinge afstemming van de drie hoeksnelheden/kinetische 

energie van alle higgs deeltjes en antideeltjes van het proton met de drie hoeksnelheden van alle elektron higgs 

deeltjes en antideeltjes; zie document F1a 2014. 

 

- 3) Op higgs niveau zijn uitsluitend kinetische energie, massa, lading en spin aanwezig: 

Als protest tegen die drie vervormingen en torsies genereren alle higgs massadeeltjes van het proton en die van 

het elektron uitsluitend hun drie meest elementaire fysische kenmerken: 1) massa of antimassa, 2) positieve of 

negatieve elektrische lading en 3) parallelle of anti parallelle spin! Daarmee zijn alle rotaties van higgs deeltjes 
en van hun torsies met elementaire fysische fenomenen ingevuld! 

 

- 4) Op higgs deeltjes is geen rotatieruimte/torsie over voor het genereren van gravitatie: 

Op de higgs massa spiralen/snaren/strings van het proton en die van het elektron is naast massa,  lading en spin 

geen enkele ‘rotatie ruimte’ meer aanwezig voor het genereren van gravitatie noch voor het genereren van enig 

andere fysische, chemische of mechanische kracht!  
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Gravitatie en deze andere fysische, chemische en mechanische krachten zitten dus niet rechtstreeks gekoppeld 

aan massa en kunnen daarmee ook geen elementaire kracht zijn! Die overige fysische en chemische krachten 

ontstaan pas als sprake is van: a) het atoom, b) (rotatie)snelheid of c) snelheidsverandering van dat atoom in het 

heelal t.o.v. het centrum C van het heelal c.q. van de heelalbolschil. Zie documenten onder C 

www.uiterwijkwinkel.eu  . 

De rotatieassen van beide higgs deeltjes van het elektron staan loodrecht op die van de beide proton higgs 

deeltjes. De onderlinge afstemming van de gegenereerde elektrische en magnetische velden van alle higgs 

deeltjes zorgt ervoor dat de elektrische lading en de magnetische spin van het elementaire proton higgs deeltje in 

absolute zin kwantitatief precies even groot als die van de elektron higgs deeltjes. Dat verklaart waarom deze 
deeltjes alleen van + en - teken verschillen!  

 

- 5) Higgs deeltjes manifesteren zich als bolletjes en nimmer als singulariteit ‘deeltjes’: 

De drie hoeksnelheden/kinetische energie zorgen er voor dat alle higgs deeltjes zich onder alle omstandigheden 

ruimtelijke manifesteren als kleine, drie dimensionale, rotatie bolletjes met een minimale ruimtelijk afmeting 

zonder lengte dimensies! Vanwege kinetische energie en de minimaal ingenomen ruimte laten higgs deeltjes zich 

niet verder reduceren tot ‘singulariteit’ deeltjes! Kinetische energie maakt het vormen van een singulariteit 

onmogelijk. 

 

- 6) Algemeen streven in de natuur naar een zo laag mogelijk energie niveau: 

Die drievoudig getordeerde higgs deeltjes willen eigenlijk allemaal terug naar hun absolute rusttoestand zonder 
kinetische energie en dus zonder enige rotatie, vervorming en torsies. De aanwezige kinetische energie of anti 

kinetische energie resulterende bijbehorende hoeksnelheden verhinderen dat. Dit streven naar de absolute 

rusttoestand ligt ten grondslag aan de algemene Wet minimalisatie van kinetische energie en impuls. 

 

- 7) De rest van de (anti) kinetische energie: 

Van alle higgs deeltjes in het heelal bevindt 99,9 % of meer zich continu in de constante relatieve rusttoestand. 

Die toestand gaat heelalwijd samen met: 

-) een absoluut constante hoeveelheid kinetische energie op higgs niveau, 

-) resulteert in vaste hoeksnelheden om de drie assen en 

-) in vaste verhoudingen tussen de hoeksnelheid om de lengteas en de (gelijke) hoeksnelheden om beide breedte  

   assen. Die gelden bij het standaardmodel relatieve rusttoestand van Uiterwijk Winkel; document F1a 2014.  
 

In de relatieve rusttoestand wordt op higgs niveau maar een heel beperkte maximale hoeveelheid kinetische 

energie geaccepteerd. Alle overige aanwezige kinetische energie zit ook steeds standaard volledig gekoppeld aan 

massa maar kan niet aanwezig zijn op higgs niveau!  

Die overige kinetische energie zorgt voor lineaire bewegingen of rotatiebewegingen op een grotere schaal dan 

het higgs niveau. Die overige kinetische energie is veelal vrijer overdraagbaar in tegenstelling tot de vaste 

constante hoeveelheid kinetische energie aanwezig op higgs niveau.  

 

Circa 0,1 % of minder van alle higgs deeltjes bevindt zich in een energetisch extreme toestand die alleen optreedt 

in deeltjesversnellers en vergelijkbare omstandigheden (botsingen van kosmische straling in de atmosfeer) en 

tijdens kern(fusie)reacties. Onder deze energetisch geforceerde omstandigheden kan op higgs niveau tijdelijk wel 

meer en soms minder kinetische energie aanwezig zijn dan in de constante relatieve rusttoestand het geval is.  
In deeltjesversnellers resulteert dat in een heel scala aan deeltjes met verschillende combinaties van kinetische 

energie, rotatie snelheden en verhoudingen rotatiesnelheid lengteas/rotaties breedte assen. Dat resulteert weer in 

een heel scala aan kwantitatief verschillende gegenereerde hoeveelheden (anti)massa, +  of - elektrische lading 

en sterkte van noord- en zuidpolen c.q. magnetische spin van de higgs deeltjes.  

Het huidige standaard model resulteert in drie niveaus: 1) up/down, 2) charm/strange en 3) top/bottom. Daarmee 

zijn blijkbaar drie voorkeursverhoudingen aanwezig in de hoeksnelheid rond de lengteas en beide hoeksnelheden 

rond de breedteassen. 

 

- 8) Geen elementair neutrondeeltje: 

Het neutron is een bouwwerk van één proton en één elektron. Het neutron berust niet op een eigen apart 

elementair (anti) massadeeltje! Het neutron bezit geen lading maar wel spin doordat de rotatieassen en de spin 
van het proton en elektron steeds loodrecht op elkaar staan waardoor bij het neutron netto geen meetbare lading 

maar wel een magnetische spin resteert.  

De rotatieassen van het proton higgs deeltje om de lengteas staan algemeen loodrecht op die van de elektron 

higgs deeltjes. 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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- 9) In de relatieve rusttoestand zijn slechts vier elementaire deeltjes mogelijk met een kwantitatief gelijke 

lading en spin:  

Circa 99,9 % of meer van alle higgs deeltjes verkeert continue in de constante relatieve rusttoestand. Die 

toestand beschrijft de auteur met slechts vier elementaire massa (higgs) deeltjes die twee aan twee super 

symmetrisch zijn en daardoor 100 % elkaars antideeltje zijn:  

- a) het gewone en het anti massadeeltje van het proton en  

- b) de circa 1.850 x kleinere gewone en het anti massadeeltje van het elektron.  
Deze deeltjes hebben twee aan twee tegengestelde massa, lading en spin en vormen het standaard model voor de 

constante relatieve rusttoestand van Uiterwijk Winkel.  

 

Massa en antimassa, lading en spin komen voort uit kinetische energie en hoeksnelheden. Gelijke elementaire 

higgs massa en antimassa deeltjes trekken elkaar wederzijds aan via lading en spin maar kunnen niet met elkaar 

annihileren! Met de higgs massa en antimassa deeltjes van het proton zijn grotere bouwwerken te vormen tot 

maximaal het proton/anti proton. Dat geldt separaat ook voor het elektron/positron. Tussen higgs deeltjes van het 

proton en die van het elektron zijn geen stabiele bindingen mogelijk. 

Vrijwel alle materie in het heelal verkeert continue in de relatieve rusttoestand en berust dan voor 99,9 % op 

slechts vier elementaire higg’s massaspiralen; één massa en één antimassa spiraal van het proton en één 

massaspiraal en één antimassa spiraal van het elektron die circa 1.850 maal kleiner zijn.  

 

Tabel 6 – 1: Vier elementaire higgs deeltjes in de relatieve rusttoestand volgens Uiterwijk Winkel: 

 

Twee elementaire  massa deeltjes proton:     soort energie                 massa    lading   spin   gravitatie *) 

- massa deeltje van het proton:            kinetische energie             +1 mp    +1 €      +1 $         0 

- anti massadeeltje van het proton:      anti kinetische energie       -1 mp     -1 €       -1 $         0 

Het proton bestaat in meerderheid uit gewone massa en positieve lading.  

*) Gravitatie en andere fysische en chemische krachten ontbreken. 

 

Twee elementaire  massa deeltjes elektron:   soort energie                 massa   lading   spin   gravitatie *) 

- anti massadeeltje van het elektron:    anti kinetische energie       -1 me      -1 €      +1 $         0 
- massadeeltje van het elektron:           kinetische energie             +1 me      +1 €      -1 $         0 

Het elektron bestaat in meerderheid uit antimassa en negatieve lading! 

*) Gravitatie en alle andere fysische en chemische krachten ontbreken. 

 

Toelichting tabel 6 - 1:  

1) Het standaard higgs model van Uiterwijk Winkel geldt alleen voor de energetisch relatieve rusttoestand. Die  

     toestand manifesteert zich heelalwijd bij alle higgs deeltjes in vaste en constante waarden voor massa,  

     elektrische lading en magnetische spin. Die relatieve rusttoestand geldt continu voor circa 99,9 % of  

     meer van alle higgs deeltjes in het heelal!  

2) In de relatieve rusttoestand zijn op het meest elementaire (higgs) niveau slechts twee combinaties mogelijk  

    voor zowel voor het higgs proton massadeeltje als voor het higgs elektron massadeeltje met uitsluitend de  

    fysische combinaties van (anti)kinetische energie, (anti)massa, + of - lading, + of - spin en elementaire + of –  
    tijd hebben; zie document F1a 2014.  

3) Beide proton higgs deeltjes/strings/snaren zijn super symmetrisch. Dat geldt ook voor beide elektron higgs  

    deeltjes. Zowel beide proton higgs deeltjes als beide elektron higgs deeltjes zijn 100 % elkaars antideeltje!  

4) De twee higgs deeltjes van het proton (LO) en (RO) hebben zowel een tegengestelde lading als een  

     tegengestelde magnetische spin en trekken elkaar wederzijds aan maar ze kunnen op higgs niveau elkaars  

     basisrotaties en kinetische energie niet opheffen.  

5) Equivalente higgs massa- en antimassa deeltjes kunnen dus niet met elkaar annihileren! Massa en antimassa  

    zijn niet om te zetten in energie! Annihilatie treedt eerst op als sprake is van equivalente materie en  

    antimaterie. 

6) Bij metingen heffen: a) massa en antimassa, b) kinetische energie en anti-kinetische energie, c) + en – lading  

    en d) parallelle en anti parallelle spin elkaar wederzijds op!  
7) Alle materie in het heelal omvat netto veel meer massa, kinetische energie, lading en spin dan rechtstreeks  

    aan de buitenkant te meten valt!  

8) In vrije toestand verplaatsen alle massa houdende deeltjes met de maximaal lichtsnelheid c door het heelal.  

9) De elementaire tijd ontstaat als gevolg van de drie hoeksnelheden van de highs deeltjes per tijdseenheid.  

    Die elementaire tijd is niet meetbaar op atomair niveau. 

10) Op atomair niveau is alleen de heelalkloktijd relevant; die tijd zit vast gekoppeld aan de heelalcyclus. 



29 

 

11) Dit standaard highs model van Uiterwijk Winkel bestaat alleen theoretisch! Dit model valt vermoedelijk  

     niet proefondervindelijk te toetsen! Bij onderzoeken in deeltjesversnellers wordt immers hoe dan ook  

     kinetische energie aan de botsende deeltjes toegevoegd. De bij die botsing betrokken highs deeltjes verlaten  

     dan allemaal hun relatieve rusttoestand en gaan daarbij direct over in een energetisch extreme toestand. Dat  

     komt tot uiting in hogere en incidenteel lagere kwantitatieve waarden voor de gemeten massa, lading en spin  

     van de highs deeltjes en bouwwerken van highs deeltjes!  

3) De resterende 0,1 % of minder in de energetisch extreme omstandigheden verkerende highs deeltjes treden  

     uitsluitend op bij botsingen in deeltjesversnellers/atmosfeer en tijdens kern(fusie)reacties. Voor die  

     deeltjes geldt het huidige Standaard Model met zijn drie niveaus: up/down, charm/strange en top/bottom. 

 

- 10) Geen annihilatie en E = mc2 mogelijk op higgs niveau: 

Anders dan de relativiteitstheorie van Einstein ons reeds meer dan een eeuw voorhoudt zijn elementaire 

(anti)massa, + en - lading en de + en - magnetische spin van higgs deeltjes in relatieve rusttoestand volstrekt 

onveranderlijke en onvernietigbare grootheden die niet zijn om te zetten in energie of andersom. Dit heeft 

vergaande consequenties voor de relativiteitstheorie. 

 

- 11) Uit higgs deeltjes zijn alleen het (anti)proton en het (anti) elektron te vormen: 

Met deze vier elementaire higgs deeltjes zijn uitsluitend het stabiele proton, het elektron en hun beide 

antivormen op te bouwen. Zie document F1d. Vanaf het (anti)proton en (anti) elektron zijn in eerste instantie 

alleen (anti)waterstof te vormen.  
 

- 12) Bij kernfusie en supernova’s worden alle atomen opgebouwd conform het periodiek systeem:  

Alle materie in het heelal is om energetische redenen op exact dezelfde wijze opgebouwd via (sub)elektronen 

lagen met: 

a)  één elektronenpaar of orbital of  

b)  in de vorm van een tetraëder met vier elektronenparen of vier orbitals.  

In deze posities bereiken de (sub)schillen hun laagste energie inhoud en wordt zoveel mogelijk van de aanwezige 

‘toegevoegde’ kinetische energie omgezet in (reactie)warmte. Dit verklaart waarom alle atomen in het heelal 

dwingend zijn opgebouwd conform de elementen en isotopen van het periodiek systeem zoals dat op aarde wordt 

aangetroffen. Zie document F1d en de bijbehorende figuren 19 - 22.  

 
Alle atomen genereren heelalwijd ook exact hetzelfde stelsel van fysische en chemische krachten en hun 

bindingen. Door snelheidsverschillen kunnen deze door snelheid gegenereerde fysische en chemische krachten 

en hun bindingen wel in kwantitatief opzicht van elkaar verschillen en licht met andere frequenties uitzenden dan 

thans op aarde het geval is! Dat geldt vooral bij objecten die miljoenen – miljarden lichtjaren ver weg staan. 

 

 

6.1.2 ad b) RUIMTELIJKE OPBOUW VAN MAJORANA DEELTJES; FRANKINO’S, FOTONEN: 

 

-) De opbouw van neutrino’s / frankino’s: 

Beide higgs deeltjes van het proton bezitten zowel een tegengestelde lading als magnetische spin en trekken 

elkaar dus wederzijds volledig aan. Met één proton higgs en één anti proton higgs deeltje zijn het proton 

neutrino/ frankino of antiproton neutrino / frankino te vormen afhankelijk van hun uiteindelijke rotatierichting 
RO of LO hun gezamenlijke lengteas. (Frankino’s zijn vernoemd naar Franklin Roos) 

Zo’n proton frankino of anti proton-frankino hebben aan de buitenkant een meetbare massa, lading en spin van 

netto vrijwel nul omdat binnenin het deeltje evenveel massa als antimassa, + als - lading en parallelle als anti 

parallelle spin aanwezig is. Dit geldt ook voor beide frankino’s van het elektron. Alle frankino’s zijn daarmee 

majorana deeltjes; document F1b.  

Neutrino’s/frankino’s ontstaan in grote aantallen bij kernfusie en kernsplitsingsreacties. Ze zijn zo klein dat deze 

deeltjes geen enkele directe interactie meer vertonen met atomen c.q. met materie. Ze vliegen dwars door alle 

materie, atomen en zelfs door de aarde heen. Om die reden zijn (anti)frankino’s vrijwel niet zichtbaar te krijgen. 

  

-) De opbouw van halve en hele fotonen: 

Met drie van dergelijke elementaire higgs deeltjes zijn zowel halve fotonen als halve antifotonen van licht (het 
elektron) en van infrarood (het proton) te vormen (F1b). Omdat twee van de drie higgs deeltjes elkaars effect 

opheffen hebben halve fotonen een massa, lading en spin die gelijk is aan één van de buitenste higgs deeltjes. 

Halve fotonen en halve antifotonen hebben een gelijke tegengestelde lading en spin en reageren daarom direct 

door tot hele fotonen of hele antifotonen van het proton of die van het elektron.  
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Deze (anti)fotonen van het proton en die van het elektron hebben, net als bij frankino’s, aan de buitenkant geen 

meetbare (anti)massa, + en - lading en + of - spin meer terwijl binnenin deze fotonen wel degelijk nog alle 

(anti)massa, + en - lading en + en - spin aanwezig is. Dit geldt ook voor beide fotonen van het elektron.  

(Anti)fotonen zijn net als frankino’s aan te merken als majorana deeltjes. (Anti)frankino’s en (anti)fotonen 

vormen een belangrijk deel van de majorana deeltjes.  

(Anti)fotonen ontstaan eveneens in grote aantallen bij kernfusie, kernsplitsingsreacties en bij verhitting. Anders 

dan frankino’s zijn (anti)fotonen groot genoeg om een duidelijke interactie te geven met atomen c.q. met materie. 

Daardoor zijn fotonen zowel zichtbaar als straling duidelijk aantoonbaar.  

 

-) Veel energie aanwezig op niveaus van higgs deeltjes en in neutrino’s, fotonen en materie: 

Op subatomair niveau is in het heelal heel veel rotatie energie aanwezig die niet direct waarneembaar is of te 

meten valt. Het betreft: 

1) De drie basisrotaties van de higgs deeltjes vertegenwoordigen een (grote) hoeveelheid onzichtbare 

kinetische rotatie energie in het heelal, 

2) Frankino’s en fotonen zijn majorana deeltjes die eveneens veel (anti) massa, + en - lading, + en - spin en 

(anti)kinetische energie vertegenwoordigen die niet direct waarneembaar of meetbaar is, 

3) Materie zijn constructies van fotonen die met de lichtsnelheid om hun as roteren en daardoor E = mc2 

aan rotatie energie hebben en daarmee de eigenschap van materie of die van antimaterie. 

 

 

6.1.3  ad c) DE OVERGANG VAN MASSA NAAR MATERIE; ANDERE VISIE OP ANNIHILATIE: 

 

-) De overgang naar materie c.q. rotorfotonen: 

Binnen de heelalcyclus moeten alle eerder uitgezonden vormen van straling vroeg of laat ook weer worden 

ingevangen en dan worden terug gevormd tot protonen, elektronen, waterstof, atomen en uiteindelijk worden 

vastgelegd in de vorm van zwart gat atomen c.q. in zwarte gaten. Belangrijke stap daarbij is de overgang van 

(anti)massa naar materie of antimaterie. In document F1c is de overgang van massa en antimassa van 

(anti)fotonen in materie en antimaterie nader uitgewerkt.  

 

Met drie fotonen zijn trio’s van fotonen te vormen die netto een uiterst geringe lading en spin hebben en 

daardoor reageren op elektrische en magnetische velden die uitgaan van individuele sterren en sterrenstelsels. 
Tijdens de passage gaat bouwwerken van fotonen en antifotonen in de loop van miljoenen tot miljarden jaren 

steeds sneller linksom of rechtsom om hun gezamenlijke lengte as roteren waardoor hun kinetische rotatie 

energie steeds verder toeneemt tot uiteindelijk maximaal de lichtsnelheid c. Dan is E = ½ mc2 aan rotatie energie 

toegevoegd en hebben de rotorfotonen de eigenschap van materie of van antimaterie gekregen en zijn deze 

rotorfotonen getransformeerd in het (anti)proton of in het (anti)elektron.  

Bij rotatie met de lichtsnelheid rechtsom (klok mee) is op voorhand sprake van materie; rotatie met de 

lichtsnelheid linksom (klok tegen) resulteert op voorhand in antimaterie. Deze in opbouw zijnde protonen en 

elektronen hoogenergetische rotorfotonen/deeltjes worden vaak aangetroffen en waargenomen in de vorm van 

hoogenergetische kosmische straling. 

 

-) Andere voorstelling van annihilatie: 

Bij annihilatie van equivalente materie en antimaterie worden beide rotaties met de lichtsnelheid LO en RO weer 
wederzijds opgeheven en komen fotonen en antifotonen vrij samen met E = 2 x ½ mc2 = mc2 aan rotatie energie! 

Fotonen van infrarood en licht zijn weer majorana deeltjes die aan de buitenkant geen enkele meetbare massa, 

lading en spin hebben. Binnenin die (anti)fotonen is alle oorspronkelijk massa, lading en spin nog steeds 100% 

aanwezig is!  

Bij deze, door de auteur beschreven, annihilatie van equivalente materie en antimaterie wordt geen enkele vorm 

van massa of van antimassa omgezet in energie. Hier is alleen sprake van het omzetten van materie en 

antimaterie in fotonen en antifotonen. Annihilatie voldoet volledig aan de formule E = mc2 doch die formule 

geldt alleen voor m = materie en anti materie en geldt niet voor m = massa en antimassa (document G5).  

 

Einsteins beroemde formule gaat alleen op voor annihilatie en ook daarbij wordt geen massa omgezet in energie! 

E = mc2 geldt niet voor m = massa! De kern van de relativiteitstheorie dient volkomen anders te worden 
uitgelegd.  

 

-) Veel rotatie energie aanwezig op niveaus van gewone materie en anti materie: 

- Een heel groot gedeelte van de kinetische energie in het heelal is aanwezig in de vorm van protonen/elektronen 

die bestaan uit constructies van fotonen die met de lichtsnelheid roteren en daarmee de eigenschap van materie 
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of van anti materie kregen. Die aan materie en antimaterie gerelateerde rotatie energie vormt meer dan 50% van 

de totale kinetische energie en anti kinetische energie in het heelal.  

 

- Voor zover de (anti)kinetische energie niet wordt weggezet binnen het (anti)proton en (anti)elektron en in de 

vorm van (anti)materie is die (anti) energie steeds voor 100 % gehecht aan deeltjes met massa of aan deeltjes met 

materie. Dat uit zich in: 

a) lineaire snelheid van subatomaire deeltjes en atomen/moleculen en hemellichamen in het heelal, 

b) trillingen en bewegingen van atomen/moleculen als gevolg van temperatuur, 

c) rotaties van atomen en moleculen rondom een extern gelegen punt, 
 

 

6.1.4 ad d) GEVOLGEN NIET ONDERKENNEN VAN VERSCHILLEN TUSSEN MASSA EN 

MATERIE: 

In de documenten F1a 2014, F1c en G0 is het essentiële verschil tussen massa en materie nader uitgewerkt. 

Helaas heeft Einstein niet onderkend: 

- Het essentiële verschil tussen massa en materie. Massa en antimassa zijn fundamenteel onvernietigbaar.  

  Materie en antimaterie zijn via annihilatie wel te vernietigen en om te zetten in fotonen maar niet de betrokken  

  massa van die materie en anti materie, 

- dat fotonen majorana deeltjes zijn waarvan de inwendig aanwezige (anti)massa,  + en  –  lading, parallelle en  

  anti parallelle spin inwendig in de fotonen aanwezige kinetische energie en anti kinetische energie aan de  
  buitenkant van het foton niet waarneembaar of meetbaar zijn. Alleen zijn trillingsfrequentie en uitwendige  

  kinetische energie.  

 

Beide punten worden thans (2015) evenmin onderkend in de exacte natuurwetenschappen. De formule E = mc2 

voor m = massa dient fundamenteel anders te worden uitgelegd. Massa en antimassa zijn niet equivalent met 

energie maar alleen het gevolg zijn van (anti)kinetische energie en daardoor gegenereerde hoeksnelheden/ 

rotatie- bewegingen en daardoor ontstane torsies op higgs niveau waar massa, lading en spin uit voortkomen! 

 

Alleen de uit (anti)massa en kinetische (anti)rotatie energie opgebouwde materie en antimaterie valt te 

vernietigen via annihilatie waarbij de betrokken materie en equivalente antimaterie weer volledig wordt omgezet 

in fotonen en antifotonen (majorana deeltjes) die vanwege de aanwezige, net niet exact nul zijnde, massa zich 
lineair kunnen verplaatsen in het heelal met maximaal de lichtsnelheid c.  

Dergelijke fotonen lijken ogenschijnlijk pure energie te zijn wat niet het geval is. Fotonen zijn echte ruimtelijke 

deeltjes met (anti)massa, + en - lading en magnetische spin die allemaal kwantitatief op nul uitkomen waardoor 

die parameters niet meetbaar zijn. Einsteins via de relativiteitstheorie afgeleide formule E = mc2 geldt 

kwantitatief wel voor m = materie en antimaterie maar geldt expliciet niet voor m = massa en antimassa. Deze 

basale en uiterst principiële fout houdt de exacte natuurwetenschappen reeds meer dan een eeuw op het 

verkeerde been.  

 

Bovenstaande noopt tot herbezinning en het ingrijpend aanpassen van de uitgangspunten van: a) de 

relativiteitstheorie, b) de theoretische fysica, c) de astrofysica (Big Bang theorie) en d) de kwantum mechanica.  

 

 

6.1.5 ad e) DE OPBOUW VAN HET (ANTI)PROTON EN HET (ANTI)ELEKTRON EN HUN 

FYSISCHE KENMERKEN: 

 

-) Slechts vier higgs bouwstenen beschikbaar voor de opbouw van het atoom/anti-atoom: 

In het heelal zijn uit de vier subatomaire higgs deeltjes van het proton en die van het elektron waarmee slechts 

vier uiterst stabiele bouwstenen complete materie samen te stellen:  

1)  het proton en 2) het anti proton, 

3)  het elektron en 4) het anti elektron. 

Uit die higgs deeltjes van het proton en die van het elektron is geen enkel ander stabiel bouwwerk van materie of 

van antimaterie op te bouwen; zie document F1c. Die vier, op zich, stabiele bouwstenen van atomen zijn hier als 

voorbeeld opgebouwd uit 81 higgs deeltjes en uit drie quarks. (Het (anti)neutron bestaat uit één (anti)proton en 
één (anti)elektron en zijn beide instabiel).  

 

-) Kenmerken proton en elektron; slechts twee elementaire krachten: 

In het heelal komen vrijwel alleen gewone protonen en elektronen voor en nagenoeg geen antiprotonen en anti 

elektronen. Het gewone proton en elektron bezit vanuit zichzelf slechts drie fysische elementaire kenmerken:  
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1) een elementaire massa of anti massa, die valt af te leiden via meting aan het proton/elektron met daarnaast  

    een hoeveelheid materie, als afgeleide van massa; (materie is massa die met de lichtsnelheid c om de eigen as  

    roteert)   

2) een elementaire lading(kracht), die meetbaar is en  L = +1 € of  L =  -1 € bedraagt en  

3) een elementaire magnetische spin(kracht), die eveneens meetbaar is en M = +1 $ of M =  -1 $ bedraagt.  

De elektrische lading is qua kracht circa duizend maal sterker dan de magnetische spin. 

 

Het proton en het elektron genereren vanuit zichzelf geen enkele vorm van gravitatie noch enige andere vorm 

van fysische of chemische kracht(en)! Lading en magnetische spin zijn de enige twee elementaire krachten in de 
natuur. Subatomaire deeltjes bezitten naast massa ook alleen lading L +1 € of L -1 € en magnetische spin M +1 $ 

of M -1 $.   

 

 

6.2 ad a) ATOMEN UITSLUITEND OPGEBOUWD UIT PROTONEN/ELEKTRONEN EN CONFORM  

      HET PERIODIEK SYSTEEM: 

Met gewone protonen en gewone elektronen zijn alle gewone atomen en isotopen van het periodiek systeem op 

te bouwen. De auteur vervangt daarvoor het neutron in het (huidige) atoommodel van Bohr door één proton en 

één elektron. Zie document F1d en bijbehorende figuren 19 – 22. Alle isotopen van het periodiek systeem en 

hun atoomkernen zijn dan uitsluitend opgebouwd uit protonen en elektronen en verder conform de isotopentabel 

van Wikipedia.  
Dat resulteert in een veel eenvoudiger, logischer en consistent model van de atoomkern zonder ‘sterke‘ en 

‘zwakke’ kernkrachten waarbij alle ‘kern’ elektronen standaard alleen via elektrische lading en magnetische spin 

gebonden zijn aan twee protonen i.p.v. aan één proton zoals bij het vrije neutron het geval zou zijn.  

 

Technisch gezien kunnen dan in de atoomkern geen neutronen voorkomen omdat het elektron van zo’n neutron 

dan altijd gebonden zit aan twee protonen en nimmer aan slechts één proton zoals bij het vrije neutron het geval 

is. (Als het atoom vrijwel tegelijkertijd na elkaar één proton en één elektron afscheidt vormen die twee deeltjes 

aan de buitenzijde van de atoomkern pas samen één neutron dat daarvoor niet als zodanig deeltje aanwezig was 

in de atoomkern.  

De atoomkern van Uiterwijk Winkel met alleen protonen en ’kern’ elektronen is vrij eenvoudig van opbouw. De 

begrippen ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’ zijn volledig vervallen en zijn nu concreet ingevuld met  
a) de ladingkracht/-binding/afstoting en b) de magnetische spinkracht/-binding/afstoting. Zie documenten F1a 

2014, F1d en G1, hoofdstuk A. In de isotopentabel van Wikipedia vervangt de auteur ieder neutron door één 

proton en één ‘kern’ elektron. 

Bij atomen genereert het ‘schil’ elektronen een, van buitenaf niet meetbare, basale ‘centripetaal kracht’ die het 

‘schil’ elektron en de ‘schil’ elektronenparen in vaste bandvormige banen rond de atoomkern houdt.  

 

 

6.2.1 ad b) HEELALWIJD ZIJN ALLE ATOMEN DWINGEND OPGEBOUWD CONFORM HET 

PERIODIEK SYSTEEM: 

 

-) Opbouw van de elektronen schillen van atomen is heelalwijd gelijk aan die op aarde: 

Bij kernfusie van waterstof en ander atomen zijn de te vormen atomen onderhevig aan snelheden van honderden 
km/s. Door die 5 - 9 verschillende snelheden binnen de heelalbolschil bezitten alle atomen en daarmee alle 

‘schilelektronen’ en atoomkernen een grote hoeveelheid door die snelheden ‘toegevoegde’ kinetische energie. 

Tijdens alle kernsplitsings- en kernfusiereacties streven de nieuw te vormen elektronenschillen ondanks de barre 

omstandigheden consequent naar een zo laag mogelijke energie inhoud. Dan bewegen de ‘schilelektronen’ in 

hun energetisch meest gunstige baan.  

Om het streven naar het laagst mogelijk energieniveau ordenen de ‘schil’ elektronen zich in sub schillen van:  

a) hetzij één elektronenpaar/orbital dan wel b) in sub schillen in de vorm van een tetraëder gevuld met vier 

elektronenparen/orbitals gelijk dat bij de isotopen op aarde het geval is.  

 

Om puur energetische redenen zijn de elektronenschillen bij alle tijdens kernfusie en supernova’s gevormde 

atomen heelalwijd dwingend gestructureerd conform de isotopen van het periodiek systeem zoals dat op aarde 
wordt aangetroffen; zie isotopentabel Wikipedia. Het periodiek systeem geldt dwingend heelalwijd. Zie F1d 

met figuren 18, 19, 20 en 21.  
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6.2.2 ad c)  ZWART GAT ISOTOPEN OOK GERANGSCHIKT CONFORM EEN EIGEN PERIODIEK 

SYSTEEM: 

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

Dat instorten vindt plaats door de vorming, binnenin het atoom, van vanderwaals-bindingen tussen de aanwezige 

‘schil’ elektronenparen/orbitals in de elektronenschillen en tussen de elektronenschillen onderling.  

 

Dat instorten valt als volgt te verklaren: alle ‘schil’ elektronenparen van een atoom genereren de vanderwaals-

kracht/Londonkracht. Deze fysische kracht van het elektronenpaar neemt kwadratisch toe met de (rotatie)-

snelheid van het atoom in het heelal! Als de (rotatie)snelheid van het atoom toeneemt nemen de 
vanderwaalskrachten binnenin de elektronenschillen op zeker moment zodanig toe dat deze krachten binnenin 

het atoom overgaan tot het vormen van vanderwaals-bindingen zowel binnen één elektronenschil als tussen de 

elektronenparen van verschillende elektronenschillen van het atoom onderling. Daarbij komt (bindings)warmte 

vrij.  

Dat inwendig vormen van vanderwaals-bindingen leidt tot het ineenstorten van elektronenschillen tot nabij de 

atoomkern en de vorming van zwart gat atomen. Die overgang van gewone atomen naar zwart gat atomen kan 

eerst plaatsvinden als het gewone atoom van zichzelf minimaal twee of meer elektronenparen bevat. Die 

overgang kan dus eerst plaatsvinden vanaf het element beryllium (Be) en bij alle hogere elementen.  

 

Bij vorming van vanderwaals-bindingen storten de elektronenschillen van het atoom in tot vlak nabij de 

atoomkern. De rotatiesnelheid van de elektronenparen rond de atoomkern neemt toe van de gebruikelijke circa 
2,2 Mm/sec tot nabij de lichtsnelheid c. Die toename van de snelheid resulteert erin dat de aanwezige ‘schil’ 

elektronenparen weer worden opgebroken en uiteenvallen in twee losse ongebonden ‘schilelektronen’ waardoor 

de vanderwaal-krachten en hun bindingen ook weer verdwijnen. Het instorten van de elektronenschillen tot 

dezelfde schillen maar nu direct gesitueerd rondom de atoomkern is echter irreversibel. De elektronenschillen 

zijn dan gevuld met uitsluitend losse elektronen. Zwart gat atomen zijn volledig ineengeklapt. Het zijn 

verschrompelde gewone isotopen van Be en hoger met dezelfde elektronenschillen en dezelfde vulling van deze 

elektronen schillen die nu alleen gevuld zijn met alleen losse elektronen. Zie document F1e rechterzijde figuren 

18a – 18n. 

 

-)  Geen singulariteit mogelijk: 

Zwart gat atomen nemen fysiek vrijwel geen ruimte meer in. De ‘schil’ elektronen bewegen in hun 
elektronenschillen met tegen de lichtsnelheid c om hun atoomkern. De elektronenschillen van zwart gat atomen 

stoten elkaar wederzijds af. In zwarte gaten resulteert dat in een geweldige elektrische veerspanning. 

Vanwege die veerspanning en de aanwezige kinetische energie kunnen dergelijke zwart gat atomen niet nog 

verder verschrompelen tot een singulariteit ongeacht de ter plaatse aanwezige enorme hoeveelheid gravitatie.  

Kinetische energie verhindert de transformatie van zwarte gaten tot een singulariteit! De Big Bang is dus anders 

gestart dan tot heden wordt gedacht.  

 

 -) Waterstof, helium en lithium zijn niet opneembaar in een zwart gat: 

De elementen H, He, Li en het molecuul H2 bezitten geen of slechts één elektronenpaar. Daardoor zijn deze 

atomen en molecuul niet te transformeren tot zwart gat atomen. Zie document F1e de figuren 18a, 18b en 18c. 

Deze drie kleinste atomen zijn niet opneembaar in een zwart gat! Rondom zwarte gaten moeten die lichtste 

elementen eerst fuseren tot minimaal het element beryllium of hoger voordat de elektronenschillen van deze 
atomen ineen storten tot nabij de atoomkern en daarmee kunnen transformeren tot zwart gat atomen. Eerst dan 

kunnen zwart gat atomen worden opgenomen in een zwarte gat / compact hemellichaam.  

In document F1e is de overgang van gewone atomen in zwarte gat atomen beschreven en daarmee de vorming 

van de materie aanwezig in compacte hemellichamen zoals zwarte gaten. Hier worden tevens de fysische 

eigenschappen van zwart gat materie afgeleid. 

 

-) Zwart gat atomen verkeren nabij het absolute nulpunt: 

Bij zwarte gat atomen hebben de atoomkernen vrijwel geen enkele ruimte ter beschikking om te trillen. Daardoor 

is hun temperatuur standaard en continue heel erg laag. Zwart gat atomen en zwarte gaten verkeren standaard bij 

circa 2,7 kelvin ook al is de temperatuur van hun directe omgeving miljoenen graden. In de kern van extreem 

grote sterren zou een superkoud zwart gat aanwezige kunnen zijn. Die 2,7 kelvin van zwarte gaten komt overeen 
met de achtergrond temperatuur van het heelal. 

 

-) Zwarte gaten zijn super koud en kunnen daardoor geen licht uitzenden: 

Vanwege die lage temperatuur van 2,7 kelvin kunnen zwarte gaten geen zichtbaar licht uitzenden maar wel 

infrarood (0 – 2,7 kelvin), gravitatie en radioactieve deeltjesstraling! Vanwege die extreem lage temperatuur valt 

die infrarood straling van zwarte gaten vrijwel niet te meten; hooguit als achtergrond straling in het heelal. 
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Rondom de grote centrale zwarte gaten van sterrenstelsels is een laag aanwezig met daarin fuserend waterstof, 

helium en lithium. Die laag onttrekt het centrale zwarte gat zelf volledig aan het zicht. Zwarte gaten verraden 

zich vooral door hun enorme rotatiesnelheid en de daardoor gegenereerde enorme rotatie gravitatie. 

 

-) Kritische zwart gat gravitatie of Krizgag: 

In alle typen van zwarte gaten stoten de negatief geladen elektronenschillen van de ineengestorte zwart gat 

atomen elkaar wederzijds af. Alle compacte hemellichamen c.q. zwarte gaten zijn daardoor in beginsel instabiel. 

Die elkaar afstotende zwart gat atomen worden alleen bijeen gehouden als zo’n zwart gat van zichzelf voldoende 

gravitatie genereert.  
De minimaal benodigde gravitatie voor het instand houden van zwarte gaten heeft de auteur benoemd als de 

Kritische zwart gat gravitatie of Krizgag. Deze minimaal benodigde gravitatie komt overeen met de kleinst 

mogelijke en bekende zwarte gaten/compacte hemellichamen in de heelalbolschil.  

 

-) Slechts drie typen atomen in het heelal mogelijk: 

1) gewone atomen/isotopen gerangschikt conform de isotopen van het periodiek systeem vanaf waterstof (H),  

2) zwart gat atomen conform het periodiek systeem van zwart gat isotopen doch eerst vanaf beryllium (Be) en  

3) het antiwaterstof atoom en molecuul; hogere anti atomen zijn niet mogelijk.  

 

 

6.3 ad a) ONTSTAAN VAN DE OVERIGE FYSISCHE, CHEMISCHE EN MECHANISCHE 

KRACHTEN OP GEWONE ATOMEN:  

 

-) Fysische en chemische krachten ontstaan heelalwijd door snelheid van het atoom in het heelal: 

De primaire bouwstenen van het atoom, het proton en het elektron, genereren alleen een elementaire elektrische 

lading (L) en elementaire magnetische spin (M). Ze bezitten geen ‘sterke’ of ‘zwakke’ kernkracht en genereren 

geen gravitatie.  

De centripetaal kracht houdt de ‘schil’ elektronen in vrij vaste banen rond de atoomkern. Zie document F1d 

www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

Alle andere fysische, chemische en mechanische krachten treden eerst op het niveau van het atoom en ontstaan 

alleen als dat atoom:  
a) een beweging ondergaat in het heelal,  

b) onderhevig is aan een snelheidsverandering of  

c) bloot staat aan een niet lineaire spiraal- of rotatiebeweging.  

Deze krachten (inclusief gravitatie) zijn afgeleiden van (rotatie)snelheid of van snelheidsverandering van het 

atoom en de aan snelheid gekoppelde kinetische energie.  

 

-) Ieder atoom streeft van zichzelf naar absolute stilstand in het heelal: 

Iedere vorm van (rotatie)snelheid in het heelal veroorzaakt bij alle atomen voor:  

a) een specifiek aan die snelheid gekoppelde afwijking in de baan van hun ‘schilelektronen’/’elektronenparen’,  

b) voegt een specifiek aan die snelheid gekoppelde hoeveelheid kinetische energie toe aan de ‘schilelektronen’ 

van het atoom en aan de atoomkern.  

Heisenberg constateerde als eerste die afwijking in de elektronenbanen maar legde toen helaas niet de link tussen 
die afwijkingen van de ‘schilelektronen’ en de snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. het centrum C. Anno 

2015 doen de exacte wetenschappen dat overigens nog steeds niet! 

  

Van zichzelf streven alle ‘schil’ elektronen van het atoom naar een perfect ronde baan rond de atoomkern zonder 

enige afwijking en daarmee zonder enige vorm van ‘toegevoegde’ energie. Ze verkeren dan in de vorm van losse 

ongebonden elektronen in de elektronenschillen. Die voor ‘schilelektronen’ ideale situatie treedt echter alleen op 

als het atoom absoluut stilstaat in het heelal t.o.v. C.  

Dan treden geen afwijkingen op in de baan van het ‘schilelektron’ maar dan genereren die ‘schil’ elektronen ook 

geen andere fysische en chemische krachten meer dan hun elementaire elektrische lading, magnetische spin en 

centripetaal kracht. Alle isotopen van het periodiek systeem zijn dan zowel fysisch als chemisch volslagen inert.  

 
Kinetische energie en daaraan gekoppelde snelheid van het atoom t.o.v. het centrum C van het heelal zorgen 

voor afwijkingen in de baan van alle ‘schil’ elektronen en zorgt tevens voor ‘toegevoegde’ kinetische energie die 

beide continu dit door alle ‘schil’ elektronen nagestreefde ideaal frustreren maar wel resulteert in fysische en 

chemische krachten.  

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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a) Fysische en chemische krachten worden gegenereerd vanuit de elektronenschillen van het atoom: 

Het atoom genereert in combinatie met snelheid in het heelal de overige, niet elementaire, krachten onder te 

verdelen naar een duidelijk stelsel van fysische en chemische krachten:  

 

-A1) de basis(snelheids)krachten: 

Om de snelheid van het atoom in het heelal af te remmen genereren alle ‘schil’ elektronen van atomen 

gravitatie(kracht)straling. De atoomkern genereert geen gravitatie! Gravitatie vanuit de ‘schil’ 

elektronen is in feite puur gericht om de snelheid van het atoom af te remmen. Gravitatie werkt als 

enige vorm van straling over extreem grote afstanden en is als enige kracht werkzaam op de schaal van 
het gehele heelal. Gravitatie is de enige straling zonder massa, lading, magnetische spin en kinetische 

energie. Daardoor verplaatst gravitatie zich met snelheden die (veel) groter zijn dan de lichtsnelheid! 

Alle andere vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling bevatten wel massa en zijn dus 

gehouden aan maximaal de lichtsnelheid c. 

 

-A2) de basis(kinetische energie)krachten:  

Om de door snelheid in het heelal ‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie van de ‘schil’ 

elektronen te verminderen genereren deze elektronen allerlei fysische en chemische krachten waarmee 

fysische en chemische bindingen zijn te vormen waarbij standaard bindingswarmte vrijkomt. Via 

bindingen wordt deze ‘toegevoegde energie’ zoveel als mogelijk geëlimineerd en omgezet in (bindings) 

energie/-warmte. Via fysische en/of chemische bindingen en het afstoten van bindings- warmte gaan 
vooral de buitenste ‘schil’ elektronen een meer ideale baan benaderen en een lagere energie toestand. 

Om dergelijke bindingen te kunnen vormen zijn deze fysische en chemische krachten alleen werkzaam 

op een heel korte afstand op het niveau van atomen en moleculen. 

 

-B) de ‘mechanische’ krachten: 

Deze krachten ontstaan via de interactie tussen de atoomkern met de elektronenschillen en dienen om 

de atoomkern steeds zo centraal mogelijk gepositioneerd te houden binnen zijn elektronenschil(len). 

Deze krachten ontstaan uitsluitend bij: a) een vertraging/versnelling van het atoom en b) als het atoom 

onderhevig is aan een niet rechtlijnige beweging. In beide gevallen komt de atoomkern iets a-centraal te 

staan ten opzichte van de elektronenschil(len) wat het atoom via deze mechanische krachten tracht te 

corrigeren.  
 

De onder A1 en A2 bedoelde fysische en chemische basiskrachten worden uitsluitend gegenereerd door de losse 

elektronen en de elektronenparen in de elektronenschillen van het atoom en alleen als het atoom onderhevig is 

aan een snelheid in het heelal ten opzichte van het centrum C van het heelal en/of aan een eigen rotatiebeweging. 

Zie de documenten F1d en F1e van www.uiterwijkwinkel.eu waar de auteur alle krachten van gewone atomen, 

zwart gat atomen en anti atomen systematisch heeft afgeleid.  

 

Tabel 6 -1: Overzicht van niet elementaire fysische en chemische basis(snelheid)kracht (a1)  

                   en basis(kinetische energie)krachten (a2) van de ‘schil’ elektronen/elektronenparen:  

 
A1) Basis(snelheid)krachten: 

-)  (+Gk), gravitatiekrachtstraling en is de enige basis(snelheid)kracht.  

Gravitatie is lineair gerelateerd aan de snelheid en/of de rotatiesnelheid. Iedere vorm van snelheid in het heelal 

genereert bij gravitatiestraling zijn eigen krachtvector. Gravitatie is geen elementaire kracht maar een door 

snelheid in het heelal door de ‘schil’ elektronen gegenereerde kracht op het atoom. Staat een atoom of zwart gat 

atoom stil in het heelal t.o.v. het centrum C dan is de gravitatie van de ‘schil’ elektronen eveneens gereduceerd 

tot nul! Dat geldt ook voor de overige hieronder genoemde krachten.  

 

A2) Basis(kinetische energie)krachten: 
-1)  (+Rck), de covalente chemische radicaalkracht van het ongepaarde ‘schil’ elektron, 

-2)  (+Lck), de covalente chemische ladingkracht, de chemische kracht van het elektronenpaar/orbital, 

 

-3)  (+Lk), de fysische niet elementaire ladingkracht van atomen, *) 

-4)  (+Msk), de fysische niet elementaire magnetische spinkracht van atomen, *)  

 

-5)  (+Wk), de fysische vanderwaalskracht/binding alleen opgewekt door het elektronenpaar/orbital ,  

-5a)  (+WkD), de fysische oploskracht c.q. de vanderwaals/London kracht/binding in vloeistoffen, **) 

-5b)  (+WkA), de fysische absorptiekracht c.q. de vanderwaals/London kracht/binding aan vaste stoffen, **) 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*) afgeleiden van de elementaire ladingkracht (Le) en de elementaire magnetische spinkracht (Me), 

**) afgeleiden van de vanderwaalskracht in relatie tot een vloeistof respectievelijk tot een vaste stof. 

 

Deze groep van in feite slechts vijf verschillende basis(kinetische energie)krachten bestaat uit twee chemische 

krachten, twee fysische afgeleiden van elementaire krachten en uit één nieuwe fysische vanderwaalskracht. Deze 

niet elementaire krachten ontstaan puur als gevolg van de door snelheid in het heelal ‘toegevoegde’ kinetische 

energie van het ‘schil’ elektron / ‘schil’ elektronenpaar.  

De onder A2 genoemde krachten zijn kwadratisch gerelateerd aan snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C. 

Dat verklaart waarom deze krachten zo veel groter zijn t.o.v. de slechts ‘lineair’ gerelateerde gravitatie. 
 

- Alle krachten en hun bindingen onder A1) en A2) zijn opgebouwd uit vectoren; iedere snelheid van het 

atoom genereert één eigen vector: 

Iedere snelheid van de aarde in het heelal genereert zijn eigen specifieke krachtvector op de door ‘schil’ 

elektronen gegenereerde krachten en resulteert daarmee in een eigen fysische en chemische bindingvector. Alle 

onder A1 en A2 genoemde krachten zijn daarmee opgebouwd uit 5 - 9 verschillende kracht- en bindingvectoren!  

Alleen soortgelijke krachtvectoren trekken elkaar wederzijds aan en kunnen bindingen vormen. Vectoren van 

elkaar verschillende krachten of verschillende vectoren van dezelfde kracht zijn volkomen indifferent t.o.v. 

elkaar en kunnen onderling geen bindingen vormen.  

Als alle snelheden van de aarde in het heelal bekend dan is de basisstructuur van alle fysische en chemische 

bindingen af te leiden. De kwantum mechanica zit rechtstreeks gekoppeld aan de astrofysica.  
 

Bij de elementaire ladingkracht en de elementaire magnetische spinkracht van het proton en het elektron 

ontbreekt deze onderverdeling naar snelheid- en krachtvectoren volledig!  

 

-) Alle snelheden en daarmee alle basiskrachten en hun natuurconstanten veranderen heel geleidelijk: 

Alle onder A1 en A2 genoemde basiskrachten van de ‘schil’ elektronen van atomen zijn kwantitatief gerelateerd 

aan de huidige 5 - 9 verschillende snelheden van de aarde in het heelal. Tijdens de heelalcyclus veranderen die 5 

- 9 snelheden steeds heel langzaam en geleidelijk in de tijd.  

Daarmee veranderen ook deze fysische en chemische krachten en hun bindingen ook uiterst langzaam in de tijd.  

Niet alleen alle onder A1 en A2 genoemde krachten veranderen heel langzaam in de tijd maar dat geldt ook voor 

alle aan deze fysische en chemische krachten gekoppelde natuurconstanten die net als de krachten zelf natuurlijk 
ook weer uit 5 - 9 onderliggende vectoren zijn opgebouwd!  

 

B) De mechanische krachten van atomen: 

Deze krachten ontstaan als de positie van de atoomkern t.o.v. de elektronenschillen verandert door verandering 

van snelheid of de bewegingsrichting van het voorwerp. Dit zijn de mechanische krachten van het atoom, 

-)  de versnellingskracht of vertragingskracht, 

-)  de centrifugaalkracht.  

Deze krachten ontstaan doordat de atoomkern zich verzet (traagheid) tegen snelheidsveranderingen of de richting 

van de snelheid.  

 

 

6.3.1  ad b) DE FYSISCHE, CHEMISCHE EN MECHANISCHE KRACHTEN VAN ZWART GAT 

ATOMEN:  

Bij zwart gat atomen zijn alle elektronenparen uiteengevallen tot losse ‘schil’ elektronen. Zowel de 

vanderwaalskracht als de chemische ladingkracht ontbreken dien ten gevolge. In tabel 6.2 zijn de bij zwarte gat 

atomen actieve krachten weergegeven:   

 

Tabel 6 – 2 : Overzicht van fysische en chemische basis(snelheid)kracht (a1)  

                   en basis(kinetische energie)krachten (a2) van de losse ‘schil’ elektronen:  

  

A1) Basis(snelheid)krachten van zwart gat atomen: 

-)  (+Gk), gravitatiekrachtstraling is de enige basis(snelheid)kracht.  

De gravitatie van de ‘schil’ elektronen bij zwart gat atomen is eveneens lineair gerelateerd aan de snelheid en 
aan de rotatiesnelheid van het zwart gat atoom binnen de heelalbolschil. Iedere snelheid in het heelal genereert 

ook hier zijn eigen krachtvector op de gravitatie. Die verdeling in krachtvectoren is dezelfde als die bij gewone 

atomen met een dominante rol voor gravitatie als gevolg van de eigen rotatie/hoeksnelheid van een zwart gat.   

Staat een zwart gat atoom stil in de heelalbolschil t.o.v. het centrum C dan is de gravitatie van de schilelektronen 

eveneens gereduceerd tot nul. Dat geldt dan ook voor zwarte gaten als geheel. Beneden een zekere snelheid en 
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daarmee minimale hoeveelheid gravitatie (de kritische zwart gat gravitatie of Krizgag) geraken alle zwarte 

gaten in een instabiele toestand en vallen alle zwart gat atomen uiteen in protonen en elektronen.  

Iedere snelheid van het zwarte gat in het heelal genereert zijn eigen specifieke vector (5 - 9 stuks) op de door 

‘schil’ elektronen gegenereerde krachten die ook hier uit 5 - 9 krachtvectoren zijn opgebouwd. Alleen gelijke 

krachtvectoren trekken elkaar wederzijds aan. De andere vectoren van dezelfde kracht staan volkomen 

indifferent t.o.v. elkaar (de Vectorwet van Uiterwijk Winkel)! Dat geldt ook voor gravitatie. 

 

A2) Basis(kinetische energie)krachten van zwart gat atomen: 

-)  (+Lk), de niet elementaire ladingkracht van zwart gat atomen, 
-)  (+Msk), de niet elementaire magnetische spinkracht van zwart gat atomen,  

Bij zwart gat atomen ontbreken de elektronenparen omdat de ‘schilelektronen’ met tegen de lichtsnelheid rond 

de atoomkernen bewegen. Daardoor zijn geen vanderwaalskracht of chemische krachten mogelijk. Slechts twee 

fysische krachten blijven over als afgeleiden van de elementaire ladingkracht en magnetische spinkracht van het 

proton en het elektron.  

 

B) De mechanische krachten van zwart gat atomen: 

Deze krachten ontstaan als de positie van de atoomkern t.o.v. de elektronenschillen verandert door verandering 

van snelheid of de bewegingsrichting van het voorwerp. Dit zijn de mechanische krachten van het zwart gat 

atoom: 

-)  de versnellingskracht of vertragingskracht, 
-)  de centripetaalkracht.  

Deze krachten ontstaan hier doordat de atoomkern zich verzet(traagheid) tegen snelheidsveranderingen of de 

richting van de snelheid. Deze krachten zijn gelijk aan die van gewone atomen. 

 

 

6.4 HEELAL BEVAT ALLEEN REËEL AANWEZIGE MATERIE EN ENERGIE;  

      GEEN ‘DONKERE’ MATERIE/MASSA EN / OF ‘DONKERE’ ENERGIE: 

Bij de gravitatieformules van Franklin Roos in document E3 resulteert de door Uiterwijk Winkel ingevoegde 

factor cos α erin dat op de schaal van het heelal gravitatie sneller met de afstand afneemt dan Newton en 

Einstein aangeven.  

Anno 2016 worden gravitatieformules van Newton en Einstein gebruikt waarin deze factor cos α ontbreekt. Die 
factor staat voor de hoek α die twee objecten op de heelalbolschil onderling hebben t.o.v. het centrum C.  

Zie  document E3-1.  

De thans gebruikte gravitatie formules van Newton en Einstein zonder factor cos α gelden in feite alleen binnen 

het Melkwegstelsel. Alleen daar is cos α = 1,0000.  

 

Buiten het Melkwegstelsel is het gebruik van de factor cos α verplicht. Deze factor cos α neemt t.o.v. de aarde 

steeds verder af tot nul om zelfs negatief te worden voor de gravitatie afkomstig van de overzijde van de 

heelalbolschil. Het ontbreken van de factor cos α in Newtons en Einsteins huidige formules toegepast voor het 

heelal resulteert dan in grote tekorten bij het opstellen van massa-, materie- en energiebalansen van het heelal.  

 

-1) Geen ‘donkere materie’: 

a) Met nieuwe, met cos α aangepaste, formules blijkt in het heelal c.q. in de heelalbolschil veel meer gravitatie 
en materie in de vorm van atomen en daarmee veel meer kinetische energie aanwezig te zijn dan thans berekend 

wordt dan wel gemeten is. Met het toevoegen van de factor cos α worden de massa-, materie- en 

energiebalansen van het heelal reeds vergaand sluitend gemaakt.  

 

b) Vanwege hun enorme rotatiesnelheid (thans circa 1/4e c) genereren alle zwart gat atomen van de centrale 

zwarte gaten van sterrenstelsels veel meer rotatiegravitatie dan gedacht op grond van de aanwezige materie en 

zwart gat atomen. Deze door het centrale zwarte gat en sterren gegenereerde hoeveelheid rotatie gravitatie is 

precies in evenwicht met de gravitatie structuur van het sterrenstelsel en daarbinnen bewegende zonnestelsels en 

met de hoeveelheid daarin aanwezige materie en atomen en hun snelheden in het heelal.  

Deze reëel aanwezige extra rotatie gravitatie van de centrale zwarte gaten van sterrenstelsels is relatief veel 

groter dan de overeenkomstige gravitatiefactor bij alle sterren en hun planeten binnen het sterrenstelsel. Zwarte 
gaten bevatten daarmee veel meer materie dan direct vanaf de aarde meetbaar is. Samen met de correctiefactor 

cos α zorgt dat voor kloppende materie balansen. Op voorhand is geen enkele noodzaak aanwezig voor de 

aanname van ‘donkere materie’.  
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-) ‘Donkere energie’ is niets anders dan gravitatie-energie: 

c) De eerste circa 5 – 10 miljard jaar dijt de heelalbolschil uit in de vorm van mono bollaagjes van protonen en 

elektronen en ontbreekt het atoom. In die eerste periode is gravitatie en gravitatie-energie volledig afwezig! In 

die periode dijt het heelal / de heelalbolschil alzijdig gelijkmatig uit met een snelheid van 1/2e  - 1/3e van de 

lichtsnelheid c plaats en over een afstand van circa 1,7 – 2,5 miljard lichtjaar t.o.v. C. Die uitdijing t.o.v. C vindt 

dus energetisch volkomen kosteloos plaats! 

 

Vanuit die laagjes van protonen en elektronen wordt pas circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang het waterstof 

atoom en molecuul gevormd. Met dat atoom en molecuul komt gravitatie en daarmee gelijktijdig ook gravitatie 
energie t.o.v. C terug in het heelal! Op dat moment wordt kosteloos een gigantische hoeveelheid gravitatie 

energie t.o.v. C aan de heelalcyclus toegevoegd. Deze gravitatie-energie vormt de drijvende kracht achter iedere 

cyclus waardoor het heelal zijn cyclus eindeloos kan blijven herhalen! 

 

De thans gezochte ‘donkere energie’ bestaat uit de effecten van deze toegevoegde gravitatie en gravitatie-energie 

die circa 30 – 40 miljard jaar geleden aan het heelal en zijn cyclus werd toegevoegd. Zie figuur 6 document E3-

1.  

Met gravitatie start het afremmen van de uitdijing. De daarbij vrijkomende energie wordt volledig omgezet in 

rotatie snelheid, rotatie gravitatie en rotatie gravitatie-energie! Die gravitatie energie t.o.v. C neemt met de tijd af 

bij het verder uitdijen van het heelal. Bij het bereiken van de maximale uitdijing van het heelal / de 

heelalbolschil over 350 – 450 miljard jaar is alle gravitatie-energie t.o.v. C volledig omgezet in rotatiesnelheid en 
in kinetische rotatie-energie van de miljarden centrale zwarte gaten die ieder voor zich meerdere volledige 

sterrenstelsels hebben opgeslokt.  

 

De heelalbolschil gaat vervolgens weer inkrimpen richting centrum C. Deze rotatie-energie van de centrale gaten 

wordt tijdens het inkrimpen van de heelalbolschil weer volledig benut om de hoeksnelheid van de centrale 

zwarte gaten af te remmen zodat hun rotatiesnelheid uiteindelijk volledig tot stilstand komt. De rotatie energie 

zorgt er voor dat de versnelling in de inkrimpsnelheid continu wordt afgeremd tot een constante snelheid van 

circa 0,1 – 0,15 Mm/s (100 – 150 km/s). Daarmee wordt een Big Crunch voorkomen en is zelfs sprake van een 

uiteindelijke super softe Crunch. 

 

Net als bij materie en antimaterie moet bij de heelalcyclus alle energie aantoonbaar dan wel verklaarbaar zijn. De 
auteur heeft het verloop van de energieverdeling grofweg geschetst in figuren 79. Door het tijdens de vorming 

van waterstof kosteloos toevoegen van gravitatie-energie gelden de Wetten behoud van energie en die van impuls 

niet tijdens de heelalcyclus! Wel de Wet behoud van massa. 

 

Pas bij modellering van het heelal is alle massa, materie en zijn alle vormen van energie precies te volgen tijdens 

de gehele cyclus van 29 stappen die het heelal doorloopt.  

 

 

6.5  RUIMTE EN TIJD: 

Aan het eind van iedere heelalcyclus komt alle massa/materie en kinetische energie via 4 – 20 miljard centrale 

zwarte gaten weer exact gelijktijdig terug naar één vast punt het centrum C van het heelal c.q. het centrum van 

de heelalbolschil. Dat centrum C heeft een fysieke afmeting van slechts enkele centimeters. Zo’n heelalcyclus is 
alleen te realiseren als alle materie in de vorm van gewone en van zwart gat atomen/zwarte gaten en als fotonen 

gedurende de gehele heelalcyclus steeds binnen deze heelalbolschil blijft. Dat vereist overal steeds exact 

dezelfde combinaties van heelalkloktijd en locatie ten opzichte van het centrum C van het heelal!  

 

-) Definitie van ruimte: 

Vrijwel gedurende de gehele heelalcyclus heeft dat heelal steeds de vorm van een perfect ronde 

relatief dunne bolschil met een straal van:  

- minimaal circa 5 – 10 miljoen km tot maximaal  2,5 – 3,5 miljard lichtjaar en een  

- dikte van enkele miljoenen lichtjaren en met  

- één vast centrum C dat slechts enkele centimeters groot is.  

 
Ruimte is per definitie gekromd. Ruimte is primair gekoppeld aan de afstand die massa en materie 

hebben ten opzichte van: 

a) dat vaste centrum C van het heelal en  

b) ten opzichte van elkaar binnen die ronde heelalbolschil en t.o.v. C, wat resulteert in een cos α.  

(Bij theoretische beschouwingen is alleen het centrum C toegestaan als waarnemingspunt/nulpunt 

en geen enkele andere plaats in het heelal!) 
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Alle vormen van straling worden zodanig afgebogen dat deze binnen de heelalbolschil blijft 

voortbewegen. Deze minieme afbuiging van licht bedraagt naar schatting slechts 1 graad per tien – 

veertig duizend jaar. Dat moet voldoende zijn op alle fotonen en alle neutrino’s / frankino’s 

continue binnen de heelal bolschil te houden en laten voortbewegen. We zien het heelal dan steeds 

en uitsluitend door die heelalbolschil heen. Zie figuren 73 – 77 van G7 / G8. 

De heelalbolschil fungeert dan als een soort lens die daardoor vanaf de aarde zelf niet als zodanig 

niet waarneembaar is en steeds ernstig vertekend wordt. Zowel binnen als buiten die relatief 

‘dunne’ heelalbolschil is een absoluut donker vacuüm aanwezig. Daar zijn daar geen fotonen en is 
alle materie en energie aanwezig. Die enorme lege en absoluut zwarte  ruimten weerszijden de 

heelalbolschil krijgen we nimmer als zodanig te zien omdat ze volledig worden ingevuld met 

virtuele beelden van de heelalbolschil zelf. 

 

Sinds de vorming van het waterstofatoom, zo’n 30 miljard jaar geleden, en de vorming daarmee 

van gravitatie dijt die relatief ‘dunne’ heelalbolschil alzijdig steeds langzamer uit. Over circa 350 – 

450 miljard jaar komt een einde aan de uitdijing van het heelal. Dan zijn alle sterren opgebrand en 

zijn alle sterrenstelsels verdwenen in hun centrale zwarte gat. Dan zijn ook alle vormen van 

elektromagnetische straling via terug vormen tot protonen/elektronen, waterstof, via kernfusie tot 

gewone isotopen en in de vorm van zwart gat atomen voor 100 % weer teruggevoerd naar en 

opgenomen in één van deze 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten.  
 

-) De huidige 5 – 9 snelheden in het heelal worden volledig omgezet in de rotatiesnelheid van 

centrale zwarte gaten:  

De komende 350 – 450 miljard jaar gaan alle sterrenstelsels via botsingen op in steeds grotere 

complexen van samengevoegde sterrenstelsels. Als gevolg van die botsingen verdwijnen de 

huidige 5 – 9 snelheden steeds meer en gaan deze huidige snelheden steeds mee op in de rotatie 

snelheid van het gevormde nieuwe (grotere) centrale zwarte gat.  

Na circa 5 – 9 van dergelijke botsingen blijft uiteindelijk één groot centraal super zwart gat over 

met uitsluitend één rotatiesnelheid die dan 1/3e – 1/2e c bedraagt met de bijbehorende kinetische 

energie. Alle lokaal aanwezige gravitatie-energie is dan verdwenen en omgezet in rotatiesnelheid. 

Op het moment van maximale uitdijing van de heelalbolschil is alle gravitatie-energie t.o.v. C 
reeds volledig omgezet in kinetische energie en in één rotatie-beweging. De rotatie-assen van alle 

centrale zwarte gaten zijn dan precies gericht op het centrum C van de heelalbolschil. Alle thans 

aanwezige ‘donkere’ gravitatie-energie is dan omgezet in visueel waarneembare rotatiesnelheid / -

energie. 

 

-) Bij uiteinde uitdijing heelal: 

Iedere botsing tussen sterrenstelsels elimineert minimaal één van de huidige 5 – 9 snelheden.  

De uitdijing van het heelal / de heelalbolschil eindigt pas als: 

- alle 5 – 9 bewegingen zijn opgegaan in één rotatie beweging,  

- alle straling (fotonen en neutrino’s) is omgewerkt tot protonen / elektronen en waterstof, 

- alle waterstof via kernfusie is omgezet tot Be en hoger en deze atomen in het zwarte gate 

zijn opgenomen. 
Het heelal absoluut dan absoluut koud en donker. Pas daarna kan de heelalbolschil weer gaan 

inkrimpen onder invloed van (rotatie)gravitatie. Dat inkrimpen start overal gelijktijdig en vindt 

heel gelijkmatig plaats gedurende een periode van 2,5 – 3,0 biljoen (1012) jaar.  

 

-) Ruimte van het heelal: 

Binnen de heelalcyclus valt op ieder tijdstip de positie van ieder foton, subatomair deeltje en atoom te benoemen 

binnen de heelalbolschil en daarmee hun posities ten opzichte van het centrum C van het heelal als geheel.  

Zie document G2 voor nadere definiëring van ruimte. 

 

-) Definities van tijd: 

Te onderscheiden zijn twee aparte vormen van tijd: 

 

-a) de elementaire tijd:  

Deze tijd bestaat uit het aantal rotaties van alle elementaire higgs deeltjes per tijdseenheid om 

zowel hun lengteas als om de beide breedte assen. Deze elementaire tijd kan zowel vooruit lopen 

als achteruit lopen en is niet waarneembaar te maken op atomair niveau. De elementaire tijd is 

meer theoretisch van belang dan van praktisch belang.  
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- b) de heelalkloktijd, kortweg tijd:  
Dit is de tijdsduur die verstreken is sinds het plaatsvinden van de laatste Little Bang van zo’n 40 – 45 miljard 

jaar geleden. Dit is de periode die nodig is voor massa (straling) en voor materie (atomen) en voor de daaraan 

gekoppelde kinetische energie/bewegingen om hun huidige positie (= ruimte) te bereiken binnen de 

heelalbolschil t.o.v. het centrum C van het heelal.  

De heelalkloktijd maakt ‘tijd’ tot een waarneembaar en meetbaar fenomeen. Deze heelal kloktijd is zodanig 

fundamenteel dat de eigenschappen daarvan alleen zijn weer te geven in de vorm van een aantal postulaten. 

Zie document G2 voor de nadere definiëring van tijd en ruimte. 

 

 

-) Postulaat 1: Tijd is een autonoom fenomeen dat primair voortvloeit uit de heelalcyclus: 

Tijd is een van massa/materie en andere krachten onafhankelijke variabele. Tijd zit gekoppeld aan 

de afwikkeling van de cyclus die het heelal steeds opnieuw doorloopt ten opzichte van C met de 

heelalkloktijd als resultante. Die cyclus wordt eindeloos opnieuw doorlopen. Alle massa en 

materie in het heelal starten bij iedere Little Bang met een heelalkloktijd van t = 0 op het moment 

van de Little Bang. Alle protonen en elektronen in het heelal hebben gedurende de gehele 

heelalcyclus steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende heelalkloktijd.  

In het heelal zijn geen tijdverschillen mogelijk! Aan het eind van iedere cyclus heeft alle materie 

steeds exact dezelfde heelalkloktijd van 3,0 ± 0,5 biljoen jaar. Bij iedere Little Bang starten alle 
protonen en elektronen weer opnieuw met een t = 0 van het volgende heelal.  

Zowel alle gewone atomen en alle zwart gat atomen in het heelal hebben tijdens de heelalcyclus 

steeds exact dezelfde heelalkloktijd! 

 

Opeenvolgende momenten van de heelalcyclus en daarmee van de heelalkloktijd worden met een 

lineaire snelheid en na elkaar gegenereerd. Tijd is zonder massa, lading en spin en verplaatst zich 

met oneindig grote snelheid vanuit C. De op aarde gemeten tijd loopt parallel op met de 

heelalcyclus en met de heelalkloktijd maar heeft daar thans geen directe relatie mee.  

 

Zowel bij theoretische als bij dagelijkse beschouwingen aangaande het heelal mag de aarde 

nimmer gebruikt worden referentiepunt en nulpunt van tijd. In het heelal geldt uitsluitend het 
moment van de Little Bang en de start van de thans lopende heelalcyclus als referentiepunt en 

nulpunt van tijd. De heelalkloktijd zit vast gekoppeld aan het centrum C van het heelal! 

Op het moment t = 0 heeft het heelal een minimale afmeting in de vorm van een perfect ronde bol 

met zwart gat materie en een doorsnede van 50 – 100 miljoen km omdat vanwege kinetische 

energie een singulariteit theoretisch niet mogelijk is. 

 

 

-) Postulaat 2: Fysische aspecten van tijd: 

De elementaire, niet waarneembare, tijd vloeit direct voort uit het aantal rotaties van higgs deeltjes 

om hun 3 rotatieassen en is indirect gelinkt aan massa, lading en magnetische spin. De 

bovengenoemde heelalkloktijd heeft geen enkele directe relatie met deze elementaire tijd van het 

higgs niveau.  
Net als gravitatie is de heelalkloktijd een fysisch fenomeen zonder de kenmerken van massa, 

lading, magnetische spin en kinetische energie. Zowel de heelalkloktijd als gravitatie verplaatsen 

zich steeds als het ware met oneindig grote snelheid door het heelal en verlaten dat heelal. 

Gravitatie wordt uitgezonden vanuit alle atomen met een beweging t.o.v. C. De heelalkloktijd 

wordt uitsluitend ‘uitgezonden’ te denken vanuit C.  

 

 

-) Postulaat 3: De heelalkloktijd wordt heelalwijd overal met een steeds volkomen  

    gelijkmatige snelheid afgewikkeld: 

Met iedere Little Bang start de heelalkloktijd opnieuw met t = 0 vanuit het centrum C van het heelal. De 

heelalkloktijd zit gekoppeld aan de voortgang van de heelalcyclus en wordt steeds lineair afgewikkeld in 
samenhang met het energetische processen. Kinetische energie laat die heelalcyclus uitsluitend in voorwaartse 

richting afwikkelen. De heelalkloktijd, in feite onze tijd, wordt daardoor uitsluitend voorwaarts afgewikkeld.  

 

De heelalkloktijd kan nooit stilstaan. Nergens binnen de heelalbolschil kan de heelalkloktijd trager of sneller 

lopen dan de afwikkeling van de heelalcyclus zelf. Vanwege de koppeling aan de voorwaarts gerichte 
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heelalcyclus kan de heelalkloktijd en daarmee onze tijd nimmer achteruit lopen of worden teruggezet noch kan 

deze sneller of langzamer lopen dan elders.  

Overal in het heelal/heelalbolschil geldt steeds exact dezelfde lineaire voortgang van de heelalkloktijd t.o.v. C.  

Tijdens de Little Bang zelf loopt de heelalkloktijd in feite gewoon continu door. Bij het begin van de volgende 

heelalcyclus wordt de heelalklok echter weer op nul gezet en begint deze kloktijd weer bij t = 0.  

 

 

-) Postulaat 4: Overal in de heelalbolschil geldt steeds een exact gelijke heelalkloktijd: 

Door het massaloze karakter van tijd verspreidt tijd zich net als gravitatie met een oneindig grote 
snelheid vanuit C naar alle andere punten in het heelal. Alle punten in de heelalbolschil hebben 

daardoor steeds exact dezelfde heelalkloktijd. Vanwege de wel aanwezige, net niet nul zijnde 

massa, zijn alle andere vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling gehouden aan 

een verplaatsing snelheid van maximaal de lichtsnelheid c.  

Voor de heelalkloktijd geldt C het moment van de Little Bang als enig toegestaan nulpunt en als 

vast referentiepunt. Op ieder willekeurig moment daarna hebben alle punten in het heelal steeds 

exact dezelfde heelalkloktijd als in het referentiepunt C zelf. In het heelal zijn principieel geen 

verschillen in heelalkloktijd mogelijk!  

 

 

-) Postulaat 5: Tijdverschillen ontstaan als C niet het enige referentie punt is: 
Verschillen in tijd ontstaan per definitie als de ‘tijd’ vanuit ieder ander punt dan C wordt gemeten. Dat 

constateren we ook met atoomklokken op aarde en in banen rondom de aarde. Die daadwerkelijk gemeten 

verschillen in tijd zijn het gevolg van de iets grotere snelheid van de atoomklok in een baan rond de aarde (netto 

± 10 km/sec).  

Die extra snelheid genereert daardoor een iets grotere gravitatie en tevens iets grotere fysische en chemische 

krachten en bindingen bij alle atomen/moleculen aanwezig in de atoomklok(ken) die in satellieten rondom de 

aarde roteren t.o.v. exact dezelfde klokken die op aarde zijn achtergebleven. Die gemeten tijdverschillen zijn 

praktisch bruikbaar als basis voor GPS systemen maar hebben niets van doen met theoretische beschouwingen 

over tijd, ruimte en gravitatie.  

 

 

-) Postulaat 6: Binnen de heelalcyclus is tijd eindig: 

De periode van één heelalcyclus loopt van de Little Bang tot aan de volgende Little Bang. Elke 

cyclus van het heelal neemt exact evenveel tijd in beslag als alle vorige cycli en alle nog volgende 

cycli. Strikt genomen loopt de heelalkloktijd zelf oneindig door. De heelal kloktijd bereikt bij 

iedere cyclus steeds exact dezelfde maximale waarde om dan bij de volgende Little Bang weer 

opnieuw te beginnen met t = 0. De heelalkloktijd is in de praktijk dus eindig en duurt maximaal 

één heelalcyclus lang. Alleen het aantal cycli van het heelal is oneindig.  

 

 

-) Postulaat 7: Tijd als meetlat: 

Gesteld kan worden dat de heelalkloktijd alzijdig lineair wordt afgewikkeld vanuit C waar ook de 

ruimte van het heelal is gestart vanuit een zwart gat met een straal van 5 – 10 miljoen km en t = 0. 
De massa, lading, spin en kinetische energie op dat moment zijn de enige echt constante 

parameters in het heelal en zijn cyclus. Dat maakt de heelalkloktijd bij uitstek geschikt als meetlat 

om de vorderingen van de heelal cyclus langs te leggen en om de veranderingen tijdens die cyclus 

te volgen.  

De heelal kloktijd is de tijdsduur die na de Little Bang nodig is voor massa (straling) en materie 

(atomen) om die bewuste plaats in de heelalbolschil t.o.v. C te bereiken. Dat kan soms tientallen – 

honderden miljarden jaren in beslag nemen. 

 

-) Toelichting op de postulaten: 

1) Einstein heeft zich niet gerealiseerd dat er twee soorten van tijd zijn waarvan de elementaire  

    tijd niet meetbaar is en die van de heelalkloktijd wel meetbaar is. De heelalkloktijd is geen op  
    zichzelf staand fenomeen is maar zit vast gekoppeld aan de cyclus die het heelal als geheel  

    doorloopt.  

2) Tijd en ruimte zijn niet te vervormen anders dan past binnen het raamwerk van de heelalcyclus.  

    De verandering van tijd en ruimte binnen die cyclus genereert geen gravitatie. Gravitatie wordt  

    gegenereerd door de ‘schil’ elektronen van atomen. 
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3) De heelalkloktijd dient continue te worden bezien ten opzichte van slechts twee  

    referentiepunten in het heelal namelijk: a)  het centrum C van het heelal en b) het moment van  

    de Little Bang die de start markeert van het huidige heelal en zijn cyclus.  

4) Consequentie: alle materie in het heelal heeft steeds exact dezelfde heelalkloktijd. De  

    heelalkloktijd is absoluut. De heelalkloktijd wordt uitsluitend lineair vooruit en met constante  

    snelheid afgewikkeld. Om energetische redenen kan men onmogelijk letterlijk teruggaan in de  

    tijd noch deze tijd sneller of langzamer laten lopen. 

5) Het moment van de Little Bang en start van dit heelal en de locatie van het centrum C van het  

    heelal valt te bepalen via modellering van de heelalcyclus. 
6) Tijdmetingen in het heelal anders dan vanuit het centrum C zijn per definitie relatief.  

    De gemeten tijdverschillen zijn niet reëel maar wel goed bruikbaar voor GPS systemen.  

7) Tijd heeft geen massa of energie. Tijd verplaatst zich net als gravitatie met een oneindige grote  

    snelheid waardoor alle punten in het heelal steeds exact dezelfde heelalkloktijd hebben niet  

    alleen t.o.v. C doch ook t.o.v. elkaar. 

8) Einstein laat de tijdsduur afhangen van de plaats en van de eigen snelheid van de waarnemer.   

    Dat resulteert in een directe relatie tussen tijd en ruimte die in het heelal en tijdens de  

    heelalcyclus echter volledig afwezig is.  

9) Theoretische beschouwingen, praktische waarnemingen en metingen mogen in feite uitsluitend  

    worden gedaan vanuit het vaste centrum C van het heelal en ten opzichte van de Little Bang die  

    circa 40 - 45 miljard jaar geleden plaatsvond.  
10) De in bovengenoemde postulaten gedefinieerde tijd geldt vanuit één vast, niet bewegend,  

      punt in het heelal en wijkt daarmee fundamenteel af van opbouw van de tijd zoals deze  

      voortvloeit uit de relativiteitstheorie.  

11) Einstein ging ervan uit dat de lichtsnelheid de maximaal mogelijke snelheid in het heelal was  

      van licht en materie. De lichtsnelheid geldt inderdaad als bovengrens voor alle vormen van  

      elektromagnetische straling en deeltjesstraling die allemaal berusten op: a) met massa en  

      materie, b) een golfbeweging en daaraan gekoppelde golflengte en frequentie.  

12) Alle vormen van ‘straling’ zonder massa verplaatsen zich echter met een oneindig grote  

      snelheid door het heelal en verlaten het heelal. De beperking van de lichtsnelheid geldt niet  

      voor:  

- a) de heelalkloktijd die lineair voortschrijdend van C uit gaat en  
- b) de gravitatie ‘staling’ die vanuit ieder atoom wordt uitgezonden zolang dat atoom beweegt  

       t.o.v. C.  

 

 

6.6 ad a) DE CONSTANTE GROOTHEDEN VAN HET HEELAL: 

 

-) De constante grootheden van het heelal: 

De auteur beschouwt het heelal als een volledig gesloten systeem voor massa, materie en kinetische energie die 

een vaste cyclus van 29 stappen doorloopt (dit document G7) waaraan geen enkele vorm van 1) massa c.q. 

materie, 2) elektromagnetische straling, 3) deeltjesstraling en/of vorm van 4) energie kan ontsnappen.  

Gravitatie en (heelalklok)tijd zijn de enige vormen van ‘straling’ zonder massa, lading en magnetische spin en 

die verlaten het heelal direct. (Gravitatie heeft eventuele ‘neven heelallen’ reeds in een ver verleden en tijdens 
vorige cycli samengevoegd tot één heelal!)  

 

Schema 6 -3 : De constante grootheden en waarden van het heelal: 
 

-1) de totale hoeveelheid massa, lading en magnetische spin in het heelal is steeds constant,  

-2) totale hoeveelheid positieve lading + totale hoeveelheid negatieve lading = 0, 

-3) totale hoeveelheid positieve magnetische spin protonen - de hoeveelheid negatieve magnetische spin ≠ 0; 
      de rangschikking van parallelle en anti parallelle spin is zodanig dat de netto spin van het heelal nul is.  

-4) elektrische lading en magnetische spin van het proton en het elektron in de relatieve rusttoestand en de  

      daarmee verbonden natuurconstanten. 

-5) totale impulsmoment in het heelal is en blijft nul, 

-6) bij iedere nieuwe cyclus start het heelal met hetzelfde aantal protonen en elektronen en met eenzelfde  

      hoeveelheid radiale kinetische energie en transversale (tangentiële) kinetische energie, 

-7) iedere heelalcyclus doorloopt steeds dezelfde 29 stappen en duurt steeds exact even lang, 

-8) zowel de minimale straal van het heelal als de maximale straal van het heelal voor materie,  

      elektromagnetische straling en deeltjesstraling is bij alle cycli van het heelal/heelalbolschil steeds even groot, 
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De elementaire lading en elementaire magnetische spin van het proton / elektron zijn de enige snelheid 

onafhankelijk fysische grootheden en zijn daardoor de enige elementaire fysische grootheden. De, aan lading en 

spin, verbonden natuurconstanten zijn de enige echt snelheid onafhankelijke grootheden in het heelal en daarmee 

de enige natuurconstanten. Dat geldt voor alle voorgaande en alle nog komende heelallen!  

 

 

6.6.1 ad b) DE TWAALF VARIABELE GROOTHEDEN EN BASISPARAMETERS VAN HET HEELAL: 

Naast bovengenoemde negen constante grootheden kent het heelal twaalf groepen met variabele grootheden die 

in document G3 zijn afgeleid. Deze parameters worden hier alleen op hoofdlijnen benoemd.  
 

Schema 6 - 4: De twaalf veranderlijke basis-parameters van het heelal: 

 

1) De aard van materie + verdeling van de aanwezige materie over gewone materie en zwart gat materie: 

    -) alle gewone atomen c.q. alle elementen/isotopen van het periodiek systeem en  

     -) alle atomen in een zwart-gat toestand met eigen periodiek systeem van zwart gat elementen.  

Alle materie in het heelal is reëel aanwezig of in de vorm van neutrino’s, fotonen, rotorfotonen en protonen en 

elektronen in de vorm van straling.  

 

2) De vormen van elektromagnetische straling en van deeltjesstraling: 

    -) alle straling in de vorm van deeltjes materie met hun krachten: 
    -) alle vormen van een elektromagnetische trilling met hun krachten: 

    -) materiële en massaloze van ‘straling’ komen alleen voor in de vorm van gravitatie en tijd: 

 

3) De massa, lading en magnetische spin en de verdeling daarvan over gewone materie, zwart gat materie,  

    elektromagnetische straling en deeltjesstraling: 

    -) de totale hoeveelheid aan massa, lading, impuls en impulsmoment van het heelal is constant, 

    -) die grootheden zijn steeds verdeeld over: 1) gewone materie, 2) zwart gat materie, 3) elektromagnetische  

        straling en 4) verschillende vormen van deeltjesstraling: 

 

4) De fysische en chemische krachten die actief zijn op die vormen van materie en straling en hun  

     bindingen; speciaal aandacht voor de oorsprong van die krachten en de oorsprong van gravitatie:  
    -) het heelal kent slechts twee elementaire krachten; lading en magnetische spin van het proton en elektron  

        met bijbehorende echte natuurconstanten, 

    -) de overige fysische/chemische krachten van atomen ontstaan bij het atoom en door snelheid van het atoom  

        in het heelal t.o.v. C, 

    -) deze krachten en bijbehorende natuurconstanten zijn variabele grootheden gedurende de heelalcyclus. 

    -) bij de krachten op zwart gat materie/zwarte gaten is in feite alleen gravitatie relevant, 

De 5 – 9 vectoren van alle basiskrachten (inclusief gravitatie) variëren heel langzaam met de tijd. Daarmee 

veranderen alle fysische en chemische krachten en daaraan verbonden natuurconstanten eveneens heel langzaam 

kwantitatief in de tijd.  

 

5) De verdeling van de kinetische energie over de verschillende vormen van materie en de verschillende  

    vormen van (rotatie)snelheid:  
     -) in het heelal is sprake van 5 - 9 bewegingen waarvan 5 – 7 stuks relevant zijn (> 30 km/s), 

     -) 4 – 5 van die rotatie bewegingen stammen uit de periode van voor de waterstofsupernova’s c.q. van de  

        4 – 5 miljard Big Bang’s in stap 16. Deze rotatie/hoeksnelheden worden aangeduid met V1, V2, V3, V4 en  

        V5, De andere zijn hoeksnelheden van de waterstofbollen (voorgangers van de sterrenstelsels) ten opzichte  

        van elkaar,  

     -) verdeling van de kinetische energie over de bewegingen van gewone materie en van de zwart gat  

        materie/zwarte gaten, 

 

6) Kinetische energie: 

a) De radiale kinetische energie van gewone/zwart gat materie t.o.v.: 

     -) centrum C heelal en  
     -) de rotatiecentra V1, V2, V3, V4 en V5 uit de periode voorafgaand aan stap 16 met de  

         waterstofsupernova's, 

     -) de rotatiecentra van na de waterstofsupernova’s: R1 (rotatie van sterrenstelsels), R2 (rotatie van de  

         spiraalarmen sterrenstelsels), R3 (rotatie van alle zonnestelsels binnen die sterrenstelsels) en  

         R4 (rotatie van planeten rondom hun ster) en R5 (rotatie van satellieten): 

    -) de verdeling van de impuls over de verschillende vormen van materie.   
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b) De tangentiële kinetische energie van materie/zwart gat materie V1, V2, V3, V4, V5, R1, R2, R3, R4, en  

    R5 t.o.v. C: 

    -) de verdeling van het impulsmoment over vormen van materie en vormen van (rotatie)snelheid,  

 

7) Gravitatie en gravitatie-energie: 

Met de vorming van het waterstofatoom komt gravitatie terug in het heelal en zet gravitatie de afremming ingang 

van de uitdijingsnelheid van de heelal bolschil. Op het moment van de vorming van het waterstofatoom en van 

gravitatie wordt een enorme hoeveelheid gravitatie energie aan de heelalbolschil toegevoegd. Dat vormt het 
grootste deel van de thans vermeende en gezochte ‘donkere energie’.  

Gravitatie remt de uitdijing van het heelal c.q. de heelalbolschil steeds verder af. Deze uitdijing snelheid/energie 

v(u) wordt met de tijd steeds verder omgezet in rotatiesnelheid v(r1) van de waterstofbollen die voorafgaan aan 

de sterrenstelsels zelf en als rotatie bewegingen tussen die waterstofbollen onderling v(r1), v(1), v(2), v(3), v(4) 

en v(5) etc rond de op een hoger niveau dan R1 gelegen rotatiepunten V1, V2, V3, V4 en V5.  

(In de huidige stap 23, die 350 – 450 miljard jaar duurt, verdwijnen die rotaties en rotatiepunten V1, V2, V3, V4 

en V5 weer volledig tijdens het samensmelten van sterrenstelsels. Deze rotaties gaan volledig op in de rotaties 

van de dan gevormde steeds groter wordende centrale zwarte gaten R1) 

 

Na de waterstof supernova’s / Big Bangs van deze waterstofbollen in stap 16 wordt de afremming van de 

uitdijingsnelheid door gravitatie ook deels omgezet in rotatiebewegingen binnen de sterrenstelsels zelf rond de 
rotatiepunten R1, R2, R3, R4, R5.  Dat resulteert in de bestaande rotatie v(r1) en de nieuwe rotaties v(r2), v(r3), 

v(r4), v(r5), v(r6) etc. In totaal moet uiteindelijk sprake zijn van maar liefst circa 5 - 9 bewegingen die allemaal 

groter zijn dan 30 km/s en daarmee relevant zijn. 

    

Gravitatie brengt de uitdijing van de heelalbolschil uiteindelijk hoe dan ook volledig tot stilstand. Daarna zet de 

rotatiegravitatie van de centrale zwarte gaten de inkrimping van het heelal in gang. Gravitatie en kinetische 

energie sturen de bewegingen aan van materie en van zwart gat materie in het heelal. Tijdens iedere stap van de 

heelalcyclus wordt bezien: 

     -) de ontwikkeling van gravitatie energie t.o.v. het centrum C en de rotatiepunten R1, V1, V2, V3, V4 en V5  

         en R1 (rotatie sterrenstelsel zelf), R2, R3, R4 en R5, 

     -) de vormen van gravitatie en van gravitatie energie tijdens het doorlopen van de heelalcyclus,  
     -) de radiale gravitatie energie van gewone materie en van zwart gat materie ten opzichte van C die de  

         drijvende kracht achter de heelalcyclus vormt:  

     -) de tangentiële potentiële of gravitatie energie van materie en van zwart gat materie ten opzichte  

         van a) het centrum C van het heelal,  

               b) de rotatiecentra V1, V2, V3, V4, V5 (op het niveau van sterrenstelsels onderling) en  

               c) de rotatiecentra R1, R2, R3, R4, R5 (op niveau van een sterrenstelsel zelf en daarbinnen): 

     -) het volgen op de schaal van het heelal: 1) van radiale kinetische energie en impuls 2) van tangentiële  

         kinetische energie/impulsmoment en 3) van gravitatie energie ten opzichte van alle V1’s, V2’s, V3’s, V4’s,  

         V5’s en t.o.v. alle R1’s, R2’s, R3’s, R4’s, R5’s: 

       Voor de verandering van gravitatie-energie tijdens de heelalcyclus zie de figuren 79 I) – XI) en figuur 6  

       document E3-1. 

 

 8) De ontwikkeling van de ruimte en van het volume dat het heelal inneemt tijdens iedere stap: 

     -) de toename of afname van die afstand c.q. straal van het heelal t.o.v. C,  

     -) de afstand van deeltjesstraling/elektromagnetische straling t.o.v. C, 

     -) de toename/afname van de afstand van deeltjesstraling/elektromagnetische straling t.o.v. zowel C als     

         t.o.v. de heelalbolschil van waaruit die straling oorspronkelijk afkomstig is.  

 

9) De dikte van de eerste uitdijende en later inkrimpende heelalbolschil: 

     -) de actuele dikte van de heelalbolschil voor materie, elektromagnetische straling en deeltjesstraling, 

     -) de toename of afname van de dikte, 

     -) de binnen en de buitenstraal van de heelalbolschil. 

 

10) De tijd verstreken sinds de Little Bang, het tijdstip van aanvang en einde van de bewuste stap: 

Tijd is de periode die het duurt voor materie om zijn huidige locatie op de heelalbolschil t.o.v. C en het moment 

van de Little Bang te bereiken.  

 

 

 



45 

 

Voor ieder van de 29 stappen wordt bepaald: 

     -) het tijdstip van het begin en het einde van de stap t.o.v. de absolute heelalkloktijd startend op het moment  

         van de Little Bang met t = 0,000 seconde, 

     -) tijdsduur van kortdurende chemische en kernfysische stappen c.q. momenten in de heelalcyclus, 

     -) tijdsduur van langdurende fysische stappen c.q. perioden tussen de chemische of kernfysische stappen in, 

 

11) De temperatuur van gewone materie en van zwart gat materie, 

     -) de temperatuur van gewone materie/atomen ten opzichte van het absolute nulpunt van 0 kelvin,  

     -) de temperatuur van zwarte gaten bedraagt standaard nabij nul (2,7) kelvin, 
     -) veranderingen in temperatuur van gewone materie: 

 

12) De mate van afbuiging van elektromagnetische straling en van deeltjesstraling. 

Alle 29 stappen in de heelalcyclus worden in dit document G7 beschreven aan de hand van deze twaalf 

veranderlijke basisparameters. In dit document worden deze 29 stappen voornamelijk kwalitatief  beschreven.  

 

Iedere stap valt op korte termijn vast te leggen via mathematische modellen die een mix zijn van fysische, 

chemische en kernfysische modellen die gebaseerd zijn op 12 parameters. Na het samenvoegen vormen die 29 

modellen/vergelijkingen de heelalcyclus. Dan zijn per stap alle 12 parameters kwantitatief af te leiden en dat 

geldt ook voor de het heelal/heelalcyclus als geheel. 

 

-) In het heelal is thans aanwezig: 

- één vast centrum C,  

- circa 4 – 20 miljard sterrenstelsels egaal verspreid gesitueerd in de perfect ronde heelalbolschil rondom het  

  centrum C van het heelal, 

- vrijwel alle sterrenstelsels hebben minimaal 2 tot 4 spiraalarmen en roteren om hun centrale zwart gat in het  

   centrum R1; iedere spiraalarm heeft zijn eigen rotatie R2,  

- ieder sterrenstelsel bevat circa 150 ± 50 miljard sterren;  

- iedere ster en zijn 0 – 10 planeten roteren om zijn eigen rotatiecentrum R3, 

- iedere planeet met satellieten roteert om zijn eigen rotatiecentrum R4, 

- die satellieten roteren, ieder voor zich, rond hun eigen rotatiecentrum R5. 

 

 

6.7  DE RANDEN VAN HET HEELAL ZIJN VASTGELEGD IN DE NEGEN HEELALWETTEN: 

Het heelal is een volledig gesloten systeem waarvan de randen zijn vastgelegd in de negen Heelalwetten van 

Uiterwijk Winkel. Die wetten zijn verder uitgewerkt in document G4. Hier beperkt de auteur zich tot de 

hooflijnen van die wetten: 

 

-) Hoofdlijnen van de negen randvoorwaarden heelal c.q. de heelalwetten: 

 

Wet 1; De continuïteit:  

- aan het begin en einde van iedere cyclus hebben alle basisparameters dezelfde waarde,  

- het heelal bevat evenveel gewone protonen als gewone elektronen, 

- het heelal als geheel is continue in een ongeladen toestand, 
- alle massa, materie en energie is reëel aanwezig; geen “donkere massa/materie” en/of “donkere energie”.  

- de hoeveelheid impuls en impulsmoment blijft steeds gelijk.  

- tijdens de heelalcyclus wordt gravitatie energie toegevoegd die tijdens de inkrimping weer volledig wordt  

   benut. 

Iedere heelalcyclus wordt daardoor op een energie neutrale wijze afgewikkeld. 

 

Wet 2; Start heelal: 

- het heelal start met een Little Bang door wegvallen van de gravitatie tot onder de kritische zwart gat gravitatie.  

- het Little Bang zwarte gat valt uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen, geen antideeltjes, 

- het Little Bang zwarte gat kan niet verder ineenstorten en valt niet te reduceren tot een singulariteit, 

- terug vormen vanuit elektromagnetische straling en deeltjesstraling resulteert uitsluitend in de vorming van  
  protonen en elektronen.  

 

Wet 3; Opbouw van materie conform het periodiek systeem: 

- alle gewone atomen en alle zwart gat materie is opgebouwd uit een gelijk aantal protonen en elektronen, 

- protonen en elektronen bezitten: 1) massa/materie, 2) lading(kracht), 3) magnetische spin(kracht) en 4) een  

   hoeveelheid kinetische, elektrische en magnetische lineaire- en rotatie-energie. 
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- elektronenschillen zijn heelalwijd hetzelfde opgebouwd conform de isotopen van het periodiek systeem;  

  beginnend bij waterstof; zie Isotopentabel Wikipedia waar de auteur ieder neutron vervangt door één proton  

  en één elektron. Zie document F1d. 

- zwart gat atomen zijn ineengestorte gewone atomen; dat kan eerst vanaf het element beryllium. Zie document  

  F1e. 

- de elementen waterstof, helium en lithium en het waterstofmolecuul kunnen niet instorten tot zwart gat atomen  

   en kunnen dus niet in een zwart gat worden opgenomen,  

- het stelsel van fysische en chemische krachten op gewone atomen is heelalwijd uniform,  

- dat geldt ook voor alle zwart gat atomen.  

 
- Wet 4: Gravitatie:  

Gravitatie wordt alleen gegenereerd door: 1) de ‘schil’ elektronen van het atoom en 2) uitsluitend als dat gewone 

of zwart gat atoom een (rotatie)beweging ondergaat in het heelal ten opzichte van het centrum C van het heelal. 

Zie document E3 en document E3-1 www.uiterwijkwinkel.eu : 

- alle stilstaande gewone/zwart-gat materie/atomen hebben massa, elektrische lading en magnetische spin doch  

  genereren geen gravitatie noch enig andere aan snelheid gerelateerde fysische en chemische krachten, 

- gravitatie + fysische/chemische krachten worden gegenereerd door ‘schil’ elektronen van het atoom en  

  snelheid t.o.v. het centrum C van het heelal,  
- gravitatie neemt lineair toe of af met de (rotatie)snelheid van het atoom in het heelal, 

- de overige fysische/chemische krachten nemen kwadratisch toe/af met de snelheid en de hoeksnelheid. 

- met de (rotatie)snelheid van het atoom neemt alleen de gravitatie toe/af niet de massa! 

- gravitatiestraling is zonder enige massa, lading, magnetische spin en kinetische energie en verlaat het heelal. 

- gravitatie verplaatst zich met oneindig grote snelheid vanuit ieder atoom door het heelal, 

- gravitatie gaat samen gelijk op met gravitatie-energie. 

  

- Wet 5: Voor massa, materie en kinetische energie geldt een volledig gesloten heelal: 

- door gravitatie is heelal een volledig gesloten systeem voor alle gewone en zwart gat materie/atomen,  

- elektrische en magnetische velden van sterren/sterrenstelsels/zwarte gaten zorgen voor het afbuigen van  

  de banen van alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling tot een baan die steeds binnen de  
  heelalbolschil blijft.  

- In de heelalbolschil worden alle vormen van elektromagnetische straling weer terug gevormd tot gewone  

  protonen, elektronen en waterstof. Via kernfusie wordt atomen > beryllium weer opgenomen in de centrale  

  zwarte gaten van sterrenstelsels,  

- het heelal vormt een volkomen ‘gesloten’ systeem voor materie/massa en alle vormen van massa houdende  

  straling, 

- het heelal is ook een volledig gesloten systeem voor kinetische energie.  

 

- Wet 6: Drijvende kracht heelalcyclus: 

- de drijvende kracht van de heelalcyclus bestaat uit de ‘kosteloos’ verkregen gravitatie-energie t.o.v. C die is  

   opgebouwd tijdens de eerste periode na de Little Bang zonder gravitatie. Toen waren in het heelal alleen losse  

   protonen en elektronen aanwezig en geen atomen. Dat resulteerde in een periode van uitdijing zonder  
   gravitatie, (Dat is thans moeilijk te begrijpen), 

- met de vorming van het waterstofatoom/molecuul komt gravitatie terug en wordt kosteloos een enorme  

   hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. C aan het heelal toegevoegd, 

- die gravitatie-energie vormt het grootste deel van de ‘donkere energie’. Die gravitatie energie wordt tijdens de  

   inkrimping van het heelal weer volledig benut om de rotatie van de naar C toe bewegende centrale zwarte  

   gaten af te remmen tot stilstand,  

- Die kosteloos toegevoegde gravitatie-energie zorgt steeds voor een volledig energie neutrale afwikkeling van  

  de heelalcyclus waardoor deze cyclus zichzelf eindeloos kan herhalen,  

 

  - Wet 7: Heelal als cyclus van materie, tijd en ruimte: 

- tijd c.q. de heelalkloktijd is een cyclisch fenomeen met de Little Bang als duidelijk begin- en eindpunt, 
- tijd loopt continu door maar is eindig en gebonden aan een maximum; bij de volgende cyclus begint de tijd  

  weer bij t = 0, 

- voor alle gewone materie en zwart gat materie in de heelalbolschil wikkelt de heelalkloktijd zich constant met  

   exact dezelfde snelheid af. Voor alle gewone atomen en alle zwart gat atomen geldt steeds exact dezelfde  

   heelal(klok)tijd, 

- onder alle omstandigheden geldt exact dezelfde lineair voortschrijdende heelalkloktijd; vanuit het centrum C  

   van het heelal bezien zijn geen verschillen in heelalkloktijd mogelijk;  

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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- de ruimte van het heelal bestaat in feite uit een uniforme uitdijende en t.z.t. weer inkrimpende ballonvormige  

   heelalbolschil; de ruimte van de heelalbolschil is steeds perfect bolvormig en steeds vrijwel uniform van  

   opbouw,  

- alle materie en energie bevindt zich steeds op globaal dezelfde afstand vanaf C, 

- de ruimte van het heelal doorloopt een vaste cyclus,  

- vanuit ieder ander punt dan C (bijv. de aarde) is tijd en ruimte nimmer absoluut maar altijd relatief. 

 

- Wet 8; Zwarte gaten en Krizgag:  

- zwarte gaten bestaan uit van binnenuit ineen gestorte gewone atomen ≥ beryllium,  
- zwart gat atomen stoten elkaar wederzijds af en zijn van zichzelf instabiel en vallen uiteen in losse zwart gat  

  atomen en vervolgens in losse protonen en elektronen tenzij voldoende gravitatiedruk/kracht aanwezig is om de  

  zwart gat atomen in het zwarte gat bijeen te houden en daarmee stabiel te houden,  

- zwart gat atomen blijven alleen stabiel in zwarte gaten met meer gravitatie genereren dan Krizgag; de  

  kritische zwart gat gravitatie. Krizgag komt globaal overeen met de hoeveelheid gravitatie en kinetische  

  energie van het kleinst mogelijke zwarte gat met een straal van 5 – 10 kilometer en een rotatiesnelheid van circa  

  1/2e - 1/3e van de lichtsnelheid c.  

- atomen in zwarte gaten c.q. een zwart gat toestand verkeren standaard nabij 2,7 kelvin en kunnen om die reden  

  geen elektromagnetische straling van licht uitstralen; daarentegen wel deeltjesstraling, infrarood en gravitatie, 

- de ‘schil’ elektronen van zwart gat atomen bewegen met de lichtsnelheid rondom de atoomkern en kunnen  

  daardoor geen elektromagnetische straling of deeltjesstraling opnemen of uitzenden.  
- zwarte gaten kaatsen alle vormen van elektromagnetische straling, deeltjesstraling en infrarood 100 % terug.  

- zwarte gaten zenden ongehinderd hun gravitatie uit; zwarte gaten absorberen ook ongehinderd de gravitatie die  

  wordt uitgezonden door andere hemellichamen en door andere zwarte gaten.  

- protonen en elektronen van zwart gat materie en elementen hebben exact dezelfde lineair voortschrijdende  

  heelalkloktijd t.o.v. C als de protonen en elektronen bij gewone materie/ elementen, 

- zwarte gaten kunnen lokaal tijd noch ruimte om hen heen vervormen; en evenmin binnenin het zwarte gat zelf.  

- zwarte gaten hebben exact dezelfde waarnemingshorizon als gewone hemellichamen. 

 

- Wet 9; Het heelal doorloopt steeds exact dezelfde cyclus; de Taeutcyclus: 

- de afwikkeling van de heelalcyclus geschiedt op basis van 12 variabelen: 1) materie, 2) elementaire grootheden  

  massa, lading en magnetische spin, 3) de overige niet elementaire krachten op materie (o.a. gravitatie), 4)  
  elektromagnetische en deeltjes straling, 5) bewegingen en hun kinetische energie, 6) impuls en het  

  impulsmoment, 7) gravitatie-energie, 8) de ontwikkeling van de straal van het heelal c.q. de ruimte, 9) de dikte  

  van de heelalbolschil, 10) de tijd, 11) de temperatuur en 12) de mate van afbuiging van elektromagnetische  

  straling en deeltjesstraling.  

- deze 12 basisvariabelen/parameters zijn onderling aan elkaar gekoppeld en vormen samen één geïntegreerd en  

  te modelleren geheel zowel voor iedere stap van de heelalcyclus op zich als voor de heelalcyclus in totaliteit.  

- iedere heelalcyclus wordt afgewikkeld via steeds dezelfde, van te voren aan te geven, 29 stappen,  

- op het moment van de Little Bang bevindt alle materie, lading, magnetische spin en kinetische energie van het  

  heelal zich exact rondom C; het centrum van het heelal.  

- C geldt per definitie als startpunt en nulpunt van tijd voor het heelal en van de ruimte die materie inneemt t.o.v.  

  C. Het centrum C vormt bij iedere heelalcyclus steeds hetzelfde startpunt van het heelal met de Little Bang en  

  dat punt vormt ook het eindpunt van eindpunt van het heelal dat direct doorloopt naar het volgende heelal,  
- deze heelalcyclus valt volledig en tot in detail mathematisch te modelleren. 

 

Binnen de randvoorwaarden en op basis van de twaalf basisparameters valt voor ieder van de 29 stappen van de 

heelalcyclus een gedetailleerd mathematisch model op te stellen. De auteur wil nog in 2015 starten met het 

uitwerken en modelleren van zijn heelalmodel. Voor ieder van de 29 stappen schat de auteur deze 12 

basisparameters en andere grootheden thans zo goed als mogelijk kwantitatief in.  

Modellering van de heelalcyclus zal per stap resulteren in steeds nauwkeurige kwantitatieve uitkomsten voor 

ieder van die twaalf basisparameters. De auteur houdt rekening met kwantitatief grote afwijkingen ten opzichte 

van zijn huidige inschattingen.  

 

 

6.8  ad a) DE HEELALCYCLUS START MET EEN SUPER KOUDE LITTLE BANG: 

In document G6 is de start van de heelalcyclus beschreven via de Little Bang.  

 

-) De heelalcyclus start vanuit een supergroot zwart gat; het Little Bang zwarte gat:  

Het vorige heelal eindigt met de vorming van een gigantisch groot Little Bang zwarte gat met een straal van 50 – 

100 miljoen km die is beschreven in document G6. Dat Little Bang zwarte gat is gevormd uit het samengaan 
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van circa 4 - 20 miljard aan het eind van de inkrimping van het heelal dan niet meer roterende centrale zwarte 

gaten (CZG) ieder met een straal tussen veertig tot zestig duizend km. Ieder CZG heeft alle massa, materie en 

kinetische energie van één volledig sterrenstelsel in zich verzameld en daarin opgesloten.  

 

Aan het eind van de inkrimping komt alle massa/materie en kinetische energie van het heelal bijeen in één 

supergroot Little Bang zwarte gat dat volledig bestaat uit elkaar elektrisch afstotende zwart gat atomen. Die 

elkaar afstotende zwart gat atomen kunnen alleen bij elkaar worden gehouden als dat Little Bang zwarte gat van 

zichzelf voldoende gravitatie genereert om die enorme onderlinge elektrische afstoting tussen zwart gat atomen 

onderling te weerstaan. Bij onvoldoende gravitatie explodeert dit superkoude Little Bang zwarte gat en valt het 
daarbij uiteen in losse, instabiele, zwart gat atomen die vervolgens spontaan verder uiteenvallen in een 

equivalent aantal protonen en elektronen. 

 

-) Gravitatie valt steeds verder weg; de vorming van een singulariteit is niet mogelijk: 

Tijdens de vorming van het Little Bang zwarte gat loopt in de eindfase de inkrimpsnelheid steeds verder terug en 

daarmee de gravitatie van dit in opbouw zijnde super grote Little Bang zwarte gat. In de eindfase van de opbouw 

van dit Little Bang zwarte gat loopt de snelheid in de richting van het centrum C van het heelal uiteindelijk zelfs 

helemaal terug naar nul. Parallel neemt dan de gravitatie en gravitatie energie van het Little Bang zwarte gat 

steeds verder af tot uiteindelijke vrijwel nul; figuren 14 en 15 van G8. Bij de auteur is gravitatie een snelheid 

gerelateerde kracht van de ‘schil’ elektronen van atomen en snelheid. 

Voor de wetenschap anno 2016 is dat geschetste beeld niet mogelijk omdat gravitatie thans standaard 
vastgekoppeld zit aan massa en gravitatie daarmee in beginsel een onveranderlijk aanwezige grootheid is. Naar 

de wetenschappelijke inzichten anno 2016 is het volledig wegvallen van alle gravitatie in het heelal volstrekt 

onvoorstelbaar! Voor het wezen en oorsprong van gravitatie zie document E3 en document E3-1. 

 

Die steeds verdere afname van gravitatie voorkomt ook dat zwart gat atomen van dit Little Bang zwarte gat nog 

verder kunnen ineenstorten tot een singulariteit. Dit heelal start niet vanuit een singulariteit doch vanuit een reëel 

aanwezig gigantisch zwart gat met een diameter van circa 50 - 100 miljoen km! 

 

-) Kinetische energie voornamelijk aanwezig in de vorm van veerspanning: 

De kinetische energie van het heelal bevindt zich op het moment van de Little Bang: 

a) op de ‘schil’ elektronen van de zwart gat atomen die met ongeveer de lichtsnelheid c rond hun 
atoomkernen roteren en  

b) in de vorm van de elektrische veerkracht/spanning tussen de zwart gat atomen die elkaar onderling 

afstoten. Die zwart gat atomen verkeren zelf bij 2,7 kelvin en zijn super koud. Deze veerkracht/ 

veerspanning zorgt voor de kinetische energie benodigd voor de uitdijing van het heelal na de Little 

Bang. Bij alle cycli is die start hoeveelheid kinetische energie even groot. 

 

-) Gravitatie valt volledig weg; de minimaal benodigde hoeveelheid gravitatie van zwarte gaten wordt 

onderschreden: 

In de eindfase neemt de inkrimpsnelheid af en wordt de gravitatie van dat Little Bang zwarte gat en daarmee de 

gravitatie van het heelal gereduceerd tot nagenoeg nul. Door het vrijwel volledig wegvallen van de gravitatie 

wordt op zeker moment de kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) onderschreden en raakt het Little Bang 

zwarte gat in een instabiele toestand. Dat geschiedt pas op het allerlaatste moment van de voltooiing van het 
Little Bang zwarte gat.  

Zie document F1d en figuren voor de opbouw van gewone materie/atomen en van zwart gat materie/atomen en 

Krizgag (kritische zwart-gat gravitatie) en document E3 en E3-1 voor het wezen van gravitatie.  

 

Krizgag komt overeen met de hoeveelheid gravitatie van het kleinst mogelijke zwarte gat in het heelal dat een 

straal heeft van circa 5 - 10 km dat met circa 100 – 150 Mm/s of 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c om zijn as 

roteert.  

 

Krizgag is ook een maat voor de minimaal vereiste hoeveelheid kinetische energie c.q. bewegingssnelheid en de 

daardoor minimale hoeveelheid daardoor gegenereerde gravitatie benodigd voor de stabiliteit van zwarte gaten. 

De grootte van Krizgag valt ongetwijfeld theoretisch af te leiden. 
 

-) Bij het onderschrijden van Krizgag worden alle zwart gat atomen tegelijkertijd instabiel: 

Op het moment dat de gravitatie van het Little Bang zwarte gat zijn Krizgag bereikt en dit punt wordt 

onderschreden stoten alle zwart gat atomen elkaar onderling af en verwijderen zich van elkaar. Dat start aan de 

buitenzijde van het Little Bang zwarte gat.  
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Bij Krizgag raken alle zwart gat atomen exact gelijktijdig in een instabiele toestand en vallen deze atomen, via 

enkele tussenstappen, uiteen in losse protonen en elektronen. Met het zwart gat atoom verdwijnt ook het laatste 

restant van de gravitatie en gravitatie energie van het vorige heelal.  

Die vrijgekomen protonen en elektronen ordenen zich vervolgens in 1 : 1 subatomaire mono laagjes van 

afwisselend: 

- losse protonen die zich samen met de laagjes elektronen vanaf de buitenzijde van het Little Bang zwarte gat  

  en vanaf C gaan verwijderen met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c en  

- losse elektronen die eveneens met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c en daarnaast ook nog met de 2/3e van de  

  lichtsnelheid c rondom C bewegen.  
Het duurt circa 1.300 – 1.500 jaar voordat het Little Bang zwart gat volledig is afgepeld voordat uiteindelijk een 

holle binnenruimte ontstaat met C in het centrum. 

 

Die mono laagjes van afwisselend elektronen en protonen dijen in alle richtingen rondom C in de vorm van een 

volkomen uniforme en perfect ronde heelal bolschil. Die totale configuratie van 1: 1 : 1 : 1 laagjes dijen samen 

uit met circa 1/3e tot 1/2e van de lichtsnelheid c vanaf C die in alle richtingen exact gelijk is; figuren 24 – 28 en 

30 van G8. Zie de stappen 1 – 5 van de heelalcyclus van dit document G7 of van de Little Bang in document 

G6. 

 

Bij deze in document G6 beschreven Little Bang van de auteur wordt geen massa, lading of magnetische spin 

omgezet in energie; evenmin vindt enige vorm van annihilatie plaats. Na de Little Bang zijn alle atomen 
verdwenen en genereren de vrijgekomen losse protonen en losse elektronen geen enkele vorm van gravitatie 

meer. In de eerste fase na de Little Bang dijt het heelal uit zonder enige vorm van gravitatie en gravitatie energie.  

 

Pas circa 5 – 10 miljard later vangt ieder proton een eigen elektron in en komt daarmee het (waterstof)atoom 

weer terug in het heelal. Met waterstof komt daarmee gravitatie en gravitatie energie terug vanuit het niets.  

 

 

6.8 ad b) HEELALCYCLUS WORDT VOLKOMEN ENERGIE NEUTRAAL DOORLOPEN: 

De heelalcyclus wordt in dit document gepresenteerd als een energie neutrale cyclus en ‘perpetuum mobile’ 

waardoor die cyclus zichzelf kan herhalen. Gravitatie speelt een dubbelrol via:  

a) de kosteloze opbouw van gravitatie energie/potentiële energie t.o.v. C gedurende de eerste periode van 
uitdijing zonder atomen; in die periode wordt kosteloos gravitatie energie opgebouwd zolang het waterstof 

atoom afwezig is. Met het waterstof atoom komt gravitatie en gravitatie energie terug in de heelalbolschil.  

b) de opbouw van elektrische veerkracht/veerspanning tussen zwart gat atomen onderling in zwarte gaten. 

 

ad a) Kosteloze opbouw van gravitatie energie t.o.v. C tijdens de periode zonder atomen: 

In die eerste periode van circa 5 – 10 miljard jaar dijt het heelal uit in de vorm van alleen bolvormige mono 

bollaagjes van uitsluitend protonen en van elektronen en met een snelheid van circa 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid c. In die periode ontbreekt het waterstofatoom en daarmee ook gravitatie volledig terwijl alle 

materie in de vorm van losse protonen en elektronen wel verplaatst wordt ten opzichte van C.  

In die periode zonder atomen gaat de uitdijing van heelal t.o.v. C op generlei wijze ten koste van de kinetische 

energie aanwezig in de uitdijing snelheid van de mono laagjes van protonen en elektronen. In deze periode blijft 

de uitdijing snelheid vrijwel constant. 
  

Door overdracht van kinetische energie van de elektronen op de protonen is circa 5 – 10 miljard jaar na de Little 

Bang de transversale snelheid van de elektronen teruggebracht van circa de 2/3e lichtsnelheid (200 Mm/s) tot de 

omloopsnelheid van elektronen rond de atoomkern van het waterstofatoom (circa 2,0 Mm/s). Dan vangt ieder 

proton zijn eigen elektron in onder vorming van een waterstofatoom. Door de energie overdracht van de 

elektronen op de protonen is de uitdijing snelheid in die miljarden jaren zelfs met marginaal met netto circa 1 

Mm/s toegenomen.  

Met het waterstofatoom komt gravitatie ook weer terug in het heelal en daarmee gravitatie energie. In deze 

atoom loze periode zonder gravitatie realiseert het heelal al wel het grootste deel van de maximale uitdijing.  

 

-) De volkomen kosteloze vorming van gravitatie energie: 
Met de vorming van het waterstofatoom en gravitatie wordt tevens volkomen kosteloos een enorme hoeveelheid 

gravitatie energie t.o.v. C aan het heelal en de heelalcyclus toegevoegd die vrijwel net zo groot is als de 

kinetische energie van de uitdijing! Zie figuur 79  III) van G7 /G8. Deze kosteloos gravitatie energie vormt het 

grootste deel van de zogenoemde gezochte ‘donkere energie’.  
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Die, met de vorming van waterstof kosteloos, toegevoegde ‘onzichtbare’ gravitatie-energie t.o.v. C is thans reeds 

voor een deel omgezet in zichtbare rotatiesnelheid van de huidige sterrenstelsels. Uitgaande van de Big Bang 

theorie lijken alle sterrenstelsels ogenschijnlijk veel te snel om hun as te roteren. De waargenomen 

hoeksnelheden zijn echter correct en verklaarbaar.  

De ‘donkere’ energie in het heelal bestaat volledig uit de anno 2016 nog resterende gravitatie-energie versus 

centrum C van de heelalbolschil! Die is volledig te verklaren uitgaande van een heelal in de vorm van een 

heelalbolschil!  

 

Die kosteloos verkregen ‘onzichtbare’ gravitatie- / potentiële energie t.o.v. C wordt tijdens de uitdijing volledig 
omgezet in zichtbare rotatiesnelheid / -energie. Die rotatie-energie wordt tijdens de inkrimpfase van de 

heelalbolschil weer volledig gebruikt om de versnelling van de inkrimping van het heelal continue af te remmen 

tot een vrijwel constante snelheid van circa 0,1 – 0,15 Mm/s.  

Dat afremmen van de versnelling van de inkrimping gaat ten koste van de rotatie-energie van deze centrale 

zwarte gaten. Aan het eind van de inkrimping is de rotatie van die centrale zwarte gaten volledig tot stilstand 

gebracht. Alle rotatie is verdwenen en deze centrale zwarte gaten hebben alleen nog een geringe inkrimpsnelheid 

/ inkrimpgravitatie.  

Deze geringe resterende inkrimpgravitatie genereert net voldoende gravitatie om alle zwarte gaten in stand te 

houden en om alle centrale zwarte gaten te laten samensmelten tot één Little Bang zwarte gat. Zie figuren 10 en 

11 van G8. Deze oorspronkelijk ‘kosteloos’ verkregen gravitatie energie voorkomt daarmee een ‘Big Crunch’ 

waardoor het heelal zijn cyclus eindigt met een super ‘Soft Crunch’!  
Deze, tijdens de periode zonder gravitatie, ‘kosteloos’ opgebouwde gravitatie energie t.o.v. C vormt de drijvende 

kracht achter de volledig gecontroleerde afwikkeling van de heelalcyclus. Het heelal fungeert netto als een 

‘perpetuum mobile’.  

 

 ad b) Tijdens de vorming van zwarte gaten ontstaat enorme veerspanning en veerenergie: 

Zwarte gaten bestaan volledig uit zwart gat atomen. Alle zwart gat atomen zijn ontstaan vanuit gewone atomen ≥ 

beryllium die van binnenuit zijn ineengestort vanwege de vorming van vanderwaalsbindingen tussen de 

elektronenparen van het atoom. (Dat kan alleen bij atomen ≥ Be). In zwarte gaten en vergelijkbare compacte 

hemellichamen als witte dwergen, neutronensterren stoten deze zwart gat atomen elkaar onderling enorm af via 

hun negatief geladen elektronenschillen die bijeen gehouden worden door gravitatie.  

Die ‘schil’ elektronen genereren zelf ook de benodigde gravitatie die deze elkaar afstotende zwart gat atomen 
bijeen en opgesloten houdt in het zwarte gat. Is onvoldoende gravitatie aanwezig dan vallen alle compacte 

hemellichamen en zwarte gaten explosief uiteen. Eerst in hun zwart gat atomen en vervolgens in een equivalent 

aantal losse protonen en elektronen.  

 

Voor hun stabiliteit genereren alle compacte hemellichamen/zwarte gaten een grote hoeveelheid rotatiegravitatie 

die de elkaar afstotende zwart gat atomen bijeenhoudt binnen het zwarte gat. De gravitatie van alle typen van 

compacte hemellichamen/zwarte gaten varieert met de snelheid van de uitdijing en hun eigen rotatiesnelheden. 

De gegenereerde hoeveelheid gravitatie binnen de heelalbolschil is niet constant! De elektrische veerspanning en 

veerenergie van de zwart gat atomen is gerelateerd aan gravitatie en zijn geen constante grootheden.   

 

De hoeveelheid elektrische veerspanning/veerenergie is op het moment van de Little Bang bepalend voor de 

hoeveelheid kinetische energie die het heelal in totaliteit meekrijgt bij de uitdijing na de Little Bang. De 
veerspanningsenergie op het moment van de Little Bang bepaalt de uitdijingsenergie die het volgende heelal bij 

de start meekrijgt.  

In figuur 79  I) van G8 is de hoofdverdeling tijdens de start geschetst. De transversale energie van de rond C 

draaiende elektronen maakt dan slechts circa één promille uit van de radiale energie van de uitdijende laagjes 

van protonen en elektronen. Figuren 79 I) – XI) schetsten het verloop van energie gedurende de heelalcyclus 

 

De uitdijingsenergie is globaal gelijk aan de gravitatie energie en de elektrische veerkracht c.q. veerspanning. 

Ieder heelal start steeds met exact dezelfde hoeveelheid: materie, massa, lading, magnetische spin en kinetische 

uitdijing energie en transversale energie van de elektronen. De heelalcyclus wordt op een volledig energie 

neutrale wijze afgewikkeld De auteur presenteert het heelal als een oneindig voortdurende cyclus en daarmee als 

enig mogelijke ‘perpetuum mobile’. 
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6.9 HET HEELAL IS VEEL KLEINER DAN WE DENKEN TE METEN: 

 

-) Afbuiging van licht is het heelal door elektrische en magnetische velden; niet door gravitatie: 

Alle fotonen en neutrino’s van het elektron (licht) en van het proton (infrarood) en veel van de kosmische 

deeltjesstraling zijn majorana deeltjes die netto een uiterst geringe, nagenoeg nul zijnde, niet meetbare, 

hoeveelheid massa, lading en magnetische spin bezitten.  

Behoudens gravitatie wordt overige kosmische straling met o.a. fotonen, neutrino’s in uiterst geringe mate 

afgebogen door de elektrische en magnetische velden welke uitgaan van sterren, zwarte gaten en sterrenstelsels. 

Alle vormen van elektromagnetische straling kunnen anders dan atomen geen gravitatie genereren. 
Elektromagnetische straling is ongevoelig voor gravitatie; hun banen kunnen niet door gravitatie worden 

afgebogen.  

 

-) Afbuiging van licht resulteert in heelal dat circa 6x kleiner is dan we waarnemen: 

Bij alle fotonen, neutrino’s en deeltjesstraling c.q. kosmische straling zorgt hun netto vrijwel nul zijnde lading en 

spin en de uiterst geringe concentraties aan waterstof in de heelalbolschil ervoor dat de banen van deze deeltjes 

steeds in geringe mate worden afgebogen. Die afbuiging is zodanig groot dat alle vormen van straling voor 

100% binnen de heelalbolschil blijven voortbewegen. Ze worden miljarden jaren binnen die heelalbolschil heen 

en weer gekaatst totdat ze zijn terug gevormd tot protonen, elektronen en waterstof. Die thans uitdijende en t.z.t. 

weer inkrimpende heelalbolschil gedraagt zich daardoor in de praktijk als een 100 % gesloten systeem voor alle 

massa, materie, lading, magnetische spin, alle energie en straling! 
 

Die afbuiging van fotonen en neutrino’s is uiterst gering en wordt thans geschat op gemiddeld 1 graad per 10 – 

40 millennia. Die afbuiging zo gering dat deze in technisch opzicht vermoedelijk niet te meten valt. Door die 

minieme afbuiging volgen fotonen, neutrino’s en kosmische deeltjesstraling geen puur rechte lijnen doch grote 

spiraalvormige banen binnen de heelal bolschil! Zie document G9 (Afbuiging + Doppler effect).  

 

Door die afbuiging nemen we het heelal uitsluitend waar door die heelalbolschil heen. Voor licht kunnen we daar 

maar maximaal 13,8 miljard lichtjaar ver weg waarnemen omdat dit de maximale verblijftijd van fotonen is. 

Oudere fotonen zijn intussen terug gevormd tot protonen en elektronen. Die 13,8 miljard jaar is onze huidige 

maximale waarnemingshorizon voor licht. Zie figuur 5 in document E3-1. In de verste waarneembare punten 

van de heelalbolschil nemen we overal reeds volledig gevormde sterrenstelsels waar.  
 

De 4 – 20 miljard Big Bangs (één voor ieder sterrenstelsel) en de daarop volgende aanloop stadia naar die 

sterrenstelsels zijn niet waarneembaar te maken. Die Big Bangs moeten dus minimaal 5 - 7 miljard jaar eerder 

hebben plaatsgevonden en daarmee zo’n 20 – 25 miljard jaar geleden.  

 

Door de spiraalvormige bewegingen van licht en deeltjesstraling in de heelalbolschil is de afgelegde weg groter 

en is die afstand tot de Big Bangs ‘heelal breed’ naar schatting 15 – 17 miljard lichtjaar waarbij het licht steeds 

door de heelalbolschil voortbeweegt! De heelalbolschil zelf valt niet te zien! Deze heelalbolschil moet dan een 

straal hebben van circa 15 – 17 : 2π = 2,4 – 2,6 miljard lichtjaar. De fysieke afmetingen van het heelal 

waarneembare is dan een factor van circa 6 maal kleiner dan we denken en ogenschijnlijk meten!  

 

Het heelal heeft ook een geheel andere vorm dan we menen waar te nemen en te meten met o.a. de Hubble. Het 
heelal c.q. de heelal bolschil nemen we heel anders en als veel groter waar dan deze in werkelijkheid is. Het is 

vrijwel uitgesloten dat we via de heelalbolschil deze miljarden supernova/Big Bang explosies nog kunnen 

waarnemen. Die explosies vonden circa 20 – 25 miljard jaar geleden plaats. Alle daarbij vrijgekomen fotonen en 

deeltjes zijn inmiddels terug gevormd tot protonen/elektronen en waterstof.  

 

-) Donkere ruimten weerszijden heelal bolschil zijn niet ‘zichtbaar’: 

De donkere ruimten weerszijden de heelal bolschil kunnen we niet waarnemen omdat die ruimten vanwege de 

afbuiging van licht volledig worden ingevuld met beelden die via de heelalbolschil worden aangeleverd. Op 

aarde resulteert in een volkomen vertekende en virtuele beelden van het heelal waarbij de aarde in het centrum 

van dat heelal lijkt te staan, wat, uitgaande van de Little Bang, natuurlijk niet het geval kan zijn. Op iedere plaats 

van de heelalbolschil wordt in beginsel hetzelfde beeld verkregen. 
Binnen die relatief dunne heelalbolschil spiraliseren de oudste vormen van deeltjes straling thans reeds 13,8 

miljard jaar rond. In de heelal bolschil wordt infrarood straling teruggevonden die circa 18 miljard jaar oud moet 

zijn. Die straling stamt uit de tijd dat het waterstofatoom/molecuul werd gevormd.  
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-) Door de afbuiging van licht bevat het heelal veel minder sterrenstelsels: 

Door die spiraalvormige banen van licht nemen we hetzelfde sterrenstelsel waar op verschillende plaatsen aan de 

hemel en wordt dat licht van quasars soms met jaren vertraging ontvangen. Dat licht loopt dan via verschillende 

paden. De auteur verwacht dat we hetzelfde sterrenstelsel mogelijk zelfs 10 - 20 maal of meer keren waarnemen 

en op verschillende plaatsen. Zie figuren 77 van G8. Dat meervoudig waarnemen van hetzelfde object 

bemoeilijkt het opstellen van een correcte massa- en energiebalans van het heelal.  

 

Vanwege deze dubbeltellingen verwacht de auteur dat er circa 10 – 20 x minder sterrenstelsels in het heelal zijn 

dan de wetenschap thans denkt waar te nemen. De auteur gaat thans uit van 4 - 20 miljard sterrenstelsels i.p.v. de 
anno 2016 gedachte 100 – 150 miljard stuks. Het heelal bevat dan navenant ook 10 – 20 x minder massa, materie 

en (kinetische)energie. 

 

-) Aarde bevindt zich ergens op de heelalbolschil en staat niet centraal in het heelal: 

Door die spiraalvormige banen van licht en kosmische straling lijkt de aarde ogenschijnlijk in het centrum van 

het heelal te staan terwijl onze planeet in werkelijkheid gesitueerd is op de heelalbolschil samen met circa 4 – 20 

miljard andere sterrenstelsels.  

Zowel binnen als buiten die heelalbolschil is de ruimte volledig leeg en donker. Door de afbuiging van fotonen 

en deeltjesstraling zijn die lege kanten weerszijden de heelalbolschil echter volledig ingevuld met virtueel 

aanwezige sterrenstelsels die in werkelijkheid op heel andere plaatsen staan dan waar ze worden waargenomen. 

Die absoluut lege binnen- en buitenkant weerszijden de heelalbolschil krijgen we nimmer als zodanig te zien. 
 

De Hubble en andere telescopen leveren prachtige, doch sterk vertekende, en daardoor virtuele beelden van het 

heelal op. Die prachtige en zeer gedetailleerde beelden leiden maar al te gemakkelijk tot verkeerde interpretaties 

en conclusies. De heelalcyclus en het heelalmodel leidt tot een andere uitleg van die beelden en tot correcties. 

Met het door de auteur beoogde heelalmodel zijn de resultaten van wetenschappelijk astrofysisch onderzoek veel 

nauwkeuriger en kwantitatief onderbouwd te plaatsen en daarmee veel nauwkeuriger te interpreteren dan thans 

mogelijk is.  

 

 

6.10 ad a) HEELAL IS EEN GESLOTEN SYSTEEM BINNEN VASTE RANDVOORWAARDEN: 

 

 -) Tijdens iedere stap vormt het heelal een gesloten systeem: 

In dit document leidt de auteur de 29 stappen af van de cyclus die het heelal steeds opnieuw doorloopt in een, 

naar menselijke als fysische begrippen, onwaarschijnlijk lange periode van circa 2,5 ± 0,5 biljoen jaar. Zo’n 

heelal cyclus of Taeutcyclus is alleen mogelijk als zowel voor iedere stap op zich als over alle 29 stappen van de 

gehele cyclus samen steeds sprake is van volledig sluitende balansen voor: 1) materie, 2) massa, 3) lading, 4) 

magnetische spin en 5) kinetische energie en nergens sprake is van ‘donkere massa/materie’ en van ‘donkere 

energie’.  

Dat heelalmodel berust op twaalf variabele basisparameters van het heelal die in document G3 zijn benoemd en 

uitgewerkt.  

 

-) Eén centrum C in het heelal: 

Het Little Bang punt C is het enige centrum in dit heelal. Dit centrum punt C is steeds exact hetzelfde punt van 
alle voorafgaande Little Bangs en vormt het centrum van waaruit alle volgende cycli van het heelal zullen 

starten.  

Bij de volgende Little Bang zit alle massa/materie weer in exact hetzelfde zwarte gat met een straal van circa 50 

– 100 miljoen km met C precies in het centrum en start het nieuwe heelal vanuit C vanuit de minimaal 

aanwezige ruimte met pure zwart gat materie/atomen.  

 

 

6.10.1  ad b) HET HEELAL ALS CYCLUS VAN 29 OPEENVOLGENDE STAPPEN: 

In het volgende hoofdstuk 7 wordt de heelalcyclus en zijn 29 stappen op hoofdlijnen beschreven waarbij per 

stap in beginsel steeds sprake is van slechts één fysische, chemische of kernfysische verandering. Duidelijk 

wordt welke processen plaatsvonden in de periode voorafgaande aan de Little Bang en hoe en via welke stappen 
het huidig waarneembare heelal tot stand is gekomen. Tevens wordt duidelijk welke stappen nog zullen volgen 

voordat een nieuwe, volgende, heelalcyclus van start gaat. Deze heelalcyclus van 29 stappen is helder en strikt 

logisch van opzet. 
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-) Alle materie heeft steeds exact dezelfde heelalkloktijd: 

Bij de Little Bang eindigt de heelalkloktijd van het vorige heelal bij circa 2,5 ± 0,5 biljoen jaar en start meteen 

door met het begin van een nieuwe heelalcyclus waarbij de heelalkloktijd praktisch gezien weer opnieuw start bij 

t = 0,0000 heelalklok sec. Hoewel de heelalkloktijd oneindig doorloopt is deze tijd als fysisch fenomeen 

praktisch gebonden aan een begintijd van t = 0,0000 seconde en aan een maximum eindtijd van 2,5 ± 0,5 biljoen 

jaar helemaal aan het einde van de cyclus en met t = 0,0000 seconde aan het begin van de volgende cyclus.  

Zowel de (heelalklok)tijd als de ruimte t.o.v. C zijn beide eindig en cyclisch; beide variëren tussen een minimum 

en een vaste maximum waarde.  

 
 

6.11 DE HEELALCYCLUS VALT VOLLEDIG MATHEMATISCH TE MODELLEREN: 

 

1) Heelal is een ballonvormig systeem dat gesloten is voor straling en materie die uitdijt en weer inkrimpt: 

De huidige uitdijing van het heelal wordt continue afgeremd door gravitatie die wordt opgewekt door alle 

atomen die onderhevig zijn aan één of meerdere bewegingen in het heelal. Gravitatie heeft primair als doel om 

bij alle hemellichamen hun bewegingen t.o.v. C af te remmen. Dat geldt thans vooral voor de uitdijing snelheid 

van het heelal. Deze uitdijing komt over 200 ± 50 miljard jaar uiteindelijk volledig tot stilstand waarna de 

inkrimping van de heelalbolschil in gang wordt gezet.  

Gravitatie houdt alle gewone en zwart gat atomen en daarmee alle gewone sterren, planeten en alle compacte 

hemellichamen zoals zwarte gaten binnen de heelalbolschil die, van zich zelf, steeds vrijwel perfect rond is.  
Bij alle elektromagnetische straling zorgt de minieme afbuiging ervoor dat deze straling steeds binnen de 

heelalbolschil blijft voortbewegen en niet daarbuiten kan geraken. De heelalbolschil fungeert daardoor steeds als 

een 100 % gesloten systeem voor (anti)massa, + en - lading, + en - magnetische spin en (anti)kinetische energie!  

 

2) De overgang tussen twee stappen in de heelalcyclus bestaat steeds uit slechts één verandering:  

Iedere overgang tussen twee stappen is gekenmerkt doordat tussen twee stappen steeds slechts één wezenlijke 

fysische, chemische of kernfysische verandering plaatsvindt. Ieder volgende stap van cyclus ligt daardoor reeds 

van te voren exact vast.  

De chemische en kernfysische stappen in de heelalcyclus duren relatief kort (fractie van een seconde – uren) en 

worden aangeduid als moment. De fysische stappen in de heelalcyclus daarentegen nemen miljoenen – vele 

miljarden jaren in beslag en worden als periode aangegeven.  
Bij het doorlopen van de gehele cyclus brengt gravitatie uiteindelijk alle (zwart gat) materie in het heelal weer 

bijeen in een supergroot zwart gat na een onvoorstelbaar lange cyclus periode van circa 2,5 ± 0,5 biljoen jaar. 

Dat supergrootte Little Bang zwarte gat vormt zich steeds op exact hetzelfde centrum C van het heelal tot op 

enkele cm nauwkeurig!  

 

3) Het heelal doorloopt steeds vrijwel exact dezelfde cyclus: 

Het heelal heeft deze heelalcyclus / Taeutcyclus reeds eerder een oneindig aantal malen doorlopen steeds op 

vrijwel exact dezelfde wijze. Het heelal en zijn cyclus vormen samen een ‘perpetuum mobile’. 

Bij iedere cyclus van het heelal worden alle stappen steeds in exact dezelfde volgorde en tijdsduur afgewikkeld. 

Iedere stap gaat, energetische gezien, onomkeerbaar over in de volgende stap. Iedere overgang ligt reeds van te 

voren exact vast. Aan het eind van stap 28 is alle materie, massa, lading, magnetische spin en kinetische energie 

weer exact tegelijkertijd terug op zijn uitgangspunt; het Little Bang zwarte gat. De Little Bang is stap 29 en  
stap 1 van de volgende cyclus. Ieder cyclus duurt tot op de seconde precies even lang. 

 

4) Heelalcyclus wordt energie-neutraal afgewikkeld: 

Gravitatie wordt opgewekt door de ‘schilelektronen’ van het atoom in combinatie/wisselwerking met snelheid in 

het heelal. Gravitatie is de enige kracht van het atoom die werkzaam is op grote afstanden tot op de schaal van 

het heelal. Verder is gravitatie de enige vorm van straling zonder massa, lading, magnetische spin en kinetische 

energie en verplaatst zich met een vrijwel oneindige grote snelheid (v >> c) rechtlijnig door het heelal. Als enige 

vorm van ‘straling’ verdwijnt gravitatie naar buiten het heelal. Gravitatie wordt niet afgebogen door andere 

gravitatievelden noch door elektrische en of magnetische velden. Alle gravitatie straling verlaat direct het heelal.  

Ondanks het verdwijnen van gravitatie fungeert het heelal wel als een 100 % gesloten systeem voor massa, 

materie en energie. De afwezigheid van gravitatie (document E3 en E3-1) gedurende de eerste circa 5 - 10 
miljard jaar na de Little Bang zorgt voor de kosteloze opbouw van potentiële energie t.o.v. C waarmee na de 

vorming van waterstof en de terugkeer van gravitatie deze heelalcyclus overall op een volledig energie neutrale 

wijze kan worden doorlopen. Deze heelalcyclus herhaalt zich zelf eindeloos!  
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5) Heelalcyclus van 29 stappen valt nauwkeurig te beschrijven met behulp van twaalf basisparameters: 

In dit document worden de 29 stappen van één volledige heelalcyclus afgeleid en alleen nog kwalitatief 

beschreven en deels kwantitatief ingeschat. Iedere overgang naar een volgende stap gekenmerkt wordt door het 

plaatsvinden van slechts één type van fysische, chemische of kernfysische en/of energetische verandering. 

Daardoor is iedere stap van de heelalcyclus te beschrijven via 29 relatief eenvoudig fysisch, chemisch, 

kernfysisch en energetisch modellen die samen één zichzelf eindeloos herhalende cyclus vormen op basis van 12 

parameters. Deze heelalcyclus is te vatten in een mathematische heelalmodel bestaande uit 29 sub modellen; 

voor iedere stap één. Samen vormen die 29 modellen één doorlopend geheel. Op basis van zo’n mathematisch 

model valt iedere stap op zich nauwkeurig kwantitatief te beschrijven aan de hand van zijn twaalf 
basisparameters en variabele grootheden die in hoofdstuk 6 en G3 zijn aangegeven.  

 

6) Met een mathematisch model van de heelalcyclus zijn alle veranderingen door te rekenen: 

Op basis van dit model zijn op papier allerlei veranderingen worden aan te brengen zijn de effecten daarvan voor 

de hele cyclus door te rekenen. Uiteindelijk resulteert dat in één consistent, energieneutraal en zich oneindig 

herhalend model van de heelalbolschil en zijn cyclus. Dan blijkt binnen welke grenzen van (anti)massa, materie, 

gravitatie en (anti)kinetische energie zo’n cyclus zich energieneutraal kan blijven afwikkelen.  

 

7) Voor iedere stap zijn de 12 parameters dan kwantitatief in te vullen:  

Thans is al wel duidelijk dat energetische gezien slechts één type cyclus mogelijk is binnen bepaalde 

kwantitatieve grenzen ten aanzien van massa, materie en hoeveelheid kinetische energie. Bij het kwantitatief 
invullen gaat het om het oplossen van 29 vergelijkingen met 12 onbekenden. Via het model van de heelalcyclus 

zijn voor iedere stap de bijbehorende twaalf basisparameters kwantitatief in te vullen. Alle cycli van het heelal 

duren steeds exact even lang en dat geldt ook voor alle overeenkomstige stappen binnen die cycli.  

De maximale inkrimping en maximale uitdijing van het heelal is ook steeds exact even groot. De 29 stappen en 

mathematische modellen worden steeds in dezelfde vaste logische volgorde afgewikkeld. Iedere stap mondt 

onomkeerbaar uit in de volgende stap en sluit daar ook naadloos zonder enige hapering op aan.  

 

8) De kwantitatieve grenzen zijn aan te geven waarbinnen zo’n heelalcyclus mogelijk is: 

Na modellering zijn voor iedere stap de bijbehorende variabele parameters af te leiden. Dan wordt ook duidelijk 

binnen welke grenzen de heelalcyclus zich kan afspelen en of in het heelal en zijn cyclus nog vrijheidsgraden 

aanwezig zijn en zo ja welke. De auteur verwacht voorlopig slechts één kwantitatief heelalmodel.  
Zo’n kwantitatief mathematisch heelalmodel vormt een fantastisch referentiekader voor het interpreteren van 

gegevens verkregen uit astrofysisch onderzoek! 

 

9) Modellering in een samenwerkingsverband:  

De auteur wil de modellering van de heelalcyclus vanaf najaar 2016 realiseren in een samenwerkingsverband 

met de wetenschappelijke astronomische instanties zoals ESA, CERN, NWO, KNAW, universiteiten in Europa 

en Amerika en instituten teneinde alle 29 stappen van de heelalcyclus kwantitatief in te vullen. De auteur streeft 

naar een team van circa 10 - 15 deskundigen die werkzaam zijn bij Universiteiten en daaraan verbonden 

Wetenschappelijke instituten om samen met NWO, KNAW, ESA en CERN de 29 stappen van in de heelalcyclus 

modelmatig weer te geven en daarmee kwantitatief uit te werken.  

 

Op basis van dit heelalmodel zijn de massa- en energiebalansen van het heelal volledig kloppend te maken. 
Allerlei vraagstukken rond het heelal zijn dan in detail op te lossen en vooral kwantitatief in te vullen.  
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  *7) DE HEELALCYCLUS:  

-) Geen start heelal met een superhete Big Bang noch start van het heelal vanuit een singulariteit: 

In de eindfase van vorming van dit Little Bang zwarte gat komt vanaf alle zijden gemiddeld evenveel zwart gat 

materie en kinetische energie op het centrum C van het heelal af in de vorm van circa 4 – 20 miljard centrale 

zwarte gaten (CZG). Die centrale zwarte gaten bezitten zelf geen enkele vorm van rotatie/hoeksnelheid meer 

bezitten en hebben alleen inkrimpsnelheid/gravitatie. Ieder centraal zwart gat vormt het 100 % restant van één 

compleet sterrenstelsel inclusief alle eerder uitgezonden elektromagnetische straling en deeltjes straling die is 
terug gevormd tot zwart gat materie. Alle centrale zwarte gaten zijn super koud en hebben een temperatuur van 

circa 2,7 kelvin. 

Die niet meer roterende zwarte gaten raken elkaar, versmelten en vormen vervolgens samen eerst een dunne 

perfect ronde bolschil van puur zwart materie met een straal van vele miljarden km en met een dikte van circa 50 

duizend km. Door gravitatie krimpt die heelalbolschil steeds verder in richting C. Uiteindelijk resulteert dat in 

één groot Little Bang zwarte gat met een diameter van circa 50 – 100 miljoen km en met het centrum C van het 

heelal steeds precies in het midden/centrum. 

In de eindfase van inkrimpen van die 4 – 20 miljard CZG wordt de onderlinge verdringing van de zwart gat 

atomen steeds groter. Daardoor neemt de inkrimpsnelheid van het in vorming zijnde Little Bang zwarte gat t.o.v. 

C steeds verder af. Daarmee neemt ook de inkrimpgravitatie van alle zwart gat atomen steeds verder af. De totale 

gravitatie van het te vormen Little Bang zwarte gat wordt daardoor steeds verder gereduceerd tot uiteindelijk 

nul! (Vanwege die steeds verder afnemende gravitatie kan geen sprake zijn van de vorming van een 
singulariteit!) De afname van gravitatie tot nul leidt tot instabiliteit van het Little Bang zwarte gat.  

 

-) Heelalcyclus start met de superkoude Little Bang: 

De elektronenschillen van zwart gat atomen stoten elkaar netto wederzijds af. Daardoor heerst binnenin alle 

zwarte gaten/ compacte hemellichamen een enorme elektrische veerspanning tussen de daar aanwezige zwart gat 

atomen! Uitsluitend gravitatie houdt die elkaar afstotende zwart gat atomen in een zwart gat bijeen. Die 

gravitatie moet dus steeds groter zijn dan de Krizgag (Kritische zwart gat gravitatie) van dat zwarte 

gat/compacte hemellichaam!  

Het steeds verder wegvallen van de inkrimpsnelheid en daarmee van gravitatie resulteert er in dat de gravitatie 

van het gigantische, exact ronde, Little Bang zwarte gat met C precies in het centrum steeds meer richting 

Krizgag verschuift en daardoor steeds instabieler wordt. Pas helemaal aan het eind van de vorming van dit Little 
Bang zwarte gat neemt de inkrimpsnelheid/-gravitatie zover af dat Krizgag wordt onderschreden waardoor dit 

Little Bang zwarte gat overal exact gelijktijdig instabiel wordt en de Little Bang plaatsvindt. 

 

Bij 2,7 kelvin valt het zojuist afgeronde Little Bang zwarte gat via insterne ‘explosie’ uiteen in losse zwart gat 

atomen. Buiten de bescherming van de noodzakelijke gravitatie van een zwart gat zijn zwart gat atomen zelf 

eveneens volledig instabiel omdat de ‘schilelektronen’ met tegen de lichtsnelheid rondom hun atoomkernen 

roteren. Buiten de bescherming van een zwart gat verlaten deze ‘schilelektronen’ hun atoomkernen direct. Alle 

zwart gat atomen vallen dan vervolgens in enkele stappen exact gelijktijdig uiteen in losse atoomkernen en in 

losse elektronen.  

Met het uiteenvallen van alle zwart gat atomen verdwijnt het laatste restje aan gravitatie en gravitatie energie 

volledig doch ook het fysisch fenomeen van temperatuur. De Little Bang ‘explosie’ zelf vindt plaats bij een 
temperatuur van equivalent 0 kelvin! 

De snelle vrije elektronen splitsen de atoomkernen op die gestructureerd uiteenvallen in ‘stilstaande’ gewone 

protonen en in ‘kern’ elektronen. Die ‘kern’ elektronen worden daarna door de vrije ‘schil’ elektronen versneld 

tot circa 2/3e van de lichtsnelheid c. Overall zijn na de Little Bang een equivalent aantal protonen en elektronen 

aanwezig zodat de totale lading en spin nul blijft. Tijdens deze super koude Little Bang blijven alle protonen en 

elektronen volkomen ongeschonden in stand! (Bij deze superkoud bij 0 kelvin afgewikkelde Little Bang van de 

auteur is geen sprake van E = mc2 noch voor m = massa noch voor m = materie)  

 

-) Bij de Little Bang en start heelal is dat het eenvoudigst van opzet: 

In document G6 is toegelicht dat het heelal is gestart met een super koude, nabij 0 kelvin afgewikkelde, Little 

Bang vanuit een gigantisch reëel aanwezig exact rond zwart gat met een diameter van circa 50 – 100 miljoen km 

met het centrum C van het heelal precies in het centrum! Buiten dat Little Bang zwarte gat is elders in het heelal 
geen enkele vorm van massa, materie, kinetische energie, elektromagnetische straling, van deeltjesstraling of 

gravitatie meer aanwezig.  

Het moment van de Little Bang markeert enerzijds het einde van het voorafgaande heelal en vormt direct 

aansluitend meteen de start van het volgende heelal c.q. start van het huidige heelal.  
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Op het moment van de Little Bang is het heelal het eenvoudigst van opzet: 

-) alle materie, lading, magnetische spin en alle kinetische energie is bijeen en zit opgesloten in dat  

    gigantische Little Bang zwarte gat en  

-) alle gravitatie/gravitatie energie en alle andere fysische en chemische krachten van atomen verdwenen zijn.  

 

-) Eerst korte beschrijving van de laatste stappen in de heelalcyclus: 

Om de heelalcyclus en de start met de Little Bang in te leiden worden deze cyclus en vooral de laatste stappen 

van de heelalcyclus in het kort geschertst en met een aantal afbeeldingen toegelicht. Die stappen worden aan het 

eind van de heelalcyclus wel volledig beschreven. 

 

 

7.1  DE 29 STAPPEN VAN DE ENERGIE NEUTRAAL DOORLOPEN HEELALCYCLUS: 

De 29 stappen (priemgetal) van deze cyclus vinden plaats binnen in een volledig voor massa, materie en energie 

gesloten heelal c.q. volledig gesloten heelalbolschil. Het heelal is alleen open voor a) de volkomen massa- en 

energieloze gravitatie straling en b) voor de heelalkloktijd. De randvoorwaarden van de heelalcyclus in de vorm 

van de 9 heelalwetten zijn uitgewerkt in document G4.  

Samen vormen die 29 stappen één hele heelalcyclus die bij iedere cyclus volledig energieneutraal wordt 

afgewikkeld. Daardoor herhaalt die heelalcyclus zichzelf eindeloos. Iedere stap van deze cyclus valt te 

beschrijven aan de hand van de 12 basisparameters van het heelal die zijn uitgewerkt in document G3.  

De Little Bang zelf is uitgewerkt in document G6 met figuren in G7 / G8.   

 

De heelalcyclus valt onder te verdelen in kortdurende stappen/momenten en in langdurende stappen/perioden.  

- moment: kortdurende kernfysische en chemische stappen die heelalwijd in een tijdbestek van uren en seconden  

                 of minder worden afgewikkeld of stappen die in fysisch opzicht slechts enkele dagen in beslag nemen,  

- periode: langdurende fysische stappen die heelalwijd miljoenen, miljarden tot biljoenen jaren in beslag kunnen  

                 nemen en bij ieder cyclus even lang duren. 

De heelalcyclus is opgebouwd uit 29 van dergelijke korte momenten en langdurige perioden. 

 

-) Heelalcyclus en zijn 29 stappen voldoen aan het min/max 1 beginsel en is mathematisch te modelleren:  

In beginsel gaat iedere overgang in de heelalcyclus in termen van momenten/perioden gepaard met slechts één 

kernfysische, fysische of chemische reactie/verandering. De 29 stappen van de heelalcyclus voldoen daarmee 
volledig aan het door de auteur in document F1f geformuleerde minimaal één en maximaal één beginsel 

(min/max 1).  

Op basis van dat min/max 1 beginsel van Uiterwijk Winkel is het mogelijk om de gehele heelalcyclus af te 

leiden. De auteur heeft alle voorgaande, niet meer waar te nemen, stappen kunnen reconstrueren en alle nog 

komende stappen eveneens kunnen afleiden. Via dat min/max 1 beginsel zijn alle 29 stappen van de heelalcyclus 

mathematisch te modelleren en daarmee is de heelalcyclus als geheel. Met zo’n mathematisch model valt het 

heelal en zijn cyclus van 29 stappen volledig kwantitatief in te vullen op grond van 29 stappen met 12 

onbekenden. 

 

Schema 7 - 1:  De 29 (priemgetal) stappen in de heelalcyclus/Taeutcyclus: 

Stap 1:    Moment 1:  Start van de Little Bang als het Little Bang zwarte gat (2,7 kelvin) op het centrum C geheel  

               gevuld raakt en alle inkrimpsnelheid verdwijnt en daarmee alle resterende inkrimpgravitatie waardoor  
               het Little Bang zwarte gat zijn Krizgag *) onderschrijdt; alle zwart gat atomen geraken dan exact  

               gelijktijdig in een instabiele toestand. 

Stap 1a:  Op dat moment vallen alle zwart gat atomen exact gelijktijdig uiteen in stilstaande losse atoomkernen    

               en snelle ‘schil’ elektronen die met de lichtsnelheid bewegen. Met het zwart gat atoom verdwijnen  

               gravitatie, gravitatie energie, temperatuur en alle andere fysische en chemische krachten volledig en  

               blijft alleen lading en spin over. Door het volledig wegvallen van gravitatie komt zowel een radiale als  

               transversale veerspanning/kracht vrij. De uitdijing heelal start aan de buitenzijde met circa 1 Mm/s. 

 

Stap 2  :  Moment 2: De t.o.v. C stilstaande zwart gat atoomkernen uiteenvallen in losse ‘kern’ protonen en  

               losse ‘kern’ elektronen. De veerspanning versnelt de uitdijing aan de buitenkant tot circa 2 Mm/s. 

 
Stap 3  :  Moment 3:  De snelle ‘schil’ elektronen de vrijgemaakte maar nog stilstaande ‘kern’ elektronen  

               versnellen tot een gelijke snelheid van 2/3e c rond C die gelijk is in alle richtingen. De veerspanning  

               versnelt de uitdijing aan de buitenkant tot circa 4 Mm/s. 
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Stap 4  :  Moment 4: De ordening t.o.v. C van alle protonen en elektronen in 1:1:1:1 bollaagjes met protonen  

               afgewisseld met in banen rond C roterende snelle elektronen. De radiale veerspanning zet de verdere  

               versnelling van de uitdijing van het heelal in gang. Binnenin de bollaagjes met protonen en elektronen  

               heerst daarnaast een transversale veerspanning. Gravitatie en gravitatie energie zijn volledig afwezig. 

 

Stap 5  :  Periode 1: Direct na de Little Bang versnellen de laagjes protonen en elektronen tot een stationaire,  

               alzijdig gelijke uitdijingsnelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c (en mogelijk nog  

               meer); alles bij een equivalent van 0 kelvin. Stap 5 bestaat uit twee fasen: 

Stap 5a:  De volledige omzetting van de radiale veerspanning/energie uitdijingsnelheid. Deze periode duurt  
               in totaal circa 1.300 – 1.500 jaar. Het heelal zwelt op tot een perfect ronde bol met mono laagjes  

                protonen/elektronen met een straal van circa 450 ± 50 lichtjaar. 

 Stap 5b: De transversale veerspanning is dan nog niet helemaal uitgewerkt. Deze opzwelling van de  

               heelalbolschil loopt door tot in stap 6. Stap 5 is in vergaande mate bepalend voor het startvolume van  

               de hoeveelheid materie in de vorm van mono bollaagjes van protonen/elektronen in het heelal. Stap 5  

               eindigt op het moment dat een holle binnenruimte rond C ontstaat. De heelalbolschil is nu op zijn  

               dikst en bedraagt dan circa 450 ± 50 lichtjaar! 

 

Stap 6  : Periode 2: Tijdvak van 5 - 10 miljard jaar met stationaire uitdijing heelal met een uiterst trage  

              overdracht van kinetische energie van alle snelle elektronen op de protonen; periode met een uitdijing  

              van de heelalbolschil van laagjes van protonen/elektronen zonder atomen en daarmee periode zonder  
              gravitatie.  

              Door overdracht van energie van de elektronen op de protonen neemt de uitdijingsnelheid van de  

              heelalbolschil gedurende de komende miljarden jaren zelfs nog iets toe met circa 1Mm/s.  

              De dikte van de heelalbolschil neemt met de tijd steeds verder af. Daarnaast een relatief grote  

              nazwelling van de heelalbolschil met een factor 104 – 105 en mogelijk nog meer. De laagjes  

              protonen en elektronen moeten namelijk minimaal de afstand bereiken van die van het proton en  

              elektron binnen een waterstofatoom en de snelheid van elektron moet afnemen van circa 2/3e c tot die  

              van het ‘schil’ elektron in het waterstofatoom die circa twee duizend km/s bedraagt.   

              Aan het eind van stap 6 bestaat het heelal uit een perfect ronde bolschil met een straal van circa 2,5 ±  

              0,3 miljard lichtjaar en een dikte van enkele – tientallen km met C steeds precies in het centrum. 

 
Stap 7  : Moment 5: De vorming van het waterstof atoom bij 0 kelvin op circa 5 – 10 miljard jaar na de Little  

              Bang. Met het waterstofatoom ontstaan van atomaire krachten o.a. gravitatie samen met gravitatie  

              energie t.o.v. C, de covalente chemische radicaalkracht en temperatuur. Met het genereren gravitatie  

              wordt volkomen kosteloos een enorme hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C aan de heelalcyclus  

              toegevoegd. (Dat is de onbegrepen donkere energie; die gravitatie energie wordt gedurende de cyclus  

              en vooral vanaf stap 26 tijdens het inkrimpen van het heelal weer volledig benut en verbruikt)  

              Gravitatie remt de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil alzijdig parabolisch steeds verder af en  

              heelalwijd steeds gelijkmatig. 

 

Stap 8  : Moment 6: Direct aansluitend de vorming van waterstofgas met elektronenpaar/orbital. Dat  

              orbital genereert de vanderwaalskracht en daarmee de ‘gaskracht’. Door het vrijkomen van bindings- 

              warmte wordt de dunne gasvormige heelalbolschil van enkele km dik heel heet en gaat deze weerszijden  
              explosief opzwellen met enkele tientallen km/sec. 

 

Stap 9  : Moment 7: Direct aansluitende de transformatie van waterstofgas tot plasmavormig waterstof met  

              alleen de bijbehorende krachten van het waterstofatoom. Mogelijk treedt door plasmavorming een  

              tijdelijke afname van gravitatie op! 

 

Stap 10: Periode 3: Tijdvak van circa 1 miljard jaar met het explosief opzwellen van de heelalbolschil bestaande  

              uit waterstofplasma en daarna weer afkoelen tot waterstofgas (= stap 11). Het afremmen van de  

              uitdijing door gravitatie resulteert in de vorming van circa 4 - 20 miljard of meer rotatiecentra R1 in het  

              waterstofgas in de heelalbolschil. De bij de afremming vrijkomende uitdijingsnelheid/energie wordt  

              volledig omgezet in rotatiesnelheid/-energie! (Rond ieder van die 4 – 20 miljard eerste rotatiecentra R1  
              vormt zich later één sterrenstelsel) 

 

Stap 11 : Moment 8: Circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang terug vorming uit waterstof (plasma) van  

               het waterstofmolecuul en het volledig terugkomen van de krachten van het waterstofmolecuul/gas.  
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Stap 12 : Periode 4: Tijdvak van circa 1 miljard jaar met het afkoelen van waterstofgas tot aan zijn  

               condensatiepunt en daarmee het vrijwel volledig wegvallen van de ‘gaskracht’. De stappen 10 - 12  

               nemen in totaal circa 2 miljard jaar in beslag.  

 

Stap 13 : Moment 9: Start condensatie van het waterstofgas tot vloeibaar waterstof. 

 

Stap 14 : Periode 5: Tijdvak van circa 12 – 14 miljard jaar met de volledige 1e condensatie van waterstofgas.  

               Vorming op alle 4 – 20 miljard of meer rotatiecentra R1 van één grote roterende bol bestaande uit 100  

               % puur vloeibaar waterstof afkomstig uit een stuk van de heelalbolschil met een straal van circa 1 - 3  
               miljoen lichtjaar rond deze R1’s! Ophoping in die R1’s van materie, massa, gravitatie, gravitatie- 

               energie in R1’s en van kinetische energie. Deze R1’s zijn globaal even groot en liggen uniform  

               verspreid over de door gravitatie steeds langzamer uitdijende dunne en steeds verder afkoelende  

               heelalbolschil.  

               Naast de centrale waterstofbol R1 vormen zich nog 2 – 4 kleinere nevenbollen (Roemers) van puur  

               waterstof die in een plat vlak om de grotere centrale bol R1 roteren. 

 

Stap 15 : Periode 6: Tijdvak met eerst vloeibare zijnde waterstofbollen op deze 4 – 20 miljard rotatiepunten R1.  

               Bij aangroeien en ophopen van gravitatie-energie worden die waterstofbollen later weer heter,  

               gasvormig en uiteindelijk plasmavormig. Deze pure waterstofbollen gaan daarnaast steeds sneller  

               roteren.  
               Verdere doorgroei tot 4 – 20 miljard centrale supergrote en super hete waterstofplasma bollen met 2 - 4  

               kleinere en minder hete nevenbollen/Roemers. In alle centrale bollen treedt op termijn spontaan  

               kernfusie op; in de 2 – 4 nevenbollen/Roemers vindt geen kernfusie plaats!  

               De stappen 7  – 15 nemen samen circa 20 miljard jaar in beslag en zijn niet meer waarneembaar te  

               krijgen. 

 

Stap 16 : Moment 10: In alle 4 – 20 miljard centrale plasmavormige waterstofbollen vindt spontaan vrijwel  

               gelijktijdig een super hete waterstof supernova explosie/Big Bang plaats op circa 20 - 25 miljard jaar na  

               de Little Bang en circa 20 – 25  (= 13,8 + 7) miljard jaar geleden.  

               Ieder van deze 4 – 20 miljard supernova’s/Big Bangs markeert de start van vorming van één  

               sterrenstelsel. Deze 4 – 20 miljard Big Bangs zijn niet meer met telescopen en dergelijke  
               waarneembaar te krijgen. (Het huidige heelal moet thans reeds circa 40 - 45 miljard jaar oud zijn)  

Stap 16a: Moment 10 met de vorming vanuit waterstof via kernfusie en via stapjes van toevoegen van één proton  

                of één elektron van uitsluitend de elementen periodiek systeem met stelsel van 12 bijbehorende  

                fysische, chemische en mechanische krachten. Bij kernfusie verdwijnen ‘schil’ elektronen en neemt  

                daardoor de hoeveelheid gravitatie en gravitatie energie eveneens af met circa 15%! Door dat verlies  

                van gravitatie in de centrale bol vliegen de 2 - 4 nevenbollen (Roemers) weg van de centrale bol en  

                transformeren deze tot de 2 – 4 latere spiraalarmen/Franks van het sterrenstelsel. 

Stap 16b: Moment 10 met het ineenstorten van een deel van de zojuist gevormde elementen ≥ Be tot zwart gat  

                atomen die samen de centrale zwarte gat van een sterrenstelsel gaan vormen met bijbehorend stelsel  

                van zes krachten. In feite genereren zwarte gaten alleen gravitatie! 

Stap 16c: Moment 10 met start uitstoten van de buitenste schil van het kernfusiegebied samen met niet gefuseerd  

                waterstof van de centrale bol. Dat geschiedt samen met het wegslingeren van de 2 - 4 nevenbollen puur  
                waterstofplasma (Roemers) die in het vlak van de lokale heelalbolschil roteren met hun gravitatie en  

                die door de hitte van de Big Bangs weer deels verdampen en daarna met deze uitgestoten schil een  

                sliert ontwikkelen in de vorm van spiraalarmen (Franks). De weerszijden het lokale vlak van de    

                heelalbolschil uitgestoten deel van hogere elementen en waterstof wordt via gravitatie uiteindelijk  

                weer teruggevoerd naar het vlak van de heelalbolschil en daar alsnog aan één van de spiraalarmen  

                toegevoegd. De eerste aanzet tot de vorming van de 2 – 4 spiraalarmen bij alle 4 – 20 miljard pre- 

                sterrenstelsels.  

 

Stap 17:   Periode 7: Tijdvak van circa 3 – 5 miljard jaar met uitdijing en omkrullen van de spiraalarmen  

                (Franks) in de heelalbolschil vanuit die miljarden rotatiepunten R1, afkoeling van het radioactieve  

                plasma in de Franks en overgang vanuit de plasmatoestand tot gewone atomen/radicalen/moleculen.  
                Deze stap is niet meer waarneembaar te krijgen. 

                In deze periode start ook het omvormen rondom zwarte gaten van alle elektromagnetische straling en  

                deeltjesstraling tot uitsluitend protonen/elektronen en waterstof. Dat proces loopt door tot en met stap  

                23 en is pas volledig afgerond bij stap 24. 
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Stap 18:   Periode 8:  Tijdvak van 1 - 2 miljard jaar met verdere uitdijing in de heelalbolschil van de Franks;    

                sublimatie van alle niet gasvormige hogere atomen en daaruit gevormde moleculen tot pasteus  

                vloeibare en/of vaste stoffen; alle plasma’s worden weer een gas. In alle sterrenstelsels vindt o.i.v.  

                gravitatie samenklonten van supernovagruis plaats waarbij circa 90 – 95 % van dat supernovagruis  

                wordt samengebracht in circa 100 – 200 miljard grote, sterk radioactieve, bollen die ieder de kern  

                gaan vormen van één pre-ster c.q. dubbelster. Het resterende circa 5 – 10 % van het gruis balt o.i.v.  

                gravitatie samen tot roterende kleinere bollen waaruit de vaste en de gasvormige planeten rond die pre- 
                sterren worden gevormd. Restanten van dit proces zijn Oort wolken en Kuiper gordels. 

                Ophoping door gravitatie van waterstofgas rondom deze grote vaste bollen van supernova gruis die de  

                kernen gaan vormen van pre-sterren/dubbelsterren. Rondom enkele grotere sub bollen zet zich ook  

                waterstof af wat resulteert in de vorming van gasplaneten.  

 

Stap 19:   Periode 9: Tijdvak van circa 3 miljard jaar met condensatie van alle gassen anders dan waterstof en  

                helium tot een vloeistof en afzetten van deze vloeistoffen op deze miljarden vaste bollen. Het  

                waterstofgas en heliumgas hopen zich vooral op rond de grote centrale zware vaste bollen (pre- 

                sterren) en rond de grotere planeten wat resulteert in het ontstaan van gasvormige planeten zoals  

                Jupiter en Saturnus.  

                Stappen 17 – 19 nemen samen circa 10 miljard jaar in beslag en zijn niet meer waar te nemen. 
 

Stap 20:   Moment 11: Circa 10 miljard jaar na de waterstofsupernova’s start het voor de tweede maal  

                condenseren van gasvormig waterstof tot vloeibaar waterstof wat gepaard gaat met het wegvallen van  

                de gasdruk. 

 

Stap 21 :  Periode 10: Tijdvak van circa 5 – 7 miljard jaar met de nagenoeg volledige condensatie van  

                waterstofgas tot vloeibaar waterstof. Vorming rondom de centrale supernova gruisbollen van circa 100  

                – 200 miljard vloeibare waterstof(gas)bollen/presterren per rotatiegebied R1. Dit resulteert in de  

                vorming van het toekomstig sterrenstelsel. 

Stap 21a: Verder afkoelen tot het condensatiepunt van gasvormig helium en overgang tot vloeibaar helium die  

                samengaat met het wegvallen van de gasdruk in dat helium. Ophopen van vloeibaar helium in die pre- 
                sterren en begeleidende grotere gasplaneten. Dat resulteert heelalwijd in eenzelfde vaste verhouding  

                tussen waterstof en helium in latere sterren. In de ruimte tussen sterrenstelsels is alleen waterstof  

                aanwezig; binnen sterrenstelsels is een minieme hoeveelheid waterstof en helium aanwezig! 

 

Stap 22:   Moment 12: Circa 20 miljard jaar geleden startte de kernfusie in de eerste van deze protosterren dan  

                bestaand uit weer extreem heet plasma. Vanwege de aanwezigheid van radioactieve elementen in de  

                kern start het kernfusieproces bij deze sterren veel eerder en bij een veel lagere temperatuur en  

                druk dan bij de eerdere waterstofsupernova’s van puur waterstof. De stappen 17 – 22 vergen circa 15  

                miljard jaar en zijn evenmin waarneembaar te krijgen.  

                Start kernfusie in sterren op circa 30 - 35 miljard jaar na de Little Bang en circa 15 - 20 miljard jaar  

                geleden. Dat is circa 7 miljard jaar meer dan de 13, 8 miljard jaar die we thans kunnen terugkijken in  

                het heelal c.q. via de heelalbolschil! Zo’n 13,8 miljard jaar geleden bestonden reeds volledig  
                functionerende sterrenstelsels! Het huidige heelal moet thans zo’n 40 – 45 miljard jaar oud  

                zijn met 4 – 20 miljard Big Bangs die circa 20 - 25 miljard jaar geleden moeten hebben plaats  

                gevonden!  

 

Stap 23:   Periode 11: Tijdvak van circa 350 – 450 miljard jaar met volledig in werking zijnde sterrenstelsels.  

                Binnen dat tijdvak moeten alle sterren hun waterstof, helium, lithium op enigerlei wijze laten fuseren  

                tot elementen ≥ beryllium. In die periode moet ook alle elektromagnetische straling en alle  

                deeltjesstaling weer worden terug gevormd tot protonen en elektronen, waterstof en vervolgens  

                fuseren beryllium en hoger en moeten die elementen ook weer als zwart gat elementen zijn  

                opgenomen in één van de 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten (CZG) binnen de heelalbolschil. Alle  

                sterrenstelsels R1 en alle door hen eerder uitgezonden en nog uit te stralen elektromagnetische en  
                deeltjes straling worden in deze lange periode omgevormd tot protonen/elektronen, waterstof en  

                hogere atomen. Alle materie en alle straling moet uiteindelijk volledig worden opgeslokt door één van  

                de miljarden centrale zwarte centrale gaten.  

                Alle eerdere vormen van rotaties gaan gedurende stap 23 op in de rotatie van de uiteindelijk gevormde  

                R1’s.  
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                Sinds de vorming van het waterstofatoom neemt de uitdijingsnelheid van het heelal/de heelalbolschil  

                steeds verder af en wordt deze uitdijing uiteindelijk nul aan het eind van stap 23. In tussentijd neemt  

                de rotatiesnelheid van alle centrale zwarte gaten steeds verder toe.  

                De uitdijingsnelheid van 1/3e – 1/2e c wordt uiteindelijk volledig omgezet in de rotatie snelheid van het  

                centrale zwarte gat die aan het eind van stap 23 1/3e – 1/2e c bedraagt.  

                In deze periode moeten alle sterren, planeten en kleine zwarte gaten in het centrale zwarte gaten zijn  

                opgenomen en moeten die gestabiliseerd zijn. Deze CZG mogen geen enkele kosmische straling meer  

                uitzenden. Stap 23 neemt daardoor uitzonderlijk veel tijd in beslag. Wij verkeren thans helemaal in het  

                begin van stap 23 die thans pas circa 16 - 18 miljard jaar aan de gang is en die in totaal nog circa 330 –  
                480 miljard jaar in beslag gaat nemen ****). Zelfs de eerste 4 - 6 miljard jaar van stap 23 zijn niet  

                meer waarneembaar te krijgen.  

                Onze waarneming horizon op het heelal en zijn cyclus is uiterst beperkt en valt in technisch opzicht  

                niet veel verder op te rekken! Via mathematische modellen valt het zicht op te rekken tot het gehele  

                verleden, heden en de toekomst van de heelalcyclus. 

 

Stap 24 : Moment 13: Over circa 350 - 450 miljard jaar bereikt de heelalbolschil overal exact gelijktijdig zijn  

               gelijke maximale uitdijing van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar ten opzichte van het centrum C.  

               Deze maximale uitdijing wordt bereikt op circa 400 – 500 miljard jaar na de Little Bang. De  

               heelalbolschil heeft dan de vorm van een exact ronde ‘dunne ballon’ met C in het centrum die bezet is  

               met circa 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten (mogelijke meer!). Alle centraal zwarte gaten hebben  
               een straal van tussen circa 30 - 60 duizend km die met circa 100 – 150 Mm/s of 1/3e – 1/2e c rond hun  

               as roteren.  

               Alle centrale zwarte gaten vormt het restant van de materie, kinetische energie en eerder uitgestraalde  

               energie van gemiddeld één volledig sterrenstelsel.  

               In het heelal en binnen de heelalbolschil is dan geen enkele vorm van elektromagnetische straling,  

               deeltjesstraling of gewoon atoom meer aanwezig; alleen nog gravitatie straling! Het heelal is absoluut  

               donker. 

 

Stap 25 : Moment 14:  Circa 400 - 500 miljard jaar na de Little Bang start onder invloed van (rotatie)gravitatie  

                gelijktijdig de uniforme inkrimping van het heelal.  

 
Stap 26 :  Periode 12: Tijdvak met vrij constante ‘rustige’ inkrimping heelalbolschil met circa 0,1 – 0,15 Mm/s.  

                Deze periode vergt circa 2 – 3 biljoen jaar! Deze inkrimpsnelheid is echter 100 % tegengesteld  

                gericht aan de rotatiesnelheid van de centrale zwarte gaten die volledig equivalent is aan de  

                uitdijingsnelheid/energie. Onderweg naar C wordt bij alle centrale zwarte gaten de versnelling van de  

                inkrimping continue afgeremd tot een geringe, vrij constante, snelheid.  

 

                Dat afremmen gaat ten koste van de rotatie/hoeksnelheid van deze centrale zwarte gaten. Met de tijd  

                gaan die centrale zwarte gaten steeds minder snel roteren en genereren deze daardoor ook steeds  

                minder rotatiegravitatie en gravitatie-energie. In die periode komen alle centrale zwarte gaten ook  

                steeds dichter bij elkaar zodat de netto inkrimpsnelheid overall min of meer gelijk blijft! 

                Alle centrale zwarte gaten worden tijdens die terugtocht naar het centrum C van het heelal volledig  

                gestript van hun rotatiesnelheid/-energie en daarmee ook van hun rotatie gravitatie en gravitatie- 
                energie t.o.v. zowel R1 als t.o.v. het centrum C van het heelal.  

                ontdaan! De totale gravitatie en gravitatie energie van het heelal/heelalbolschil neemt navenant af. In  

                deze periode wordt alle, in stap 7 toegevoegde, gravitatie energie weer vrijwel volledig benut om de  

                versnelling van de inkrimping van de heelalbolschil af te remmen tot een constante snelheid en  

                daarmee deze inkrimping rustig en volkomen ordelijk te laten verlopen.  

                 

                Dat proces met het volledig ontdoen van rotatiesnelheid/rotatiegravitatie en van de bijbehorende  

                gravitatie-energie wordt pas afgerond net voor het moment dat de centrale zwarte gaten elkaar nabij C  

                gaan raken en daarna gaan samensmelten tot een exact ronde heelalbolschil van puur zwart gat  

                materiaal. De terugtocht naar centrum C van de heelalbolschil vormt veruit de langste stap in de  

                heelalcyclus. 
 

Stap 27 : Moment 15: De niet meer roterende en lineair naar C bewegende centrale zwarte gaten raken elkaar  

               en smelten samen tot één heelalbolschil met een straal van miljarden km en met een dikte van circa  

               vijftig duizend km bestaande uit puur zwart gat materie/atomen. Zowel binnen als buiten deze  

               heelalbolschil is geen materie of straling aanwezig!  

               De totale gravitatie en in stap 7 kosteloos ‘toegevoegde’ gravitatie energie in het heelal/ heelalboschil  



61 

 

               is dan reeds vergaand gereduceerd en vrijwel verdwenen. De resterende inkrimpsnelheid en inkrimp- 

               gravitatie houdt alle centrale zwarte gaten steeds boven de Kritische zwart gat gravitatie / Krizgag.  

 

Stap 28:  Periode 13: Tijdvak van enkele millenia met steeds verder inkrimpen van deze heelalbolschil en van  

               zijn holle lege binnenruimte. Dat verder inkrimpen mondt uit in de vorming van het exact ronde Little  

               Bang zwarte gat met een straal van circa 50 – 100 miljoen km en met C steeds exact in het centrum.  

               Gravitatie heeft alle massa/materie en alle kinetische energie van het heelal voor de volle 100 %  

               bijeengebracht in dat Little Bang zwarte gat.  

               Tijdens de vorming van dat Little Bang zwarte gat gaat de onderlinge verdringing van zwarte gat 
               materie/atomen loopt de inkrimpsnelheid steeds verder terug. Dat gaat weer gepaard met een steeds  

               verdere afname van de inkrimpgravitatie en daarmee van de totale gravitatie-energie van het heelal.  

               Met de afname van snelheid verschuift de gravitatie van het Little Bang zwarte gat steeds meer in de  

               richting van Krizgag (de minimaal voor stabiliteit vereiste gravitatie van zwarte gaten) en wordt  

               daarmee steeds instabieler! Met de afname van gravitatie verdwijnt het laatste restje van de nog  

               resterende gravitatie energie t.o.v. C.  

               De kritische waarde voor gravitatie (Krizgag) wordt pas onderschreden op het allerlaatste moment net  

               voordat het Little Bang zwarte gat volledig wordt voltooid en de holle binnenruimte nagenoeg geheel is  

               opgevuld.    

               Het centrum C van het heelal staat steeds exact in het centrum van het Little Bang zwarte gat! 

 
Stap 29/1: Moment 16/1: Het volledig opgevulde Little Bang zwarte gat onderschrijdt zijn Krizgag en wordt  

               instabiel. De elektrische veerspanning wordt groter dan de gravitatie. Het Little Bang zwarte gat valt  

               uiteen in losse zwart gat atomen die zelf ook instabiel zijn en vervolgens uiteenvallen in een equivalent  

               aantal protonen en elektronen. Met het zwart gat atoom verdwijnen alle niet elementaire fysische en  

               chemische krachten van het atoom en daarmee alle gravitatie, gravitatie-energie en temperatuur. De  

               Little Bang wordt bij 0 kelvin afgewikkeld en is niet zichtbaar te krijgen. 

 

Toelichting tabel 7 -1: 

1) De heelalcyclus bestaat uit 13 lange perioden/tijdvakken en 16 korte momenten die steeds berusten op 

dezelfde set van 12 variabelen. Gedurende die 16 korte momenten verandert in feite steeds slechts één van de 

uitgangspunten! 
 

2) Het heelal en zijn cyclus vormt één volledig gesloten systeem; behalve voor tijd en gravitatie.  

Voor ieder van die 13 langere tijdvakken en hun steeds dezelfde 12 variabelen valt een mathematisch model op te 

stellen. Samen met de 16 korte momenten is daardoor een compleet model van het heelal en van de heelalcyclus 

op te stellen! 

 

3) Die 13 mathematische modellen en 12 variabelen resulteren samen vermoedelijk in slechts één kwantitatieve 

oplossing en één set van kwantitatieve waarden voor die 12 variabelen. Daarmee zijn dan alle 29 stappen van de 

heelalcyclus kwantitatief in te vullen.  

 

4) De heelalcyclus loopt zonder enige hapering door naar de start en opbouw van het volgende heelal waarvan 

cyclus weer start bij stap 1 met een nieuwe Little Bang! De belangrijkste lange stappen/perioden van de 
heelalcyclus zijn weergegeven in de figuren 4a en 4b van document E3-1.  

 

5) Bij iedere volgende cyclus van de heelalbolschil levert de, in stap 7 met gravitatie toegevoegde, gravitatie-

energie t.o.v. C de benodigde energie om heelal zijn cyclus volledig te laten doorlopen. Tijdens iedere cyclus 

wordt deze kosteloos toegevoegde gravitatie energie volledig benut/verbruikt en blijft aan het eind geen 

gravitatie-energie meer over. Deze kosteloos toegevoegde gravitatie-energie duiden we thans aan als ‘donkere 

energie’.  

 

 *)       Krizgag: de minimaal vereiste ‘kritische zwart gat gravitatie’ die benodigd om een zwart gat in stand te  

           houden. Bij onderschrijden van Krizgag raakt ieder zwart gat in een instabiele toestand doordat de  

           onderlinge elektrische afstoting van de elektronenschillen van de aanwezige zwart gat atomen dan groter  
           wordt dan de gravitatie die de aanwezige zwart gat atomen in het zwarte gat juist bijeen houdt.  

           Voor alle zwarte gaten geldt voorlopig kwantitatief eenzelfde Krizgag. 

**)      Op dit moment bevindt het heelal zich in stap 23 van de heelalcyclus en op 4 – 5 miljard jaar van het  

           begin van die stap. De stap 23 zal nog circa 350 – 450 miljard jaar in beslag nemen totdat een eind komt  

           aan de uitdijing van het heelal. 

***)    In totaal zijn 16 kortstondige gebeurtenissen/momenten en 13 langdurige perioden te onderscheiden. 
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****)  Door de uiterst geringe afbuiging van licht en alle andere elektromagnetische straling nemen we het  

           heelal waar als een vrij egaal gevulde ruimte met de aarde als het ware in het centrum van het heelal.  

           Dat heelal lijkt ogenschijnlijk alzijdig steeds sneller uit te dijen. Dat berust echter op virtuele beelden en  

           dat berust op puur gezichtsbedrog. In werkelijkheid bestaat het heelal uit een vrij dunne en ronde  

           heelalbolschil die zowel daarbinnen als daarbuiten absoluut leeg is. In die heelalbolschil is de ruimte  

           tussen de sterrenstelsels ook vrijwel volkomen leeg met een gering restant aan waterstof. Binnen de  

           sterrenstelsel is naast waterstof vanwege de Big Bangs ook nog wat helium aanwezig!  

           De heelalbolschil is vrij uniform bezet met 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Door gravitatie dijt de  

           heelalbolschil thans steeds langzamer uit in plaats van steeds sneller zoals we via die virtuele beelden 
           denken waar te nemen! Die virtuele beelden worden veroorzaakt door de uiterst geringe afbuiging van  

           licht in die uiterst lage concentraties waterstof in de heelalbolschil en eveneens uiterst lage concentraties  

           waterstof en helium tussen sterren en binnen de sterrenstelsels. Die afbuiging bedraagt vermoedelijk  

           slechts 1 graad per 10 – 40 duizend (licht)jaar. Die afbuiging genereert op aarde prachtige maar in feite  

           volkomen vertekende virtuele beelden van de heelalbolschil en vooral van het diepe heelal. Op aarde  

           krijgen we het werkelijke beeld van de heelalbolschil nimmer te zien. 

 

 

7.2 KORTE BESCHRIJVING HEELALCYCLUS: 

 

-) De start met superkoude Little Bang: 
-  Bij de Little Bang valt het Little Bang zwarte gat en aansluitend alle zwart gat atomen bij 0 kelvin uiteen in  

    een equivalent aantal positief geladen protonen en negatief geladen elektronen die in de vorm van  

    mono laagjes van protonen en elektronen. Door het vrijkomen van elektrische veerspanning dijt dat stelsel van  

    mono laagjes alzijdig gelijkvormig uit met circa honderdduizend km/sec of 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. 

-  Het Little Bang zwarte gat met een doorsnee van 50 – 100 miljoen km zwelt daarna gedurende circa 1.300  

   - 1.500 jaar eerst nog op vanwege deze radiale uitdijing voordat een holle binnenruimte ontstaat. Het in  

   mono laagjes van protonen en elektronen uiteengevallen ‘Little Bang zwarte gat’ neemt in die periode toe tot  

   een, uiteindelijkperfect ronde, bol van mono laagjes van protonen/elektronen met en straal van circa 450 ± 50  

   lichtjaar voordat die holle binnenruimte ontstaat!.   

-  In de 5 – 10 miljard jaar daarna zwelt deze schil enerzijds nog verder op met een factor 104 – 105  of meer en  

   neemt anderzijds de dikte van de uitdijende heelalbolschil af van circa 500 – 750 lichtjaar tot uiteindelijk  
   slechts enkele tientallen km; geschat op circa 20 – 50 km. 

 

-) Vorming van waterstof, gravitatie, gravitatie energie:  

-  Circa 5 – 10  miljard na de Little Bang en bij een uitdijing van 2,0 ± 0,5 miljard lichtjaar t.o.v. C en een dikte   

   van de heelalbolschil van circa 20 - 50 km vangt ieder proton een eigen ‘schil’ elektron in en wordt het  

   waterstofatoom en direct daarop het waterstof molecuul gevormd vanuit die uitdijende laagjes van protonen  

   en elektronen. Uitsluitend het waterstofatoom/molecuul wordt gevormd en geen enkel ander element/isotoop! 

-  Met het waterstofatoom/molecuul komen gravitatie, temperatuur en fysische en chemische krachten terug in  

   het heelal. Gravitatie en andere krachten worden gegenereerd door de ‘schilelektronen’ van het atoom in  

   combinatie met snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. het centrum C. (document E3 en E3-1) Met  

   de komst van gravitatie wordt tevens een grote hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C kosteloos en vanuit het  

   niets aan de heelalcyclus toegevoegd. (Voor de huidige fysici is dat uiterst moeilijk te begrijpen) 
-  Bij de vorming van het waterstofmolecuul komt veel bindingswarmte vrij. De heelalbolschil raakt  

   daardoor sterk verhit en zet deze weerszijden explosief uit met circa 10 - 30 km/s in de vorm van  

   waterstofplasma. Door die plasmavorming verdwijnt tijdelijk weer een deel van de gravitatie en van de  

   gravitatie-energie. 

 

-) Afremmen uitdijing en afkoelen totdat waterstof condenseert: 

-  Gravitatie remt sindsdien de uitdijing van het heelal / heelalbolschil alzijdig gelijkmatig af. Dat proces loopt  

   nog steeds door. De daarbij vrijkomende uitdijingsnelheid/energie wordt volledig omgezet in rotatiesnelheid/  

   energie en uitmondt in 4 – 20 miljard eerste rotatiecentra R1. Die rotatie energie vindt ook zijn weerslag in de  

   (nu verklaarbare snelle) rotaties die geconstateerd worden bij alle waargenomen sterrenstelsels en anno  

   2015 ten onrechte wordt toegeschreven aan donkere materie/energie.  
-  Via afkoelen gaat het waterstofgas 5 miljard jaar later en circa 10 miljard jaar na de Little Bang eerst over van  

   plasma in gewoon waterstof en koelt dat gas uiteindelijk af tot vloeibaar waterstof waardoor ter plaatse de  

   ‘gas’druk wegvalt.  

 

-) Vorming 4 – 20 miljard pure waterstofbollen die uitmonden in 4 – 20 miljard Big Bangs: 

   Daarop start de vorming van 4 – 20 miljard en mogelijk nog meer centrale pure vloeibare waterstofbollen; één  
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   op ieder van deze eerste rotatiepunten R1. Rondom die centrale bol ontstaan nog 2 – 4 nevenbollen van puur  

   waterstof (de Roemers) die iets kleiner blijven en minder heet worden, 

-  Die 4 – 20 miljard centrale waterstofbollen R1 worden met de tijd steeds groter, heter en gaan deze steeds  

   sneller roteren; de nevenbollen/Roemers groeien ook aan maar blijven achter t.o.v. de centrale bol. Circa 20 –  

   25 miljard jaar na de Little Bang monden alle inmiddels super hete, enorm grote en snel roterende pure  

   centrale waterstof plasma bollen exact gelijktijdig uit in één waterstof supernova explosie c.q. een lokale Big  

   Bang. Voor iedere centrale waterstofbol één Big Bang. De 2 - 4 nevenbollen/Roemers van puur waterstof  

   worden weggeslingerd en daarin vindt geen kernfusie plaats.  

-  Bij die explosie van de centrale bol/Big Bang wordt circa 15 % van het aanwezige waterstof gefuseerd tot  
   hogere elementen dan beryllium. Het meeste daarvan (circa 13 %) transformeert direct door tot het grote  

   centrale zwarte gat (CZG) van het toekomstige sterrenstelsel.  

 - Alleen elementen hoger dan beryllium kunnen van binnenuit instorten tot zwart gat atomen en worden  

   opgenomen in het centrale zwarte gat. Bij deze kernfusie reacties komt veel energie vrij.  

-  Door de kernfusie van ‘schil’ elektronen aan de atoomkernen gaat ten koste van circa 7 – 8% van de gravitatie.    

   Daarmee gaat een equivalent deel van de in stap 7 toegevoegde gravitie-energie ook weer verloren!  

   Zie figuur 6 document E3-1.  

 

 - De overige 2 % gefuseerd waterstof in de buitenste schil van het fusiegebied wordt explosief weggeblazen en  

   uitgestoten als plasmavormige hogere elementen samen met in totaal circa 85 % nog niet gefuseerd  

   waterstof dat voor namelijk aanwezig is in de 2 – 4 Roemers die door de vrijkomende energie van de Big  
   Bang ook weer gas/plasma wordt. Gravitatie leidt dat weggeblazen materiaal weer terug naar het vlak van de  

   heelalbolschil en daarmee terug naar één van de uit de Roemers te vormen spiraalarmen. Uit iedere Roemer  

   vormt zich één spiraalarm of Frank van het sterrenstelsel.  

 

-) Vorming sterrenstelsels na de Big Bangs: 

-   Bij die waterstofsupernova’s ontstaan de spiraalarmen (Franks) van de sterrenstelsels. Door het verlies aan  

    gravitatie in de centrale bol als gevolg van kernfusie worden die 2 – 4 nevenbollen/Roemers via de aanwezige  

    centrifugaal kracht weggeslingerd vanaf het centrale zwarte gat en ontsnappen daarmee aan dit centrale zwarte  

    gat.  

-   Rondom ieder van die centrale zwarte gaten vormen zich 2 – 4 zich daarvan verwijderende en omkrullende  

    spiraalarmen/Franks waaruit zich later één compleet sterrenstelsel vormt ieder met circa 150 ± 50 miljard  
    sterren. Rond iedere ster draaien tussen 1 – 10 planeten. De uitdijing t.o.v. het centrum C van het heelal  

    bedraagt dan circa 2,5 ± 0,5 miljard lichtjaar.  

 

-) Vanuit waterstof worden uitsluitend de elementen periodiek systeem gevormd: 

-   Om puur energetische redenen worden bij de kernfusiereacties tijdens deze pure waterstofsupernova explosies  

    heelalwijd uitsluitend atomen gevormd dwingend conform de elementen/isotopen van het ons op aarde  

    bekende periodiek systeem en hun al dan niet stabiele isotopen. Het periodiek systeem geldt heelalwijd. Zie de  

    document F1d en de isotopentabel van Wikipedia. 

 

-) Taak en functie sterrenstelsels: 

- De elektronenschillen kunnen bij waterstof, helium en lithium niet ineenstorten tot bij de atoomkern. H, He en  

   Li kunnen niet transformeren tot zwart gat atomen en dus niet in een zwart gat worden opgenomen. Zwarte  
   gaten accepteren pas (zwart gat) atomen vanaf beryllium en hoger. 

-  Sterrenstelsels en daarin aanwezige sterren hebben als primaire taak om dat bij de Big Bangs uitgestoten en  

   daarmee aan kernfusie ontsnapte waterstof, helium en lithium alsnog te laten fuseren tot het isotoop beryllium  

   (Be) en hoger zodat deze materie alsnog in het centrale zwarte gat van hun sterrenstelsel kunnen worden  

   opgenomen. (Let erop dat bij de fusie van ‘schil’ elektronen aan de atoomkern ook gravitatie en gravitatie- 

   energie verdwijnt!) 

-  Voor zover de elementen waterstof, helium en lithium niet in sterren fuseert moet dit restant daarvan in laatste    

   instantie alsnog rondom het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel fuseren tot Be en hoger voordat deze  

   atomen in dit centrale zwarte gat (CZG) kunnen worden opgenomen. Door deze kernfusie rondom het    

   centrale zwarte gat zijn de centra R1 thans miljoenen kelvin heet en daardoor fel verlicht.  

-  Het op R1 aanwezige centrale zwarte gat zelf is superkoud omdat bij zwart gat atomen de trilling ruimte van  
   de atoomkern zodanig beperkt is tot slechts circa 2,7 kelvin. Alle zwarte gaten verkeren standaard bij slechts  

   2,7 kelvin ook als de directe omgeving miljoenen kelvin heet is! 
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-) Einde uitdijing heelalbolschil: 

-   De uitdijing van de heelalbolschil eindigt pas als:  

    1) alle waterstof, helium en lithium in sterren is gefuseerd tot ≥ Be en zo ‘zwart gat geschikt’ is geworden,   

    2) alle ‘opgebrande’ sterren en planeten en alle gefuseerde atomen ≥ Be weer in het centrale zwarte gat zijn  

        opgenomen en  

    3) alle door sterren eerder uitgezonden elektromagnetische straling en deeltjes straling via: a) vorming van  

        protonen/elektronen, b) de vorming van waterstofatomen, c) kernfusie van waterstof tot atomen ≥ Be en  

        d) via de transformatie van gewone atomen tot zwart gat atomen samen met hun energie weer zijn  

        opgenomen in het eigen centrale zwarte gat of in dat CZG van één van de andere sterrenstelsels. 
    4) Alle in stap 7 via de vorming van waterstof toegevoegde ‘onzichtbare’ gravitatie-energie t.o.v. C is dan  

        omgezet in zichtbare rotatiesnelheid van de sterrenstelsels en van hun centrale zwarte gaten, 

    5) Via botsingen en het samenvoegen van sterrenstelsels zijn de huidige 5 – 9 rotatiesnelheden opgegaan in  

        slechts de rotatiesnelheid van deze centrale zwarte gaten. De rotatie assen zijn dan precies gericht op C. 

 

-  Gravitatie remt de uitdijing van het heelal c.q. van de heelalbolschil af. Alle uitdijingsnelheid wordt omgezet  

   in rotatiesnelheid van het sterrenstelsel zelf en in vormen van rotaties tussen de miljarden sterrenstelsels  

   onderling. Uiteindelijk ontstaan steeds grotere clusters van sterrenstelsels die voorafgaand aan deze Big Bangs  

   ieder reeds onderhevig waren aan circa 4 – 6 rotatiebewegingen. Bij het samensmelten van die sterrenstelsels  

   gaan de huidige 5 – 9 rotatie snelheden volledig op in die van het gevormde super centrale zwarte gat. 

-  Anno 2016 wordt de waargenomen (te) snelle rotatie bewegingen van sterrenstelsels ten onrechte  
   geïnterpreteerd als ‘donkere energie’. Vanuit de Little Bang bezien roteren de huidige sterrenstelsels van zich  

   zelf ook veel sneller dan als wordt uitgegaan van de Big Bang theorie. De waargenomen rotatie-snelheden zijn  

   de natuurlijke snelheden. 

 

-) Waar zitten we nu in de cyclus en wat kunnen we nog waarnemen (waarnemingshorizon heelal): 

-  We verkeren thans in de stap 23 van de heelalcyclus op circa 40 – 45 miljard jaar na de Little Bang en bij  

   een alzijdig gelijke uitdijing van circa 2,5 ± 0,5 miljard lichtjaar t.o.v. C en met inmiddels overal tussen 5 - 9   

   bewegingen t.o.v. C.  

-  Zowel het eerste deel van stap 23 als alle voorgaande 22 stappen van de heelalcyclus zijn technisch niet meer  

   waarneembaar te krijgen. Deze stappen zijn wel volledig af te leiden uit de heelalcyclus omdat die aan het  

   min/max 1 beginsel van Uiterwijk Winkel voldoen (F1f). Vanwege dat min/max 1 beginsel is de heelalcyclus   
   mathematisch te modelleren en daarna tot in detail te kwantificeren!  

-  Deze hele periode 22 stappen en begin van stap 23 omvat circa 30 miljard jaar vult in feite de inflatie theorie  

   en de eerste ‘duistere’ 380.000 jaar van de Big Bang theorie concreet in!  

 

-) Minieme afbuiging van licht zorgt voor volkomen vertekende en virtuele beelden heelal: 

-  Bij alle vormen van straling (o.a. fotonen) wordt in de heelalbolschil een uiterst geringe afbuiging aangebracht  

   doordat die heelalbolschil een relatief dunne laag is met daarin een uiterst lage concentratie aan waterstof.  

   Behalve gravitatie worden verder alle vormen van straling in heel minieme mate afgebogen door elektrische  

   en magnetische velden die uitgaan van sterren en sterrenstelsels.  

-  Die afbuiging wordt geschat op gemiddeld 1 graad per 10 - 40 duizend (lichtjaar). Zo’n minieme afbuiging is  

   technisch niet meetbaar. Binnen het Melkwegstelsel zorgen die afbuigingen voor nauwelijks veranderde  

   beelden. Buiten het Melkwegstelsel resulteert die afbuiging in vertekende tot volkomen vertekende beelden bij  
   waarnemingen in het diepe heelal. Het diepe heelal dat we via de heelalbolschil ontvangen ziet er in  

   werkelijkheid heel anders uit dan we op aarde waarnemen. Zie figuur 77 van G8. 

-  We nemen het heelal waar als een uniform steeds sneller uitdijend heelal. In werkelijkheid dijt het heelal/ 

   de heelalbolschil door gravitatie juist steeds langzamer uit. Vanwege die afbuiging kunnen we alleen door de  

   heelalbolschil heen kijken. Voor licht kunnen we maar maximaal 13,8 miljard lichtjaar ver terug kijken in de  

   tijd en alleen via die heelalbolschil. Het bolvormige heelal is daardoor een factor 6 – 15 x kleiner dan het  

   heelal dat we denken waar te nemen. Het heelal heeft een duidelijke bolvorm maar die krijgen we nimmer te  

   zien.  

-  Het heelal bestaat uit een duidelijk afgeperkte steeds minder snel uitdijende heelalbolschil met een straal van  

   ‘slechts’ circa 3,0 ± 0,5 miljard lichtjaar! Het heelal is een volledig gesloten systeem voor massa/materie,  

   kinetische energie en voor alle vormen van neutrino’s, fotonen en deeltjesstraling. Via de heelalbolschil kunnen  
   we thans voor licht maximaal 13,8 miljard lichtjaar ver terugkijken in het heelal. Dan zien we reeds volkomen  

   functionerende sterrenstelsels.  

-  Die miljarden Big Bangs en start van ieder sterrenstelsel moeten dus reeds circa 5 – 7 miljard jaar eerder  

   hebben plaatsgevonden. Die miljarden Big Bangs zijn vanaf de aarde niet meer waarneembaar te krijgen.  

-  Het heelal c.q. de heelalbolschil is hoe dan ook veel kleiner dan we denken! Hoe groot het heelal/ de  

   heelalbolschil thans is moet blijken bij de modellering van het heelal en de heelalcyclus.     
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-) Einde uitdijing heelalbolschil: 

-  Circa 400 – 450 miljard jaar na de Little Bang en over circa 350 - 400 miljard jaar na nu komt een einde aan de  

   uitdijing van de heelalbolschil en komt deze tot stilstand bij een maximale straal rond C van circa 3,0 ± 0,5  

   miljard lichtjaar. Dan zijn alle sterrenstelsels weer volledig verdwenen en zijn deze volledig opgenomen in hun  

   centrale zwarte gat evenals alle vormen van door sterren uitgezonden elektromagnetische straling en  

   uitgezonden deeltjesstraling. Al die vormen van straling zijn in die periode weer omgezet in protonen en  

   elektronen en vervolgens in waterstof en via kernfusie tot atomen ≥ Be die ook weer volledig in dat centrale  

   zwarte gat zijn opgenomen. Dat vergt veel tijd; tientallen miljarden jaren. 
-  Op het punt van maximale uitdijing is de heelalbolschil bezet met circa 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten  

   (CZG) die dan allemaal met dezelfde gemiddelde snelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c om hun  

   lengte as roteren.  

 

-  Deze rotatiesnelheid is globaal kwantitatief net zo groot als de uitdijingsnelheid! Aan het eind van de uitdijing  

   is alle uitdijing snelheid/energie omgezet in rotatiesnelheid/energie. Door die enorme rotatiesnelheid zenden  

   alle centrale zwarte gaten dezelfde enorme rotatie gravitatie uit waardoor deze centrale zwarte gaten elkaar  

   wederzijds aantrekken. Daardoor start vervolgens de inkrimping van de heelalbolschil richting C.  

 

-) Zwarte gaten moeten van zichzelf meer gravitatie genereren dan hun Kritische zwart gat gravitatie  

    (Krizgag): 
-  Deze centrale zwarte gaten bestaan volledig uit zwart gat atomen ≥ beryllium die verkeren bij 2,7 kelvin (F1e).  

   Bij zwart gat atomen bewegen de ‘schil’ elektronen met circa de lichtsnelheid c om de atoomkern heen. Deze  

   snelle ‘schil’ elektronen kunnen niet meer van baan verspringen en daardoor ook geen licht meer uitzenden  

   noch licht/energie absorberen.  

-  Alle zwart gat atomen stoten elkaar netto af via hun elektronenschillen waardoor binnenin zwarte en alle  

   andere compacte hemellichamen een enorme elektrische veerspanning aanwezig is waardoor zwarte gaten  

   van zichzelf heel instabiel zijn. Alle zwarte gaten worden alleen bijeen gehouden door hun enorme  

   (rotatie)gravitatie.  

   Die gravitatie moet voldoende groot zijn om de elektrische veerspanning van de zwart gat atomen te weerstaan  

   en daarmee deze atomen in het zwarte gat opgesloten te houden en zo het zwarte gat zelf stabiel te houden. 

-  Zwarte gaten, compacte hemellichamen en deze centrale zwarte gaten bestaan alleen dankzij de aanwezigheid  
   van voldoende gravitatie. Die gravitatie moeten ze zelf genereren vooral via hun enorme hoek/rotatie  

   snelheid en thans nog aanwezige uitdijingsnelheid van de heelalbolschil (Iedere snelheid t.o.v. het centrum C  

   van het heelal genereert zijn eigen gravitatie vector.  

-  Alleen gelijke vectoren van een kracht (o.a. gravitatie) trekken elkaar wederzijds aan zoals verwoord in de  

   Vectorwet van Uiterwijk Winkel.  

 

-  Alle compacte hemellichamen en zwarte gaten exploderen op het moment dat deze minder gravitatie genereren  

   dan hun Krizgag (Kritische zwart gat gravitatie). 

-  Alle centrale zwarte gaten zijn het restant van één volledig sterrenstelsel inclusief hun weer tot materie  

   omgevormde eerder uitgezonden vormen van elektromagnetische straling en van deeltjesstraling.  

-  Alle centrale zwarte gaten ondergaan thans (stap 23 heelalcyclus) 6 – 9 vormen van bewegingen/rotaties  

   waardoor de rotatieassen van de centrale zwarte gaten thans niet gericht staan op C. De komende tientallen tot  
   honderden miljarden jaren gaan de huidige sterren op in steeds grotere stelsels waardoor het aantal snelheden  

   afneemt tot uiteindelijk slechts één snelheid. De hoeksnelheid van het uiteindelijke gevormde centrale zwarte  

   gat bedraagt 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Alle centrale zwarte gaten zijn opgebouwd uit ergens tussen 64  

   en 256 huidige sterrenstelsels. De rotatieassen van alle centrale zwarte gaten zijn uiteindelijk precies gericht op  

   C. Voor die 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten van de heelalbolschil is die situatie weergegeven in figuur 1  

   van document G8, www.uiterwijkwinkel.eu  

 

-) Alle centrale zwarte gaten keren gelijktijdig om richting centrum C van het heelal: 

-  Na het bereiken van de maximale uitdijing laat de rotatiegravitatie de heelalbolschil van zwarte gaten weer  

   inkrimpen richting het centrum C van het heelal. Bij alle centrale zwarte gaten is de netto gravitatievector  

   steeds precies gericht op het centrum C van het heelal.  
-  Dat resulteert in het weer gelijktijdig en gelijkmatig inkrimpen van het heelal richting C; figuur 2 van  

   G8. Alle centrale zwarte gaten (CZG) bewegen netto in een rechte lijn naar C toe. 

 

-) Inkrimpsnelheid is tegengesteld gericht aan de rotatiesnelheid CZG: 

-  De inkrimpsnelheid van de CZG genereert een bijbehorende inkrimpgravitatie. Die is bij alle centrale zwarte  

   gat echter volledig tegengesteld gericht aan de rotatiegravitatie van dat zwarte gat die immers voortkwam uit  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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   de uitdijingsnelheid; figuur 3 van G8 etc.:  

-  Onderweg naar C wordt de versnelling van inkrimping daardoor steeds afgeremd wat ten koste gaat van  

   hun rotatiesnelheid. Alle centrale zwarte gaten verliezen tijdens de terugtocht naar C steeds meer van  

   hun hoeksnelheid. Alle zwarte gaten worden uiteindelijk volledig ontdaan van hun verschillende vormen  

   van rotatiesnelheid en van de daarbij behorende rotatiegravitatie en gravitatie-energie.  

 

-) Met constante snelheid inkrimpen heelalbolschil: 

-  De versnelling van de inkrimpsnelheid van alle CZG wordt daardoor continue afgevlakt tot een stationaire en  

   vrij constante en een overal steeds gelijke inkrimpsnelheid van naar schatting circa 0,1 - 0,15 Mm/s *);  

   figuur 4:  
-  Bij alle centrale zwarte gaten gaat het inkrimpen van het heelal gaat ten koste van hun rotatiesnelheid en  

   daarmee van hun rotatiegravitatie; figuren 5 en 5a van G8. Dit gaat dus ook ten koste van hun gravitatie  

   energie (= onze ‘donkere energie’) die met de vorming van het waterstof atoom aan de heelalcyclus was  

   toegevoegd; figuur 6 van document E3-1: 

 

 

-) Alle materie heeft steeds exact dezelfde heelalkloktijd: 

-  Alle centrale zwarte gaten hebben steeds exact dezelfde heelalkloktijd t.o.v. het moment van de Little Bang.  

   Onder regie van gravitatie en hun posities steeds onderling op elkaar afgestemd komen alle centrale zwarte  

   gaten komen weer, exact tegelijkertijd, aan nabij C. Gedurende deze inkrimping neemt de, in stap 7  
   toegevoegde, gravitatie-energie steeds verder af en daarmee de totale netto gravitatie en gravitatie-energie van  

   het heelal. Onderweg naar C blijft bij alle centrale zwarte gaten hun netto gravitatie steeds precies gericht op  

   het centrum C van het heelal! 

 

-) Nabij centrum C heelalbolschil zijn alle CZG volledig ontdaan van hun rotatie snelheid:  

- Net voordat deze zwarte gaten in de eindfase van de inkrimping van het heelal gaan samensmelten zijn de  

  centrale zwarte gaten (CZG) volledig ontdaan van hun eigen rotatie snelheid en van alle onderlinge vormen van  

  rotatiesnelheid en zijn deze dan 100 % ontdaan van hun rotatie gravitatie. Dan blijft alleen de inkrimpsnelheid  

  en de inkrimpgravitatie over die dan alle centrale zwarte gaten nog boven Krizgag houdt en daarmee een  

  vroegtijdige explosie voorkomt. (Eén voortijdige explosie zou de afwikkeling van de heelalcyclus volledig  

  verstoren en resulteren in het einde van de heelalcyclus!)  
- Net voordat deze centrale zwarte gaten gaan samensmelten bewegen deze allemaal in een zuiver rechte lijn  

  naar C toe. Alle centrale zwarte gaten samen vormen één perfecte bol en zijn dan volledig ontdaan van hun  

  rotatiesnelheid. Zie figuur 6: 

 

-) Vorming heelalbolschil van zwart gat materie met holle binnenruimte: 

- Bij het samensmelten van deze 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten ontstaat eerst een perfect ronde  

  heelalbolschil met een straal van miljarden km en met een dikte van circa 40 - 60 duizend km bestaande uit  

  zwart gat materie/atomen. Die bolschil van zwart gat materie krimpt vervolgens verder alzijdig gelijkmatig in.  

  Alle aanwezige zwart gat atomen bewegen dan in een zuiver rechte lijn naar C toe; figuur 7: 

 

- In figuur 8 is de opbouw van de veerspanning geschetst gedurende het laatste deel van de vorige heelalcyclus  

  en tijdens de Little Bang c.q. start van de volgende cyclus. 
- In de figuren 9 van G8 is de opbouw geschetst van gewone atomen en zwart gat atomen en is in figuur 13 de  

  oorsprong van de veerspanning in zwarte gaten aangegeven.  

- De vorming van zwart gat atomen is alleen mogelijk vanuit gewone atomen met twee of meer elektronenparen  

  en geschiedt via de vorming van vanderwaalsbindingen zowel binnenin de elektronenschillen van het gewone  

  atoom als tussen de elektronenschillen onderling in samenhang met een extreem hoge druk van buitenaf. Zie  

  het meer recenter document F1e van 2015 met de figuren 18 a – 18n. De opbouw van verschillende zwart gat  

  atomen is hier geschetst. 

 

- Alle niet meer roterende 4 – 20 miljard zwarte gaten smelten samen tot één perfect ronde heelalbolschil van  

  zwart gat materie met een dikte van circa 50 ± 10 duizend km en straal van enkele miljarden km; figuur 10:  

- Zwart gat atomen en zwarte gaten verkeren standaard nabij het absolute nulpunt. Het heelal is al die tijd  
  absoluut koud (bij circa 2,7 kelvin) zonder kosmische straling (fotonen, neutrino’s / frankino’s en deeltjes) en is  

  daardoor absoluut donker. Alleen gravitatie is continue aanwezig en die neemt gedurende de inkrimping steeds  

  verder af evenals de daaraan verbonden gravitatie-energie ten opzichte van C. 
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-) Vorming Little Bang zwarte gat; steeds verdere afname van snelheid en gravitatie: 

- Uit die 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten vormt zich één supergroot Little Bang zwarte gat met een straal  

  van circa 50 - 100 miljoen km precies rondom het centrum C van het heelal; figuur 11 van G8.  

- Door het steeds verder terugvallen en uiteindelijk zelfs volledig wegvallen van snelheid t.o.v. C valt daarmee  

  ook de gravitatie van dat te vormen Little Bang zwarte gat steeds verder af. Dat Little Bang zwarte gat kan  

  daardoor niet verder instorten tot een singulariteit of puntmassa! 

  

-) De superkoude Little Bang waarbij alleen protonen en elektronen vrijkomen: 

- In de eindfase van vorming van het Little Bang zwarte gat neemt de inkrimpsnelheid en daarmee de gravitatie  
   steeds verder af tot nagenoeg nul. Vlak voordat het Little Bang zwarte gat geheel wordt voltooid raakt dit  

   onder de kritische zwart gat gravitatie of Krizgag **). Krizgag valt theoretisch kwantitatief af te leiden. 

- De voor zwarte gaten minimaal benodigde hoeveelheid gravitatie c.q. Krizgag is voorlopig gedefinieerd als het  

  kleinst mogelijke zwarte gat met een straal van 2 - 3 km en een rotatiesnelheid van 1/3e van de lichtsnelheid;  

  figuur 12.  

 

-) Little Bang treedt op bij onderschrijden van Krizgag (de Kritische zwart gat gravitatie): 

- Krizgag is de ondergrens voor de minimaal vereiste hoeveelheid kinetische energie van zwarte gaten en de  

  daardoor veroorzaakte (rotatie)snelheid en (rotatie)gravitatie!  

- De opbouw van de elektrische veerspanning in zwarte gat wordt gevisualiseerd en toegelicht in figuur 13. 

- Bij het onderschrijden van Krizgag, zoals aangegeven in figuur 14, geraakt het Little Bang zwarte gat  
  vanwege de enorme inwendige elektrische veerspanning overal exact gelijktijdig in een instabiele toestand  

  omdat gravitatie zich met oneindige grote snelheid verplaatst. Exact gelijktijdig valt dit supergrote zwarte gat  

  uiteen in instabiele zwart gat atomen die direct daarop uiteenvallen in een equivalent aantal gewone protonen  

  en gewone elektronen.  

 

-) Heelal is geen éénmalig fenomeen maar doorloopt een vaste energie neutrale cyclus: 

- Als Krizgag niet wordt onderschreden vindt geen nieuwe Little Bang plaats. In dat geval eindigt het heelal als  

  één supergroot zwart gat met een doorsnede van circa 50 – 100 miljoen km; figuur 15. Dan zou het heelal een  

  éénmalig fenomeen zijn in plaats van een energie neutrale cyclus die zichzelf tot in het oneindige steeds  

  herhaalt.  

- Gezien de in dit document G7 beschreven cyclus bestaat geen enkele aanleiding om aan te nemen dat sprake  
  van een heelal als een éénmalig fenomeen is doch sprake is van een heelal dat zichzelf eindeloos herhaalt via  

  een op zich energie-neutrale cyclus van 29 stappen ***). 

 

 

*) Bij een inkrimpsnelheid van circa 0,150 Mm/s vergt het overbruggen van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar (de 

maximale uitdijing) globaal circa 5 – 7 biljoen jaar! De gemiddelde inkrimpsnelheid vormt daarmee de 

bepalende factor voor de totale tijdsduur van de inkrimping van de heelalbolschil en daarmee voor de duur van 

één gehele cyclus van het heelal. Deze inkrimpsnelheid is pas te bepalen na modellering van de heelalcyclus. 

Voorlopig houdt de auteur een cyclustijd aan van 2 – 3 biljoen jaar. 

 

**) Krizgag is een maat voor: 

a) de minimaal benodigde snelheid, kinetische energie en impulsmoment van een zwart gat,  
b) de stabiliteit van zwarte gaten benodigde minimale hoeveelheid gravitatie, 

c) de minimale afmetingen en de hoeveelheid massa/materie van zo’n zwart gat.  

Om Krizgag van het Little Bang zwarte gat te laten onderschrijden moet van alle kanten rondom C tegelijkertijd 

exact evenveel materie, massa en kinetische energie op het centrum C van het heelal afkomen en moet C steeds 

exact in het centrum van het heelal/de heelalbolschil en van het Little Bang zwarte gat blijven staan.  

Het huidige heelal is onderdeel van een oneindig lange reeks van steeds vrijwel identieke cycli. Blijkbaar wordt 

Krizgag bij iedere cyclus steeds consequent onderschreden. 

 

***) We bevinden ons nu reeds in stap 23 van de thans lopende heelalcyclus van 29 stappen. Van de 22 

voorgaande stappen en zelfs het eerste 4 – 6 miljard jaar van de huidige stap 23 is alleen de achtergrond 

temperatuur van het heelal waarneembaar en verder vrijwel niets. 
Hoewel het via telescopen verkregen heelalbeeld volledig gevuld is blijft de waarnemingshorizon op dit heelal 

heel beperkt tot een straal van 13,8 miljard lichtjaar voor licht en tot circa 18 miljard jaar voor infrarood. 

 

Aangezien het heelal een pure bolschilvorm heeft kunnen we binnen die heelalbolschil zelf maar 13,8 – 18 

miljard jaar ver kijken. Die heelalbolschil moet voor zichtbaar licht dus minimaal een straal hebben van circa 2,5 
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± 0,5 miljard lichtjaar (= 16 – 18 : 2π). Volgens de auteur is deze heelalbolschil dus veel kleiner van afmeting en 

heeft het heelal een geheel andere vorm dan het heelal waar astrofysici anno 2015 vanuit gaan.  

 

De auteur gaat er van uit dat: 

a) fotonen van licht maar gedurende maximaal 13,8 miljard jaar kunnen voortbestaan binnen de bolschil voordat 

deze weer zijn terug gevormd tot materie in de vorm van elektronen en  

b) infrarood fotonen maximaal 18 miljard jaar kunnen voortbewegen voordat die straling weer is terug gevormd 

tot protonen.  

De werkelijke straal van de heelalbolschil kan daardoor niet veel groter zijn dan 3 – 4 miljard lichtjaar. Zie 

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

 

Hoewel niet zichtbaar te krijgen valt via de heelalcyclus wel precies af te leiden wat zich in die voorafgaande 

periode van 22 stappen allemaal precies heeft plaatsgevonden. In deze cyclus is iedere overgang van de ene stap 

naar de volgende stap gekenmerkt doordat steeds in feite slechts één fysische, één chemische of één kernfysische 

verandering plaatsvindt. De heelalcyclus van 29 stappen voldoet volledig aan het door de auteur afgeleid 

minimaal/maximaal 1 beginsel c.q. het min/max 1 beginsel. Zie document F1f.  

 

Alle voorgaande stappen en alle nog komende stappen in de cyclus berusten op dezelfde 12 basisparameters van 

het heelal. Daardoor zijn alle 29 stappen mathematisch te modelleren en daarmee de heelalcyclus als geheel. Met 

dat in 2015 en 2016 te maken model van het heelal valt de hele heelalcyclus kwantitatief in te vullen. Daarmee 
de afmetingen van dat heelal en de duur van één cyclus af te leiden. Dan zijn de randen en grenzen van het heelal 

en zijn cyclus volledig en tot in detail kwantitatief aan te geven.  

 

 

7.3 DE HEELALCYCLUS STARTEND VANAF DE LITTLE BANG: 

Startend met de Little Bang worden thans alle 29 stappen in de heelalcyclus voornamelijk kwalitatief beschreven. 

Bij iedere stap worden de twaalf basisparameters zo goed als mogelijk kwantitatief ingeschat. Zonder zo’n 

mathematisch model ter beschikking kan de auteur anno 2015 niet anders dan uit te gaan van grove schattingen.  

 

In dit hoofdstuk 7 houdt hij rekening met afwijkingen in zijn kwantitatieve aannames. Die kunnen mogelijk een 

factor 102 – 103 afwijken ten opzichte van de uitkomsten van het mathematisch heelalmodel in 2016 en later.  
Niettemin geven dergelijke globale inschattingen van de auteur de lezers en de modelbouwers een zekere 

indicatie en houvast: a) welke vorm de heelalbolschil heeft en b) hoe het heelal zich steeds manifesteert aan het 

begin en einde van iedere stap.  

Duidelijk is reeds dat iedere stap van de heelal cyclus gepaard gaat met in beginsel slechts één fysische, 

chemische of kernfysische wijziging en dus precies te volgen en te herleiden valt. Alle stappen van de 

heelalcyclus voldoen aan het minimaal/maximaal 1 beginsel; document F1f en appendix.  

 

Aangegeven wordt:  

a) de vaste volgorde die deze 29 stappen met hun 12 parameters volgen,  

b) wanneer zo’n stap in de vorm van een moment of aanvang en einde van een periode globaal plaatsvindt, 

c) welke kernfysische, chemische of fysische verandering plaatsvindt bij de overgang naar de volgende stap,  

d) welk stelsel van krachten en bindingen dan actief is of wordt, 
e) de verdeling van de kinetische energie en van de gravitatie energie (= donkere energie) in de heelalbolschil, 

f) en met welk stelsel van bewegingen dat gepaard gaat. 

g) zonder mathematisch model zijn die 29 stappen alleen kwantitatief te beschrijven via globale inschattingen.  

 

Inzichtelijk wordt hoe en waarom de heelalcyclus energieneutraal wordt afgewikkeld en waarom de 

heelalbolschil bij het doorlopen van alle 29 stappen weer precies terugkomt op zijn startpunt C. Ieder heelal 

eindigt met een nieuwe Little Bang en steeds precies op hetzelfde centrum C van de heelalbolschil. Iedere cyclus 

start en sluit deze aan het eind af met zo’n super koude Little Bang. Het heelal is een eindeloos zich herhalende 

cyclus en daarmee een ‘perpetuum mobile’.  

 

-) De radiale energie/beweging van het heelal: 
Zwart gat atomen stoten elkaar af via hun negatief geladen elektronenschillen. Die afstoting zorgt na de Little 

Bang voor de radiale uitdijingssnelheid/kinetische energie van het volgende heelal en voor een 

uitdijingssnelheid van de heelalbolschil van mono laagjes van protonen en elektronen met circa 1/3e van de 

lichtsnelheid. Na de Little Bang is die radiale kinetische energie voor circa 99,9 % aanwezig op de protonen.  

 

-) De transversale energie/beweging van het heelal: 
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Bij zwart gat atomen draaien de ‘schil’ elektronen met extreem grote snelheden van circa de lichtsnelheid c 

rondom hun atoomkernen. Bij de Little Bang verlaten alle ‘schil’ elektronen hun atoomkernen. Deze transversale 

kinetische energie van het heelal is dan voor 100% aanwezig op de vrijgekomen ‘schil’ elektronen.  

Die vrijgekomen ‘snelle schil elektronen’ splitsen alle instabiel geworden atoomkernen op in protonen en ‘kern 

elektronen’ die vervolgens door deze ‘schilelektronen’ weer versneld worden tot een gemiddelde transversale 

snelheid van circa 2/3e van de lichtsnelsnelheid c.  

Beide bewegingsrichtingen (radiaal en transversaal) en bijbehorende kinetische energieën zijn via modellering te 

herleiden.  
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7.3.1  STAP 1: MOMENT ONDERSCHRIJDEN KRIZGAG EN START NIEUWE HEELAL MET DE  

         LITTLE COLD BANG:  
 

-) De vijf stappen van de Little Bang en eerste vijf stappen in de heelalcyclus: 

De Little Bang zelf bestaat uit vijf direct opeenvolgende stappen/momenten die uitvoerig zijn beschreven in 

document G6 vanaf blz. 24. De auteur beperkt zich hier tot de hoofdlijnen: 

 

Stap 1: In het voorafgaande heelal heeft gravitatie alle massa, materie, lading, magnetische spin en 

kinetische energie van het heelal bijeengebracht in het Little Bang zwarte gat dat volledig bestaat uit 

zwart gat atomen ≥ beryllium (Be). Op het allerlaatste moment net voor de afronding van dit Little Bang 

zwarte gat wordt de kritische zwart gat gravitatie of Krizgag onderschreden (figuren 14 en 15 van G8) en 

valt dit super zwarte gat uiteen in losse zwart gat atomen. Zie figuur 17 van G8. 

Deze Little Bang vond circa 40 – 45 miljard jaar geleden plaats vanuit een super groot Little Bang zwarte 

gat met een straal van 25 – 50 miljoen km. Voorafgaand had gravitatie alle massa, materie en kinetische 

energie van het heelal daarin bijeengebracht. 

 

Gravitatie is de enige vorm van straling zonder massa en energie en verplaatst zich daardoor met oneindig grote 

snelheid met als effect dat het gehele, perfect ronde, Little Bang zwarte gat met een straal diameter van circa  

50 – 100 miljoen km overal exact tegelijkertijd in dezelfde instabiele toestand geraakt.  
In alle compacte hemellichamen, zoals het Little Bang zwarte gat, stoten de aanwezige zwart gat atomen elkaar 

wederzijds af via hun negatief geladen elektronenschillen. In alle zwarte gaten genereert deze onderlinge 

afstoting een elektrische veerspanning die netto alzijdig naar buiten gericht is. Alleen gravitatie houdt deze, 

elkaar afstotende, zwart gat atomen bijeen. Om stabiel te blijven moet ieder zwarte gat een minimale hoeveelheid 

gravitatie te genereren die groter is dan Krizgag. Zo niet dan explodeert zo’n zwart gat, hoe groot dat ook moge 

zijn en valt dat uiteen in losse zwart gat atomen en daarna in losse protonen en elektronen.  

Bij zwart gat atomen roteren de ‘schilelektronen’ met circa de lichtsnelheid rond hun atoomkern.  

 

-) Kenmerken stap 1 heelalcyclus:  
- Einde van de cyclus vorige heelal met gelijktijdige doorstart van een nieuwe cyclus van het volgende heelal, 

- Het heelal bevat geen ‘donkere massa/materie’ noch ‘donkere energie’; alle materie en energie is verklaarbaar.  
- Newton en Einstein hielden geen rekening met de bolvorm van het heelal en zijn daardoor vergeten een  

  correctiefactor cos α op te nemen in hun formules. Met die factor cos α bezit het heelal veel meer gravitatie en  

  daarmee ook veel meer materie/massa en kinetische energie aanwezig dan thans, tot 2015, is gedacht.  

  Zie documenten E3 en E3-1 met de figuren 1, 2 en 3. www.uiterwijkwinkel.eu ,  

- Gravitatie verplaatst zich met oneindige snelheid en puur rechtlijnig door het heelal. Daardoor onderschrijdt het  

  Little Bang zwarte gat overal exact gelijktijdig zijn Krizgag (kritische zwart gat gravitatie) en wordt dus overal  

  exact gelijktijdig instabiel. Zie de figuren 14, 15 en 16 van G8, 

- De totale onderlinge elektrische en magnetische afstoting (veerspanning) tussen de zwart gat atomen onderling  

  bereikt het punt dat deze groter wordt dan de totale gravitatie van het Little Bang zwarte gat. Dat gebeurt pas op  

  het allerlaatste moment (circa één duizendste seconde) voordat de vulling van het Little Bang zwarte gat 

volledig  

  is afgerond. 
- Bij het onderschrijden van Krizgag wordt het Little Bang zwarte gat overal exact gelijktijdig instabiel en valt  

  daarop bij circa 2,7 kelvin uiteen in losse ongeladen zwart gat atomen/elementen, 

- Stap 1 neemt veel minder dan 10-3 seconde in beslag, 

 

 

7.3.1.1  STAP 1a: MOMENT MET UITEEN VALLEN ZWART GAT ATOMEN IN LOSSE  

                              ATOOMKERNEN EN ‘SCHIL’ ELEKTRONEN:  
 

Stap 1a: heelalcyclus:  

Deze elkaar afstotende zwart gat atomen zijn van zichzelf ook instabiel. Alle met de lichtsnelheid 

bewegende ‘schil’ elektronen verlaten tegelijkertijd hun zwart gat atoomkernen waardoor de structuren 

van alle zwart gat atomen volledig verdwijnen. Zie figuur 17 van G8.  

Met het verdwijnen van het zwart gat atoom verdwijnen ook alle fysische en chemische krachten en 

fysische kenmerken zoals gravitatie en temperatuur.  

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) Kenmerken stap 1a:   

- Alle ‘schil’ elektronen verlaten hun instabiel geworden zwart gat atomen. Deze zwart gat atomen vallen  

  vervolgens nabij 0 kelvin allemaal exact gelijktijdig uiteen in losse atoomkernen en in losse ‘schil’ elektronen.  

- Met het uiteenvallen van het atoom verdwijnt ook het laatste restant van de gravitatie en van gravitatie energie  

  uit het heelal! Ook het fysisch fenomeen temperatuur verdwijnt volledig. Tijdens de Little Bang daalt de  

  temperatuur van 2,7 naar een equivalent van 0 kelvin. Deze Little Bang is daardoor technisch niet  

  waarneembaar te maken.  

- De vrijgemaakte elektronen beginnen de atoomkernen in bolvormige laagjes te duwen met C in het centrum;  

  figuur 19 van G8. 
- Vanwege de naar buiten gerichte elektrische veerspanning van de elektronen en de atoomkernen start de  

  uitdijing van het nieuwe heelal vanuit C bezien weer direct met circa 1 Mm/s en alleen aan de buitenkant  

  van de instabiel geworden ‘Little Bang zwart gat’ bol. Buiten deze voormalige ‘Little Bang’ bol is geen enkele  

  vorm van materie of van straling en energie aanwezig; zie figuur 11. 
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7.3.2 STAP 2: MOMENT DAT DE ‘SCHIL’ ELEKTRONEN DE INSTABIELE ATOOMKERNEN  

                        SPLIJTEN IN LOSSE PROTONEN EN ELEKTRONEN: 

De vrijgekomen ‘schil’ elektronen botsen tegen naburige instabiel geworden atoomkernen aan en splijten 

alle aanwezig atoomkernen op in uitsluitend losse ‘kern’ protonen en losse ‘kern’ elektronen; zie figuur 21 

van G8. 

 

-) Kenmerken stap 2: 
- Alle protonen en elektronen moeten bij deze Little super Cold Bang (0 kelvin) als deeltje materie volkomen  
  ongeschonden in stand blijven. Ze mogen tijdens de botsingen en grote versnellingen die optreden niet  

  uiteenvallen in nog kleinere elementaire deeltjes zoals quarks of nog kleinere deeltjes zoals fotonen, neutrino’s  

  of higgs deeltjes.  

- Met het zwart-gat atoom verdwijnt eveneens alle resterende gravitatie en alle nog resterende gravitatie-energie! 

- Alle voor de Little Bang aanwezige protonen en elektronen moeten deze stap 2 volledig ongeschonden  

  doorstaan! 

- De elektronen duwen de atoomkernen nog verder in bolvormige laagjes; figuur 19 van G8. 

- De vrijgekomen ‘schil’ elektronen bewegen op iedere willekeurige dwarsdoorsnede in bandvormige banen  

   t.o.v. C en bewegen in eerste instantie met de lichtsnelheid c; figuur 20 van G8. 

- De versnelling van uitdijing van het nieuwe/volgende heelal is beperkt. Maatgevend is de maximale versnelling  

  die de ruimtelijke constructie van het proton daarbij verdragen kan.  
- In document F1c heeft de auteur de ruimtelijke structuren van het proton en het elektron en hun antivormen  

  afgeleid. Zie de figuren 15a/15b en 15c/15d. Deze structuren zijn thans ook weergegeven in de figuren 18a,  

  18 b, 18c en 18d van document G8.  

- Bij deze Little Bang treedt verder:  

   a) geen enkele vorm van annihilatie op noch bij de protonen noch bij de elektronen  

   b) geen vorming op van neutronen en  

   c) geen vorming op van het waterstof atoom. 

- Deze met de lichtsnelheid bewegende ‘schil’ elektronen splitsen vervolgens alle instabiele atoomkernen verder  

  volledig en voor 100% op in losse ‘kern’ protonen en in losse ‘kern’ elektronen. Zie figuur 21 van document  

  G8. Het Little Bang zwarte gat valt volledig uiteen in een equivalent aantal gewone protonen en elektronen.  

- Geen transformatie van massa in energie conform Einsteins E = mc2 noch het weer terug vormen van massa  
  vanuit energie waarop de Big Bang theorie berust! Dit maakt de Little Bang eenvoudig en overzichtelijk! 

- De heelalbol begint aan de buitenzijde volkomen gravitatie loos uit te dijen. 

- Versnelling uitdijing aan de buitenzijde zet door tot circa 2 Mm/s. 

- Tijdsduur stap 2 bedraagt veel minder dan 10-3 seconde en resulteert in een verdere opzwelling van het  

   voormalige ‘Little Bang zwarte gat’ met circa één kilometer.  
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7.3.3  STAP 3: MOMENT MET VERSNELLEN VAN DE VRIJGEMAAKTE ‘KERN’ ELEKTRONEN: 

 

Stap 3 heelalcyclus:  

De losse ‘snelle’ elektronen versnellen de relatief stilstaande ’kern’ elektronen tot een gelijke snelheid. 

van circa 200 Mm/s of 2/3e van de lichtsnelheid c. 

   

-) Kenmerken stap 3: 

- De snelle ‘schil’ elektronen versnellen de vrijgekomen stilstaande ‘kern’ elektronen tot een gezamenlijk  

  gemiddelde snelheid van circa 2/3e van de lichtsnelheid c; figuur 22 van G8. In deze stap krijgen alle ‘schil’  
  elektronen en alle ‘kern’ elektronen een gelijke snelheid/kinetische energie en tevens een gelijk impulsmoment;  

  figuur 23.  

- De laagjes van protonen en elektronen zorgen voor de veerspanning die zorgt voor de alzijdig gelijke uitdijing  

  van het voormalige Little Bang zwarte gat rondom het centrum C met dat centrum C steeds exact als  

  centrum; figuur 24 van G8;  

- Aan de buitenkant wordt de uitdijingsnelheid van de bollaagjes protonen/elektronen versneld van circa 2 Mm/s  

  tot circa 4 Mm/s, 

- De snelle vrije elektronen dwingen de stilstaande protonen in mono bollaagjes van afwisselend één proton en  

  één elektron dik; figuur 25. 

- Geen vorming van subatomaire deeltjes, quarks, neutronen en/of waterstofatomen! 

- Tijdsduur: veel minder dan 10-3 seconde. 
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7.3.4  STAP 4: MOMENT DAT DE LOSSE PROTONEN EN LOSSE ELEKTRONEN ZICH ORDENEN  

                         IN BOLLAAGJES VAN ÉÉN PROTON EN ÉÉN ELEKTON DIK:  

 

Stap 4 heelalcyclus:  

De protonen en elektronen ordenen zich in exact ronde mono bollaagjes van afwisselend één proton en één 

elektron dik. De stappen 1 – 4 nemen circa één milliseconde of minder in beslag en vindt plaats bij 0 

kelvin!  

 

-) Kenmerken stap 4:  

- De t.o.v. C uitdijende protonen samen met de daarnaast met circa 2/3e van de lichtsnelheid rondom C  

  bewegende elektronen ordenen zich tijdens stap 4 in een vrijwel oneindig aantal perfect ronde mono bollaagjes  

  van afwisselend steeds slechts één proton dik en één elektron dik etc. Zie de figuren 26 en 27 van G8,  

- Het atoom is volledig afwezig. Daarmee is zowel gravitatie, gravitatie energie als temperatuur afwezig! De  

  temperatuur van de Little Bang is equivalent aan 0 kelvin, 

- Binnen die laagjes van protonen en elektronen heerst ook een enorme veerspanning waardoor alle protonen  

  zich vanaf de buitenkant van het voormalige ‘Little Bang zwarte gat’ in een rechte lijn bewegen vanaf C. Deze ·     

  protonen bezitten alleen radiale kinetische energie en 99,95 % van alle aanwezige radiale kinetische energie.  

- De elektronen bezitten circa 0,05 % van de radiale kinetische energie en bewegen daarnaast nog met circa 2/3e  

  c in hun mono bollaagjes in alle richtingen rondom C en bezitten gemiddeld exact evenveel kinetische  
  energie/impulsmoment. Deze elektronen bezitten samen 100% van de transversale kinetische energie!  

- Ruimte en dikte heelalbolschil: de bolvorm heeft een straal van circa 0,05 - 0,1 miljard km en zwelt verder  

  versneld op in de vorm van bolvormige mono laagjes van protonen en elektronen; het Little Bang zwarte gat  

  wordt afgepeld als weergegeven in figuur 28 van G8.  

- Alle punten in het heelal hebben vanuit het centrum C bezien onder alle omstandigheden steeds exact dezelfde  

  heelalkloktijd! Tijdverschillen zijn niet mogelijk! Relatieve tijd en tijdverschillen ontstaan als gemeten wordt  

  vanuit alle andere plaatsen in het heelal dan C; zie figuur 29 G8!  

- Bij alle theoretische beschouwingen geldt C als enig toegestane vast waarnemingspunt en het moment van de  

  Little Bang als vaste startpunt van tijd. Voor de ontwikkeling van tijd en ruimte zie ook document G2. 

- Duur stap 4: minder dan 10-3 seconde. 

- Vanaf de buitenzijde start het afpellen van het Little Bang zwarte gat in de vorm van bolvormige mono laagjes  
  van afwisselend één proton en één elektron dik. Die mono laagjes verwijderen zich met circa 1/3e – 1/2e van de  

  lichtsnelheid c vanaf de buitenzijde van het Little Bang zwarte gat. (Het volledig afpellen duurt circa 1.300 –  

  1.500 jaar!)  
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7.3.5  STAP 5: PERIODE TOT HET ONTSTAAN VAN EEN HOLLE BINNENRUIMT RONDOM C;  

                         EINDE LITTLE BANG:  

 

Stap 5 heelalcyclus:  

De auteur verwerpt het inflatoir opzwellen van het heelal met snelheden groter dan de lichtsnelheid c. In 

dat geval zouden alle protonen en elektronen volledig uiteenvallen in hun higgs deeltjes. Uit die higgs 

deeltjes valt dan geen proton/elektron meer terug te vormen! 

  

Het Little Bang wordt in stap 5 laagje voor laagje protonen/elektronen afgepeld met een uitdijingssnelheid 

van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Dit afpellen start vanaf de buitenzijde van het voormalige Little 

Bang zwarte gat. Zie figuur 30 van G8. De Little Bang is pas afgerond op het moment dat een holle 

binnenruimte rondom C ontstaat. 

 

Die eerste opzwelling van het voormalige Little Bang zwarte gat neemt maar liefst circa 1.300 – 1.500 jaar 

in beslag. Het voormalige Little Bang zwarte gat zwelt daardoor op tot een bol met mono laagjes 

protonen/elektronen met een straal van circa 500 – 750 lichtjaar totdat die holle binnenruimte ontstaat. 

Pas dan is de Little Bang volledig afgerond.  
 

-) Stap 5a: 

In stap 5a wordt de radiale veerspanning afgewikkeld tot nul. Vanwege het ontbreken van gravitatie dijt de  
heelalbolschil van mono bollaagjes van protonen/elektronen daarna met een constante stationair snelheid uit met 

circa 1/3e -1/2e van de lichtsnelheid c. Stap 5a neemt naar schatting minimaal circa duizend jaar in beslag. In die 

periode dijt het Little Bang zwarte gat versneld op tot een straal van circa 500 ± 50 lichtjaar die bestaat uit mono 

bollaagjes van losse protonen en mono bollaagjes van losse elektronen.  

 

-Stap 5b: 

De transversale veerspanning binnen de laagjes van protonen en elektronen is dan nog steeds aanwezig. Stap 5b 

gaat gepaard met een verdere opzwelling van de heelalbol met een factor 105- 106 en duur naar schatting nog 

circa 500 jaar voordat ook die transversale veerspanning zodanig is gereduceerd dat rondom C een holle 

binnenruimte kan ontstaan.  

Het voormalige ‘Little Bang’ zwarte gat is dan reeds opgezwollen tot mono laagjes van protonen/elektronen met 
een volume van circa 6,4 x 1045-50 km3; figuur 30. 

Aan het eind van stap 5b bestaat het heelal uit een perfect ronde bol met een straal van circa 750 ± 50 lichtjaar 

met C steeds precies in het centrum. Het heelal is volledig zonder enige vorm van gravitatie! 

  

-) Kenmerken stap 5a en 5b:  

- De versnelling in de uitdijing houdt pas op als de onderlinge veerspanning tussen de protonen en elektronen  

  zowel in radiale als in transversale richting is afgenomen tot nul en de maximale uitdijing snelheid wordt  

  bereikt. Dat moment vormt het einde van stap 5. Dan start stap 6 met de vorming van de lege binnenruimte  

  rondom C.  

- De uitdijingsnelheid loopt tijdens stap 5a in circa duizend jaar als gevolg van de radiale veerspanning meteen  

  op van circa 7 Mm/s tot een constante uitdijsnelheid van circa 100 – 150 Mm km/s of 1/3e – 1/2e van de  

  lichtsnelheid c. 
- Stap 5 is bepalend voor de uiteindelijke maximale uitdijingssnelheid van het heelal en daarmee voor de  

  hoeveelheid kinetische uitdijingsenergie c.q. startimpuls van het uitdijende heelal en die van de heelalcyclus als  

  geheel. 

- Tijdens stap 5a zwelt het oorspronkelijke volume van het ‘Little Bang zwarte gat’ op tot circa 500 ± 50  

  lichtjaar. Tijdens de aansluitende stap 5b van circa 500 jaar neemt de straal toe tot 750 ± 50 lichtjaar met een  

  volume van 6,4 x 1039 - 45  km3 en met de extra na zwelling tot circa 6,4 x 1045 - 51  km3. 

- De mate van opzwelling is bepalend voor het uiteindelijke startvolume van de materie (losse protonen en  

  elektronen) in het heelal. Het is noodzaak de heelalcyclus modelmatig vorm te geven! 

- Door de 100% afwezigheid van gravitatie dijt het heelal gedurende die eerste fase ongehinderd uit met een    

  grote constante snelheid van circa 1/3e c – 1/2e c.  

- In die periode zonder gravitatie wordt volledig kosteloos gravitatie energie opgebouwd t.o.v. C. Die gravitatie  
  energie t.o.v. C wordt pas zichtbaar en energetisch verzilverd op het moment dat in stap 7 gelijk met het  

  waterstofatoom ook gravitatie en tevens gravitatie energie weer terugkomt in het heelal. Zie figuur 31 van G8. 

- De thans gezochte ‘donkere energie’ bestaat vrijwel volledig uit deze later tijdens stap 7 kosteloos toegevoegde  

  gravitatie-energie! 
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-) De twaalf basisparameters gedurende de stappen 1 – 5 van de Little Bang: 

- Materie: alle zwart gat atomen vallen uiteen in laagjes met protonen die met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c  

  uitdijen en in laagjes met snelle elektronen die naast een uitdijing van 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c in hun  

  banen bewegen met circa 2/3e van de lichtsnelheid c. Deze uitdijende protonen en elektronen nemen alle  

  materie en alle kinetische energie mee vanuit het voorafgaande heelal,  

- Massa: de hoeveelheid massa, lading en magnetische spin van het heelal blijft gelijk aan die van het vorige  

  heelal. Tijdens alle stappen van de heelalcyclus is de hoeveelheid massa, lading en spin constant,  
- Straling: buiten het instabiel geworden Little Bang zwarte gat is geen enkele vorm van fotonen of van  

  deeltjesstraling aanwezig of waarneembaar, 

- Krachten: met het uiteenvallen van het atoom verdwijnen de basale kracht en alle overige basiskrachten van  

  zwart gat atomen; alleen de elementaire lading(kracht) en de elementaire magnetische spin(kracht) van het  

  proton en die van het elektron blijven over,  

- Kinetische energie elektronen: de transversale kinetische energie uit het vorige heelal gaat mee en bevindt zich  

  op de ‘schil’ elektronen die allemaal eenzelfde snelheid hebben van circa 2/3e van de lichtsnelheid,  

- Kinetische energie protonen en elektronen hebben een gelijke magnetische spinkracht wat resulteert in een  

  wederzijdse afstoting naar buiten toe die uitwerkt in een veerspanning en een alzijdige uitdijing van 1/3e – 1/2e  

  van de lichtsnelheid c; van het heelal is deze start energie ordegrootte af te leiden en daarmee bekend, 

- Uitdijingsnelheid door de veerspanning aan het eind van de Little Bang bedraagt 1/3e – 1/2e van de  
  lichtsnelheid c, 

- Impuls: met de uitdijing start van de uitdijingsnelheid van 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid en bijbehorende  

  impuls, 

- Impulsmoment: de voormalige ‘schil’ elektronen bewegen met 2/3e van de lichtsnelheid c in bolvormige banen  

   rond het centrum C van het heelal; deze beweging genereert het impulsmoment rond C, 

- Potentiële of gravitatie-energie van het heelal: deze bedraagt steeds nul omdat het atoom en daarmee gravitatie  

  en gravitatie energie in de stappen 1 – 5 nog volledig afwezig zijn,  

- Ruimte t.o.v. C: De eerste fase van de uitdijing tot het bereiken van de holle binnen ruimte bedraagt minimaal  

  circa 1.300 jaar. De straal van de heelalbol bedraagt dan (500 – 750) ± 50 lichtjaar en dat geldt ook voor het  

  volume van de heelalbolschil die dan circa 6,4 x 1045-50 km3 bedraagt.  

- Dikte: (500 – 750) ± 50 lichtjaar of heelalbolschil,  
- Tijdsduur; de stappen 1 - 5 nemen in totaal circa 1.300 – 1.500 jaar en mogelijk meer in beslag, 

- Noch tijdens noch na de Little Bang dijt het heelal inflatoir uit! 

- Temperatuur: het atoom is verdwenen en daarmee ook temperatuur als fysisch fenomeen; temperatuur is  

   equivalent aan ‘0 kelvin’, 

- Afbuiging van straling is nog niet relevant omdat er nog geen sprake is van (deeltjes)straling zoals fotonen. 

 

Vooruitblik: Aan het einde van stap 6 wordt het waterstofatoom gevormd. Met dat waterstofatoom ontstaat weer 

gravitatie en gravitatie-energie! Dan is het heelal gedurende 5 – 10 miljard jaar uitgedijd tot een volledig egale 

en dan sterk uitgerekte bolschil met een straal van circa 2,2 ± 0,5 miljard lichtjaar en met een uniforme dikte van 

enkele tot tientallen km zonder enige vorm van rotatie. Het volume van de heelalbolschil zelf is dan circa 6,4 x 

1045-50 km3 en is dan nog uniform gevuld met laagjes protonen en elektronen.  

Aan het einde van stap 5 moet het totale volume van de heelalbolschil/het heelal circa 6,4 x 1039-44 km3 
bedragen! Gedurende stap 5 moet het voormalige Little Bang zwarte gat voldoende tijd krijgen om tot die 

geweldige omvang op te zwellen zo een enorme ruimte te realiseren rond C.  

Op voorhand wordt uitgegaan van een startvolume van het heelal van circa 6,4 x 1039 - 44 km3. Rekening houdend 

met een na zwelling van minimaal een factor 106 wordt dat startvolume van de heelalbolschil dan minimaal circa 

6,4 x 1045 - 51 km3. Dat kan ook zo maar een factor 10 3 – 5 hoger zijn. 

 

 

7.3.5.1  KANTTEKENINGEN BIJ DE LITTLE BANG: 

 

1) Geen start van het heelal via een super hete Big Bang: 

In document G5, G6 en document E3-1 heeft de auteur toegelicht waarom dit heelal onmogelijk kan zijn 
gestart met een Big Bang en E = mc2; noch voor m = massa noch voor m = materie/antimaterie (= annihilatie).  

 

2) Evenmin start heelal vanuit een singulariteit: 

Het heelal kan evenmin gestart zijn met een Big Bang vanuit een singulariteit. Kinetische energie genereert op 

higgs niveau naast massa, lading, spin ook een minimale hoeveelheid ruimte. Kinetische energie verhindert 

daarmee het optreden van een singulariteit! Het heelal kan niet verder inkrimpen dat tot het Little Bang zwarte 
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gat. Zie de vier super symmetrische higgs deeltjes in document F1a 2014 www.uiterwijkwinkel.eu met 

bijbehorende figuren.  

 

3) Elementaire massa is niet om te zetten in energie:  

In het heelal is de basisstructuur van massa op zich onvernietigbaar; zie figuur 2 document F1a 2014. Einsteins 

omzetting van massa in 100 % pure energie is technisch onmogelijk. Massa is namelijk het gevolg van 

kinetische energie zodat massa niet equivalent kan zijn aan energie!  

 

4) Einsteins omzetting van massa in energie ( E = mc2) voldoet niet aan het min/max 1 beginsel: 
Alle (kern)fysisch processen, (bio)chemische reacties en zelfs alle botsingen in deeltjesversnellers laten zich in 

beginsel ontleden in duidelijk te beschrijven en te volgen enkelvoudige stapjes. Hierdoor zijn alle (ken)fysische 

en alle (bio)chemische reacties en processen stap voor stap te ontleden en daardoor op de voet te volgen!  

 

Dat ontleden in een duidelijke serie van enkelvoudige stapjes lukt echter niet bij Einsteins E = mc2. Deze 

formule E = mc2 voldoet niet aan het minimaal één en maximaal één beginsel van de auteur. Immers de overgang 

van energie naar massa en omgekeerd valt niet in kleine stapjes te ontleden. De consequentie daarvan is 

dramatisch omdat Einsteins formule E = mc2 niet geldt voor m = massa! Zowel de relativiteitstheorie als de Big 

Bang theorie zijn daardoor niet langer houdbaar. Beide theorieën moeten worden verworpen.  

Voor het min/max 1 beginsel ziet het document F1f en appendix. 

 

5) De formule E = mc2 voldoet kwantitatief alleen bij annihilatie. Annihilatie voldoet wel aan min/max 1:  

Deze formule E = mc2 geldt alleen kwantitatief bij annihilatie van equivalente materie en antimaterie. Zie figuur 

15e van document F1c. Bij annihilatie wordt echter ook geen enkele vorm van massa omgezet in energie! Bij 

annihilatie wordt geen massa omgezet in energie maar komt kwantitatief wel E = mc2 vrij aan rotatie energie in 

de vorm van fotonen. Fotonen zijn majorana deeltjes.  

In die fotonen zit alle betrokken massa, lading en spin nog volstrekt onveranderd bijeen maar bij fotonen zijn 

deze grootheden niet meer kwantitatief te meten. Fotonen lijken daardoor ogenschijnlijk pure energie te zijn. In 

werkelijkheid zijn fotonen echte deeltjes zonder enige, aan de buitenkant, enige meetbare massa, lading en spin.  

Die fysische waarden zijn echter niet exact nul. Zie de documenten F1a 2014 (higgs deeltjes), F1b (majorana 

deeltjes) en bijbehorende figuren 1 – 12 onder F.  
 
De formule E = mc2 geldt alleen voor m = materie/antimaterie en alleen in het geval van annihilatie van twee 

equivalente deeltjes materie en antimaterie die samen zijn opgebouwd uit precies 50 % deeltjes materie 

(rotorfotonen) en precies 50 % deeltjes antimaterie (anti rotorfotonen). Zie document F1c figuren 14 a-d en 15 

a-d en 15e. Bij annihilatie wordt niets van de aanwezige massa, zoals Einstein bedoelde, omgezet in energie!  

 

Document G5 behandelt zeven fouten in de grondslagen van de relativiteitstheorie. Deze theorie valt niet langer 

te handhaven in het fundament van de exacte wetenschappen. In relatie tot de heelalcyclus dient deze theorie 

grondig te worden herzien. 

 

6) Zwarte gaten zijn niet te verder te comprimeren tot een singulariteit: 

De zwart gat atomen (figuur 9 van G8) in zwarte gaten stoten elkaar netto onderling af via de negatief geladen 

elektronschillen van de zwart gat atomen (figuur 13 van G8). Hierdoor zijn zwarte gaten/compacte 
hemellichamen niet verder te comprimeren tot een singulariteit! Voor uitgebreidere structuren van verschillende 

zwart gat atomen zie de figuren 18a-18n en de figuren 19, 20 en 21 van document F1e. 

 

De start van dit heelal via een Big Bang vanuit een singulariteit via vacuüm energie berust: 

a) op het ontbreken van inzicht in de opbouw/eigenschappen van zwart gat atomen c.q. zwarte gaten en  

b) de effecten van kinetische energie op volume van higgs deeltjes.  

 

De auteur heeft plausibele verklaringen uitgewerkt voor: 

a) de oorsprong van massa en van de elementaire krachten op higgs deeltjes (F1a 2014), 

b) de structuur van majorana deeltjes zoals neutrino’s/frankino’s en fotonen (F1b), 

c) de opbouw met higgs deeltjes van het (anti)proton en het (anti)elektron (F1c),  
d) de opbouw van isotopen en krachtenstelsels heelalwijd conform het periodiek systeem (F1d) en 

e) de overgang van gewone isotopen tot zwart gat isotopen/zwarte gaten met stelsel van krachten (F1e).  

 

7) Krachten op materie/het atoom en de oorsprong van gravitatie: 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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In de documenten C1, C2 en F1d wordt uitgelegd waardoor en waar fysische en chemische krachten op het 

atoom ontstaan in relatie tot (rotatie)snelheid van dat atoom in het heelal. De fysische en chemische krachten 

(o.a. gravitatie) worden vooral gegenereerd door de ‘schil’ elektronen van het atoom. 

 

Documenten E3 en E3-1 gaan specifiek in op gravitatie en gravitatie-energie. Daar wordt uitgelegd dat 

gravitatie volledig wegvalt als de (rotatie/hoek)snelheid van gewone en/of zwart gat atomen in het heelal t.o.v. 

het centrum C van het heelal gereduceerd wordt tot nul. Document E3 noopt de exacte wetenschapen heel 

anders te kijken naar het fenomeen gravitatie en het fenomeen van gravitatie-energie (= de thans gezochte 

donkere energie).  
 

Via het toevoegen van de factor cos α is de geldigheid van de gravitatieformules van Newton/Einstein uitgebreid 

van het Melkwegstel tot op de schaal van het heelal/de heelalbolschil! (Binnen het Melkwegstelsel geldt cos α = 

1,0000; daarbuiten neemt deze factor af tot nul en wordt cos α voor de overzijde van de heelalbolschil zelfs 

negatief; zie figuur 3 document E3-1). 

 

Staat een atoom in het heelal absoluut stil t.o.v. C en is het daarmee zonder uitwendige kinetische energie dan 

genereert zo’n atoom ook geen gravitatie meer noch enig andere fysische en chemische kracht! Het atoom 

verkeert dan in de absolute Annemie toestand. Bij absolute stilstand in het heelal blijven alle elementen van het 

periodiek systeem en hun isotopen als atoom volledig ongewijzigd in stand en verliezen deze alleen alle fysische 

en chemische krachten. Alle atomen/isotopen worden dan zowel fysisch als chemisch volledig inert en qua 
eigenschappen gelijk aan elkaar.  

In absoluut stilstaande toestand t.o.v. C verdwijnen alle chemische en fysische krachten en vallen alle fysische en 

chemische bindingen uiteen in losse ongeladen atomen. Door het volledig wegvallen van de vanderwaalskracht 

is geen enkele fasetoestand meer mogelijk. Normaliter bewegen atomen/moleculen met honderden km/s en 

bezitten daardoor kinetische energie en genereren ze fysische en chemische krachten. Ze verkeren in de relatieve 

Annemie toestand. 

 

8) Little Bang en de heelalcyclus met 29 stappen zijn volledig mathematisch te modelleren: 

De Little Cold Bang (G6) is eenvoudig en duidelijk van opzet. Bij deze Little Cold Bang vallen de zwart gat 

atomen alleen uiteen in een equivalent aantal gewone protonen en gewone elektronen. Alle protonen en 

elektronen en daarmee alle materie blijft volledig in takt! Deze superkoud afgewikkelde Little Bang is 
stapsgewijs te volgen en voldoet aan het min/max 1 beginsel van de auteur. Deze Little Bang is volledig te 

beschrijven en te visualiseren in tegenstelling tot de Big Bang in de Big Bang theorie.  

Deze Little Bang valt volledig te modelleren evenals de heelalcyclus als geheel. Dat moet gebeuren in 

samenwerking met KNAW, NWO, ESA, CERN, Princeton, Universiteiten en hun Instituten. Met zo’n 

heelalmodel valt de heelalcyclus en daarmee het heelal als geheel tot in detail te kwantificeren.  

 

9) Dit heelal berust volledig op gewone protonen en elektronen: 

Dit heelal berust volledig (> 99,999 %) op isotopen van het periodiek systeem en die atomen zijn allemaal 

opgebouwd met uitsluitend gewone protonen en elektronen. In document F1c is aangegeven hoe dat gewone 

proton en gewone elektron stapsgewijs vanuit fotonen zijn opgebouwd en hoe deze bouwstenen van het atoom 

het kenmerk van (anti)materie verkrijgen.  

Die gewone protonen/elektronen bezitten van zichzelf uitsluitend hun elementaire lading(kracht) en elementaire 
magnetische spin(kracht) die bij het proton afkomstig zijn vanaf het allerlaagste higgs niveau. Beide deeltjes 

(protonen/elektronen) genereren vanuit zichzelf geen enkele andere fysische of chemische kracht en dus ook 

geen gravitatie!  

De elementaire lading en magnetische spin van het proton/elektron vormen basis van het krachtenstelsel van het 

atoom aangevuld met de centripetaal kracht van het elektron; zie document C1 en document F1d. Via het 

atoom en (rotatie/hoek)snelheid van dat atoom in het heelal ontstaan als protest tegen de door snelheid 

veroorzaakte afwijkingen van de elektronen in hun elektronenschillen pas de overige fysische en chemische 

krachten op het atoom zoals gravitatie; zie document C2.  

 

10) Andere krachten en natuurconstanten;  

Alle andere fysische en chemische krachten zijn afgeleiden van het atoom als bouwwerk van protonen en 
elektronen. De meeste krachten op het atoom worden gegenereerd door de ‘schil’ elektronen/-elektronenparen en 

de mechanische krachten vanuit de wisselwerking tussen elektronenschillen en de atoomkern. Alle andere 

krachten zijn terug te voeren tot:  

-1) snelheid/rotatiesnelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C,  

-2) aan de kinetische energieën die met deze snelheden van het atoom in het heelal t.o.v. C verbonden zijn.  

-3) verandering van die snelheid/snelheden en tot  
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-4) verandering van de richting van snelheid/snelheden.  

 

De onder 1) en 2) bedoelde fysische en chemische krachten op het atoom veranderen lineair/kwadratisch met de 

snelheid van het atoom in het heelal ten opzichte van het centrum C van het heelal. Gravitatie is de enige van die 

krachten die lineair verandert met (rotatie)snelheid van het gewone of zwart gat atoom in het heelal.  

Vrijwel alle snelheid gerelateerde krachten en natuurconstanten veranderen heel langzaam gedurende de 

heelalcyclus. Zie document G10. 

 

11) Vrijwel alle natuurconstanten zijn geen echte constanten; ze veranderen heel langzaam in de tijd:  
De elektrische lading(kracht) en de magnetische spin(kracht) van het proton/elektron zijn de enige krachten in 

het heelal die onafhankelijk zijn van de (rotatie)snelheid van het atoom. (Alleen tijdens botsingen van protonen 

in deeltjesversnellers en dus onder energetisch extreme omstandigheden zijn hun lading en spin geen constanten 

meer!) Onder normale omstandigheden blijven deze elementaire krachten echt constant gedurende de gehele 

heelalcyclus. Dat geldt ook voor hun bijbehorende natuurconstanten!  

 

Alle overige fysische en chemische krachten van het atoom zijn kwantitatief afhankelijk van de (rotatie)snelheid 

c.q. kinetische energie van dat atoom in het heelal t.o.v. C. Gedurende de heelalcyclus veranderen die 

snelheden/kinetische energie heel langzaam met de (heelalklok) tijd. Alle overige fysische en chemische 

krachten op het atoom veranderen daardoor ook uiterst langzaam kwantitatief in de tijd en dat geldt navenant ook 

voor hun bijbehorende natuurconstanten! Zie document G10. 
 

Vrijwel alle fysische en chemische natuurconstanten blijken daardoor evenmin echte constanten te zijn! Bij een 

meetnauwkeurigheid van circa 11- 12 decimalen of meer zouden die veranderingen in snelheden ook over een 

periode van enkele decennia mogelijk meetbaar zijn en daarmee de verandering in de bijbehorende 

natuurconstanten. In die periode veranderen echter navenant ook alle krachten van de atomen/moleculen van de 

gebruikte meetapparatuur! Zie document G10.  

 

12) Protonen en elektronen fungeren als girokompasjes:  

Alle protonen en elektronen fungeren vanwege hun elementaire lading en hun magnetische spin als kleine 

girokompasjes; zie document F1c. Alle protonen en elektronen in het heelal ‘weten’ daardoor vanaf het moment 

van de Little Bang continue waar ze zich bevinden ten opzichte van het centrum C van het heelal! 
 

Alle op atomen gegenereerde fysische en chemische krachten en hun bindingen en natuurconstanten op aarde 

bestaan uit net zoveel vectoren als de aarde aan 9 – 11 bewegingen ondergaat in het heelal t.o.v. het centrum C 

van het heelal. Aan de omvang van iedere vector valt af te leiden hoe groot iedere snelheid kwantitatief is. Op 

basis van deze 9 – 11 kracht- en bindingvectoren ‘weet’ ieder atoom hoeveel en welke bewegingen dat atoom 

ondergaat in het heelal t.o.v. C en hoe groot ieder van die 9 – 11 snelheden t.o.v. C precies is. Ieder willekeurig 

atoom in het heelal ‘weet’ in feite continu exact waar het zich bevindt en hoe het zich beweegt t.o.v. het centrum 

C van het heelal!  

 

13) Overal in het heelal geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd: 

Alle vormen van materie in de vorm van protonen en elektronen in het heelal zijn continue onderhevig aan 

dezelfde lineair voortschrijdende verandering van plaats en van heelalkloktijd ten opzichte van het centrum C 
van het heelal en het moment van de Little Cold Bang. In het heelal hebben alle atomen/moleculen en 

hemellichamen steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende heelalkloktijd. In het heelal zijn geen verschillen in 

heelalkloktijd t.o.v. C mogelijk! Meetbare tijdverschillen treden wel op als gemeten wordt vanuit andere plaatsen 

dan C. 

 

14) tijdverschillen identieke atoomklokken reëel?:  

Neem twee op aarde identieke atoomklokken. Daarvan laten we er één op aarde en brengen de ander in een baan 

om de aarde. Dan blijken beide klokken een verschil in gemeten tijd te genereren. Dat komt omdat de klok in een 

baan om de aarde circa 10 km/s sneller beweegt t.o.v. het centrum C van de heelalbolschil dat de op aarde 

achtergebleven klok.  

Bij alle atomen/moleculen in die klok rond de aarde zijn alle fysische en chemische krachten iets toegenomen en 
zijn daarmee alle bindingen van de atoomklok iets afgenomen t.o.v. dezelfde atomen/moleculen in de op aarde 

achtergebleven atoomklok. Door dat snelheidsverschil van 10 km/s zijn beide atoomklokken dus niet meer exact 

identiek! Dat resulteert o.a. in de gemeten verschillen in tijd die puur het gevolg zijn van de onderlinge 

snelheidsverschillen van beide klokken t.o.v. het centrum C van het heelal! De gemeten tijdverschillen hebben 

helemaal niets van doen met vervorming van tijd zoals bedoeld in de relativiteitstheorie! 
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7.3.6  STAP 6: PERIODE MET LANGDURIGE UITDIJING HEELALBOLSCHIL BESTAANDE UIT  

                         MONO LAAGJES VAN PROTONEN EN ELEKTRONEN:  

Stap 6 start pas circa 1.300 - 1.500 jaar na de Little Bang met de vorming van de holle ruimte rondom C. In feite 

is daarmee het einde van de Little Bang bereikt. Door het afpellen van het Little Bang zwarte gat nam het 

volume van het heelal toe tot een bol met een maximale straal van circa 500 – 750 lichtjaar.  

De bollaagjes met protonen en elektronen hebben tevens een alzijdig gelijke startsnelheid meegekregen van circa 

100 – 150 Mm/s of 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c met bijbehorende radiale impuls voor de elektronen met 

circa 2/3e c. Alle protonen verwijderen zich in deze hele periode met een puur rechte lijn vanaf C en met steeds 
vrijwel dezelfde uitdijingsnelheid.  

 

Stap 6 wordt gekenmerkt door: 

1) de afname van de transversale snelheid van de elektronen van 2/3e c tot de omloopsnelheid van het 

‘schil’ elektron in het waterstof (circa 2,2 Mm/s) atoom, 

2) de toename van de afstand tussen de laagjes van protonen en elektronen tot iets meer dan die afstand in 

het waterstof atoom, 

3) toename van de onderlinge afstand tussen de protonen onderling in hun mono laagjes en die tussen de 

elektronen onderling van minimaal 2 x die afstand in het waterstofatoom. Onder die omstandigheden 

kan helemaal aan het eind van stap 6 het waterstofatoom worden gevormd. De vorming van het 

waterstof atoom zelf is stap 7 van de heelalcyclus.  
        4)   De volledige afwezigheid van gravitatie en van gravitatie-energie ten opzichte van C en volledige  

              afwezigheid van temperatuur. 

 

-) Kenmerken stap 6: 

- Stap 6 begint op het moment dat rondom C de lege binnenruimte ontstaat en de bol overgaat in een  

   heelalbolschil met C steeds exact in het centrum, 

- De uitdijing van de heelalbolschil begint met een constante snelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c, 

- De mono bollaagjes van protonen nemen de mono bollaagjes met elektronen steeds mee,  

- De heelalbolschil blijft overal gelijk van bolvorm doch wordt tijdens het uitdijen wel steeds meer uitgerekt en  

  daardoor dunner, 

- Stap 6 neemt circa 5 - 10 miljard jaar in beslag; aan het eind wordt een alzijdig gelijke uitdijing bereikt van  
  circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar rondom C. Zie figuur 31 van G8. 

- In deze periode is het atoom volledig afwezig en ontbreekt gravitatie en daarmee gravitatie-energie eveneens  

  volledig, 

- Uiterst curieus wordt gedurende stap 6 wel kosteloos gravitatie-energie opgebouwd t.o.v. C!  

 

- Start van de tergend langzame omzetting van transversale kinetische energie en impulsmoment van de  

  ‘schil’ elektronen in uitdijingsnelheid en impuls van de mono bollaagjes van protonen en elektronen, 

- De uitdijing snelheid van de mono laagjes van protonen/elektronen neemt daardoor marginaal toe met circa  

  1 Mm/s ten koste van de omloopsnelheid van de elektronen die afneemt van 2/3e van de lichtsnelheid tot circa  

  2,0 Mm/sec c.q. de omloopsnelheid van het ‘schil’ elektron bij het waterstofatoom, 

- Tijdens stap 6 neemt de afstand tussen de bollaagjes van protonen en elektronen ook verder toe tot uiteindelijk  

   minimaal 2 x de afstand tussen het proton en het elektron in het waterstof atoom,  
- Vooralsnog wordt uitgegaan van een verdere volumetoename gedurende stap 6 met een factor van circa 10 9 - 11  

  Het totale volume van de heelalbolschil aan het eind van stap 6 bedraagt dan circa 5,6 x 10 45 - 50 km3 en de  

  dikte van de laagjes van protonen en elektronen is aan het eind van stap 6 uitgerekt tot een overal exact gelijke  

  dikte van circa enkele tot tientallen km. Die dikte is tevens bepalend voor zowel de hoeveelheid materie/massa  

  als de hoeveelheid kinetische energie in het heelal.  

- Gedurende de hele stap 6 beweegt ieder proton sinds de Little Bang steeds in een exact rechte lijn vanaf C;  

- Nog geen vorming van het waterstof atoom noch van enige vorm van rotatie (R0) in de uitdijende  

  heelalbolschil. 

 

-) De basisparameters in het kort: 

- Materie: equivalent aantal losse protonen en elektronen strikt geordend blijven in uitdijende 1:1:1:1 bollaagjes,  
- Massa: de totale massa is volledig aanwezig in de vorm van materie in de vorm van protonen en elektronen,  

               de hoeveelheid lading en magnetische spin blijft eveneens steeds constant; het heelal is ongeladen, 

- Straling: geen enkele vorm van straling buiten de uitdijende heelalbolschil (de buiten bolruimte) noch in de  

                 absoluut lege binnen bolruimte, 

- Krachten: alleen elementaire ladingkracht en magnetische spinkracht; geen enkele andere fysische of  

                   chemische kracht, geen gravitatie aanwezig, 
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- Kinetische energie elektronen en impulsmoment: start overdracht transversale kinetische energie en  

                   impulsmoment vanaf de elektronen op de protonen en daarmee een geringe toename van de  

                   uitdijingsnelheid en impuls. Aan het eind van stap 6 is > 99 % van deze transversale kinetische  

                   energie en van het impulsmoment van de elektronen overgedragen op de protonen. De snelheid van  

                   het elektron neemt in die tijd af van circa 2/3e c → circa 2.0 Mm/s.  

                   De elektronen ‘spiraliseren’ met de tijd steeds verder van C af, 

- Kinetische energie protonen en impuls: vrijwel alle kinetische energie van het heelal (> 99 %) bevindt zich op  

                   de protonen. De laagjes met elektronen dijen net zo snel uit als de laagjes met protonen, 
- Uitdijingsnelheid: neemt toe met netto circa 1 Mm/s. Gemiddeld blijft deze circa 1/2e - 1/3e lichtsnelheid c, 

- Ruimte: de afstand van de heelalbolschil tot C neemt toe van circa 500 – 750 ± 50 lichtjaar aan het begin van  

   stap 6 tot een dunne heelalbolschil met een straal van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar aan het eind van stap 6,  

- Gravitatie energie: daar gravitatie afwezig is bouwt het heelal kosteloos gravitatie energie op t.o.v. C,  

- Dikte heelalbolschil: neemt af van circa (500 – 750) ± 50 lichtjaar tot een laag van een uniforme dikte van circa  

  enkele tientallen km (geschat op 2 – 200 km),  

- Tijdsduur: de overdracht van kinetische energie van de elektronen op de protonen neemt 5 – 10 miljard jaar  

                    in beslag, 

 

-) Materie: periode met alleen losse protonen/elektronen; nog geen vorming van het H atoom: 

Gedurende de eerste circa 5 – 10 miljard jaar na afronding van de Little Bang bestaat het heelal uit vergaand 
gevulde bollaagjes van protonen en elektronen; figuur 27. In de hele periode kunnen deze protonen en 

elektronen nog geen waterstof atoom vormen omdat: 

a) de snelheid van de elektronen nog te hoog is om het elektron in een baan rond één proton in te vangen.  

b) en tussen de uitdijende bolschillen van protonen en elektronen als tussen de protonen onderling in hun bol  

    laagjes letterlijk fysiek de ruimte ontbreekt om het waterstof atoom te kunnen laten vormen.  

 

-) Massa:  

Deze blijft constant evenals de elementaire lading en de elementaire magnetische spin. Massa alleen voor in de 

vorm van protonen en elektronen. In het heelal komt geen elektromagnetische straling of deeltjesstraling voor. 

 

-) Nog geen gravitatie (en gravitatie-energie) in het heelal: 
De enorme uitdijing van het heelal over een afstand van circa 2,3 - 2,7 miljard lichtjaar kan in de tijd bezien 

alleen worden bereikt als na de Little Bang en bij de start van de uitdijende heelalbolschil van protonen en 

elektronen sprake is van een grote uitdijingssnelheid minder dan de lichtsnelheid en zonder enige vorm van 

gravitatie. 

Dat geldt alleen zolang atomen afwezig zijn en uitsluitend sprake is van losse protonen/elektronen. Zolang het 

atoom afwezig is zijn gravitatie en gravitatie-energie ook volledig afwezig! Verder moet de heelalbolschil 

elektroneutraal zijn en dat is steeds het geval. 

Ten slotte moet de energieoverdracht van de laagjes elektronen naar de laagjes met protonen tergend langzaam 

plaatsvinden. Deze overdracht moet maar liefst circa 5 – 10 miljard jaar in beslag nemen!  

 

-) Straling: 

De uitdijende massa en materie aan bolvormige laagjes van protonen en elektronen genereert vanuit die 
onderlinge positie geen enkele vorm van elektromagnetische straling of van deeltjesstraling. Het atoom ontbreekt 

en daarmee ook iedere vorm van infrarood, licht, gravitatie of kosmische straling. Het heelal verkeert gedurende 

stap 6 bij een equivalent van 0 kelvin. Het heelal is steeds zonder fotonen en is dus absoluut koud en donker. 

Van deze gehele periode van circa 5 -10 miljard jaar valt technisch helemaal niets waar te nemen evenals van de 

Little Bang zelf!  

 

-) Krachten; uitsluitend sprake van elementaire krachten: 

De periode vanaf de Little Bang tot aan de vorming van waterstof ontbreekt het atoom en zijn alleen de 

elementaire krachten van het proton en van het elektron aanwezig. De individuele protonen en elektronen 

doorlopen ideale banen in hun bollaagjes ondanks hun onderling verhoudingsgewijs enorme snelheidsverschil.  

 
Noch het proton noch het elektron vertoont vanuit deze positie enige aandrang om willekeurig welke andere 

fysische of chemische kracht te genereren dan de van nature reeds aanwezige elementaire lading(kracht) en de 

elementaire magnetische spin(kracht). Dat zijn daarom de enige elementaire krachten die aanwezig zijn in het 

heelal. Alle andere fysische en chemische krachten ontstaan eerst als sprake is van het atoom en de elementen 

van het periodiek systeem. 
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-) Kinetische energie elektronen; overdracht van transversale kinetische energie en impulsmoment van de 

elektronen op de protonen: 

Direct na de Little Bang krijgen de mono bollaagjes met protonen en elektronen vanwege de veerspanning een 

stationaire uitdijingsnelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Deze stationaire uitdijingsnelheid aan 

het begin en eind van stap 6 is bepalend voor de totale hoeveelheid kinetische uitdijingsenergie en impuls die 

aanwezig is in het heelal.  

De gelijke magnetische spin tussen de protonen en de elektronen verhindert ieder direct contact tussen de mono 

laagjes van protonen en elektronen en verhindert daarmee iedere uitwisseling van kinetische energie tussen 

beiden laagjes. Dit voorkomt daarmee de omzetting van impulsmoment vanaf de laagjes met elektronen in 
impuls en uitdijingssnelheid van de laagjes met protonen.  

 

Ondanks de onderlinge afstoting vindt in de loop van de circa 5 - 10 miljard jaar durende periode van stap 6 toch 

een tergend langzame overdracht plaats van die transversale kinetische energie en impulsmoment van de met 

circa 2/3e c bewegende elektronen op de radiaal bewegende protonen. Het impulsmoment van de elektronen 

wordt omgezet in uitdijingssnelheid en impuls van de protonen en indirect daarmee die van de laagjes met 

elektronen zelf.  

De laagjes van protonen (en elektronen) krijgen daardoor een heel beperkte extra uitdijingssnelheid mee vanaf 

punt C en nemen de laagjes met de veel lichtere elektronen daarbij mee. De uitdijingsnelheid van de bollaagjes 

met protonen/elektronen neemt daardoor geleidelijk toe met netto circa 1 Mm/s; een marginale toename dus. 

Door de energie-overdracht van de elektronen op de protonen bevindt aan het eind van stap 6 vrijwel alle 
kinetische energie van het heelal (> 99 %) zich op de protonen.  

De uiteindelijke uitdijingsnelheid v(u) en de daaraan verbonden impuls moet aan het eind van stap 6 voldoende 

hoog zijn om daarmee later voldoende rotatie snelheid in de sterrenstelsels te kunnen vormen en rotatiesnelheid 

van het centrale zware gaten in die sterrenstelsels.  

 

-) Voor het heelal geldt alleen de Wet van behoud van kinetische energie: 

De Little Bang en periode met losse protonen en elektronen is de enige periode gedurende de heelalcyclus dat 

het atoom afwezig is en daardoor de enige periode in de heelalcyclus zonder gravitatie en daarmee zonder 

gravitatie energie. Gedurende de stappen 1 – 6 is nog geen sprake van potentiële- of gravitatie energie doch 

alleen van radiale kinetische energie van de protonen/elektronen en transversale/tangentiële kinetische energie 

van de elektronen. Gedurende deze stappen 1 – 6 geldt alleen de Wetten van behoud van kinetische energie en 
van behoud van impuls/impulsmoment. Door de omzetting tijdens de heelalcyclus van gravitatie-energie in 

kinetische energie gelden die wetten in feite alleen aan het begin en einde van de heelalcyclus en niet tijdens de 

heelalcyclus. Die wetten gelden alleen op de schaal van een planeet zoals de aarde en gelden al niet meer op het 

niveau van een zonnestelsel en dat van een sterrenstelsel.  

 

-) Kosteloze opbouw van potentiële energie in het heelal: 

De met constante snelheid t.o.v. C uitdijende heelalbolschil creëert door de afwezigheid van het waterstofatoom 

en van gravitatie gedurende stap 6 een steeds grotere afstand op ten opzichte van het centrum C. Die uitdijing 

gaat op geen enkele wijze ten koste gaat van op de protonen en de elektronen aanwezige kinetische energie en 

van de uitdijingsnelheid; figuur 31.  

Het heelal creëert daarmee in feite kosteloos potentiële of gravitatie energie tijdens de opbouw van heelal 

bolschil ten opzichte van C. Die kosteloos opgebouwde potentiële energie ten opzichte van C wordt pas 
zichtbaar in stap 7 en daar geëffectueerd met de vorming van het waterstofatoom. Met het waterstof atoom komt 

immers ook het fenomeen gravitatie en dat van gravitatie-energie t.o.v. C weer terug in het heelal!  

 

-) Door deze gravitatie loze periode in stap 6 en kosteloos opbouwen van gravitatie-energie kan de 

heelalcyclus zichzelf eindeloos herhalen: 

Deze in stap 6 ‘kosteloos’ opgebouwde potentiële energie wordt geëffectueerd in stap 7 bij de vorming van 

waterstof. Die gravitatie-energie wordt later tijdens de heelalcyclus weer volledig gebruikt om de versnelling van 

de inkrimping van het heelal af te remmen tot een min of meer constante inkrimpsnelheid waardoor een Big 

Crunch van het heelal wordt voorkomen. Dank zij die, in stap 6, kosteloos opgebouwde potentiële/gravitatie-

energie t.o.v. C kan deze heelalcyclus zichzelf eindeloos herhalen als ware deze cyclus een ‘perpetuum mobile’.  

 

-) Ruimte en tijdsduur: 

De uitdijingsnelheid bedraagt circa 100 – 150 Mm/s of circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Stap 6 vergt circa 

5 - 10 miljard jaar. In deze periode realiseert het heelal het grootste deel van zijn maximaal haalbare uitdijing die 

aan het eind van stap 6 wordt geschat op een uitdijing van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar. Zie figuur 31 van 

G8. (Pas aan het eind van stap 23 bereikt het heelal zijn maximale uitdijing van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar)  
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-) Snelheid elektronen:  
In deze stap 6 vindt een uiterst trage energieoverdracht plaats van de elektronen op de protonen. Daardoor neemt 

de transversale snelheid van de elektronen af van circa 2/3e c tot circa 2.2 Mm/s op het moment van de vorming 

van het waterstof atoom. In stap 6 tevens wordt de onderlinge afstand tussen de laagjes protonen en elektronen 

steeds groter tot die in het waterstof atoom.  

De banen van het elektron ligt steeds in de uitdijende exact ronde heelalbolschil met C steeds exact in het 

centrum. Door die uitdijing spiraliseert de baan van het elektron netto van het centrum C af.  

 
-) Aan protonen toegevoegde kinetische energie van de elektronen bedraagt slechts circa (1 Mm/s)2: 

Aan het begin van stap 6 is alle transversale kinetische energie aanwezig op de elektronen die met circa 2/3e c 

ronddraaien rond C. Tijdens stap 6 vermindert de transversale snelheid van alle elektronen van circa 2/3e c tot 2,2 

Mm/s en neemt de uitdijingsnelheid slechts marginaal toe met circa 1 Mm/s.  

De uitdijingsnelheid en daaraan verbonden impuls moet aan het eind van stap 6 nog voldoende hoog zijn om: 

a) nog circa 0,5 miljard lichtjaar aan uitdijing t.o.v. C met gravitatie te overbruggen en  
b) om voldoende rotatiesnelheid in de sterrenstelsels te genereren. De uitdijingsnelheid v(u) in stap 6 ligt 

vermoedelijk tussen circa 1/3e – 1/2e c.   

 

-) Temperatuur: heelal is super ‘koud’ en is dus niet waarneembaar te krijgen: 

Gedurende stap 6 kunnen de protonen en de elektronen nog geen waterstof atoom vormen en ontbreekt daarmee 

het fysisch fenomeen van gravitatie en van temperatuur. Na de Little Bang dijt het heelal volkomen gravitatie 

loos uit met een ‘temperatuur’ die equivalent is aan 0 kelvin.  

Gedurende die hele periode is geen enkele vorm van elektromagnetische straling of van deeltjesstraling 

aanwezig in de heelal bolschil!  

De Little Bang zelf en deze eerste periode van uitdijing na de Little Bang van circa 5 - 10 miljard jaar zijn op 

geen enkele manier fysisch waarneembaar te krijgen of te maken. Deze periode valt alleen via deductie en via 

het opstellen van mathematische modellen nader in te vullen!  
 

-) Ontstaan van ruimte tussen de 1 : 1 bollaagjes van protonen en elektronen: 

Het uitdijen van de heelalbolschil gaat al die miljarden jaren ten koste van de dikte. Zowel aan de buitenzijde als 

aan de binnenzijde blijft de heelalbolschil steeds exact rond. Binnenin de bolschillen van de protonen en de 

elektronen zorgt de veerspanning ervoor dat het uitdijen van deze bollaagjes zelf geen energie van extern kost.  

 

Het steeds dunner worden van heelalbolschil wordt gecompenseerd doordat: 

-) de protonen (en elektronen) steeds meer ruimte krijgen binnen hun bolschillen en  

-) de afstand tussen de bollaagjes van protonen en elektronen ook enigermate toeneemt.  

De auteur gaat uit van het daardoor opzwellen van de heelalbolschil met nog eens een factor van circa 105 tot een 

netto volume van circa  1045 - 55  km3 en mogelijk nog veel meer.  
 

-) Dikte heelalbolschil aan einde stap 6: 

Mede door de relatief grote na zwelling neemt de dikte van de heelalbolschil in deze 5 miljard jaar geleidelijk af 

tot overal een uniforme dikte van ergens tussen circa 2 km – 200 km. Dat uittrekken en steeds dunner worden 

van de heelalbolschil en opzwellen van de ruimte tussen de bolschillen van protonen en elektronen speelt zich af 

binnen drie begrenzingen:  

-a) de onderlinge afstand tussen de laagjes van de protonen en elektronen mag niet groter worden dan de afstand  

      tussen het proton en het elektron in het waterstof atoom,  

- b) de onderlinge afstand tussen de protonen onderling in hun bolschillen moet uiteindelijk minimaal tweemaal  

       deze afstand bedragen om de vorming van het waterstof atoom mogelijk te maken: figuur 32.  

- c) de snelheid van het elektron dient in die tussentijd te zijn afgenomen tot de onderlinge snelheid van  

      elektron en het proton in het waterstof atoom die circa 2,0 – 2,2 Mm/sec bedraagt. 
Onder deze randvoorwaarden is fysiek voldoende ruimte aanwezig voor de vorming in stap 7 van het waterstof 

atoom en kloppen de aanwezige krachten. 

 

De samenloop van de juiste snelheid van het elektron ten opzichte van het proton en voldoende toename van de 

afstand tussen de protonen en de elektronen zijn bepalend voor het moment dat na de Little Bang het waterstof 

atoom wordt gevormd.  

De duur van stap 6 wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid van de overdracht van transversale 

kinetische energie van de elektronen op de protonen en de toename van hun radiale kinetische energie.  
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Stap 6 dient voldoende lang (d.w.z. vele miljarden jaren) te duren opdat het heelal op het moment van vorming 

van het waterstof atoom voldoende ruimte, gravitatie en gravitatie-energie ten opzichte van C heeft ontwikkeld 

om uiteindelijk voldoende uitdijing te kunnen realiseren van minimaal zo’n 3,0 ± 0,5 miljard lichtjaar.  

Bij het modelleren van de heelalcyclus zal blijken hoe groot de uiteindelijke straal van het heelal aan het eind 

van stap 6 dan feitelijk is. Hoe groter de uitdijingssnelheid v(u) des te groter de gegenereerde gravitatie en de 

uiteindelijk opgebouwde gravitatie-energie t.o.v. C op het moment van vorming van het waterstof atoom. 

 

-) Geen rotatie (R0) en geen condensatie (C0) in de heelal bolschil; uitdijen heelalbolschil in een R0C0  

    toestand: 
Gedurende stap 6 vindt in de heelalbolschil bestaande uit 1: 1 : 1 : 1 bollaagjes van protonen en elektronen nog 

geen enkele vorm plaats van rotatie (R0) noch van condensatie (C0). Het heelal start na de Little Bang in een 

R0C0 toestand en dat blijft zo gedurende de eerste circa 5 – 10 miljard jaar.  

 

-) In deze periode zijn slechts drie snelheidsvectoren relevant: 

Na de Little Bang bewegen de protonen zich in een rechte lijn van C af met de uitdijingsnelheid v(u). 

De elektronen bewegen steeds in de vorm van banden van elektronen binnen een uitdijend bolvormige vlakken. 

Ieder willekeurig punt in die uitdijende heelal bolschillen van elektronen heeft tijdens de uitdijing zijn eigen 

specifieke driedimensionale assenstelsel bestaande uit de snelheid vectoren v(u), v(r1) en v(r2). Voor ieder 

moment geldt in de gehele heelalbolschil steeds exact dezelfde heelalkloktijd. Binnen het heelal en de 

heelalbolschil zijn verschillen in heelalkloktijd principieel onmogelijk. Zie figuur 29 en 33 van G8. 
 

Voor iedere dwarsdoorsnede van de heelalbolschil dekken alle bollaagjes met elektronen alle richtingen af in 

gelijke mate met exact evenveel snelheid (circa 207 Mm/s of 2/3e c) en dus kinetische energie. Op de uitdijende 

heelalbolschil is iedere dwarsdoorsnede richting C steeds exact uniform van opbouw. 

 

Schema 7 - 2: De ontwikkeling van snelheid dimensies in het heelal na Little Bang tot de H vorming. 

 

    Punt                          heelal kloktijd in miljard jaar            snelheid dimensies              temperatuur  kelvin            

                                                                                                     bezien vanuit C     

 

R0C0:                             t = 0  tot 5 – 10 miljard jaar              protonen: alleen v(u)                         afwezig 

Little Bang nulpunt                                                                    elektronen: v(u) , v(r1) en v(r2),     

 

Toelichting schema 7 – 2: 

1) De eerste 5 - 10 miljard jaar na de Little Bang is het heelal volkomen duister, monotoon, zonder temperatuur 

en zonder enige vorm van elektromagnetische straling of van deeltjesstraling. Alle massa/materie en kinetische 

energie zit steeds 100% in deze uitdijende heelalbolschil opgesloten. 

 

2) Kinetische energie zit altijd voor 100% gekoppeld aan massa. In het heelal zijn geen 100% zelfstandige 

vormen van energie mogelijk noch zijn 100% zelfstandige vormen van massa/materie mogelijk. Beide 

grootheden zitten altijd wederzijds aan elkaar gekoppeld. Voor het ontstaan van massa, lading en spin in relatie 

tot kinetische energie en rotatiesnelheden zie document F1a 2014.  

 
3) Gravitatie en gravitatie-energie zijn gedurende stap 6 volledig afwezig. Voor gravitatie en gravitatie-energie 

zie de documenten E3 en E3-1. 

 

-) De heelalkloktijd: 

De tijd/heelalkloktijd ontwikkelt zich alzijdig lineair gelijkmatig voortschrijdend af ten opzichte van het centrum 

C van het heelal en start bij iedere cyclus op het moment van de Little Cold Bang met t = 0. Alle protonen en 

elektronen in het heelal hebben gedurende de voortgang van de gehele heelalcyclus steeds exact dezelfde lineair 

voortschrijdende heelalkloktijd ten opzichte van C.  

Overal in, binnen en buiten deze heelalbolschil geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd als in het vertrekpunt 

centrum C van het heelal. Binnen de heelalbolschil en tijdens de heelalcyclus zijn verschillen in heelalkloktijd 

absoluut onmogelijk.  
De heelalkloktijd t.o.v. C loopt overal in het heelal stationair mee met de uitdijing (en t.z.t. met de inkrimping) 

van de heelalbolschil. (Gemeten tijdverschillen met atoomklokken hebben een heel andere oorzaak en hebben 

niets van doen met vervorming van tijd en ruimte) Zie document G2 en figuur 29 G8.  

 

-) Volgende stap 7: 

Vorming van het waterstof atoom op tijdstip t = circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang.  
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7.3.7  STAP 7: MOMENT VAN VORMING VAN HET WATERSTOF ATOOM: 

Het waterstof atoom kan fysiek pas gevormd worden als: 

- de transversale snelheid van de elektronen is afgenomen tot circa 2,0 - 2.2 Mm/s,  

- de afstand tussen de mono-laagjes protonen en elektronen is toegenomen tot maximaal de straal van het  

   waterstof atoom en  

- de afstand tussen de protonen onderling in hun laagjes minimaal eveneens is toegenomen tot maximaal 2 x de  

  straal van het waterstof atoom. Dit toename van afstanden veroorzaakte een enorme na zwelling gedurende  

  stap 6. 

  

-) Kenmerken stap 7:  

- Vorming van het waterstof atoom vond plaats op circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang en dus circa 35 – 40  

  miljard jaar geleden. Stap 7 zelf duurt heelalwijd minder dan een milliseconde. 

- Ieder proton in de heelalbolschil vangt dan heelalwijd exact gelijktijdig één elektron in onder de vorming van  

  één waterstofatoom. Er wordt geen enkel ander isotoop van waterstof of van het periodiek systeem gevormd.  

- Dat waterstof atoom genereert in combinatie met snelheid t.o.v. C nieuwe fysische en chemische krachten; o.a.  

  gravitatie, covalente radicaalkracht en temperatuur.  

- Het ‘schil’ elektron van het waterstofatoom genereert gravitatie en genereert daarmee gravitatie energie t.o.v. C.  

- Vanuit het niets ontstaat binnen de heelalbolschil een enorme hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. het centrum  

   C van het heelal. Die kosteloos verkregen gravitatie-energie wordt aan de heelalcyclus toegevoegd. Zie figuur  

   35 G8. 
- Deze kosteloos verkregen gravitatie-energie vormt de drijvende kracht achter de heelalcyclus. Deze gravitatie- 

  energie is equivalent aan de gezochte ‘donkere energie’ die inderdaad een verklaarbare voorgeschiedenis heeft.  

- Aan het eind van de heelalcyclus brengt gravitatie en gravitatie-energie alle materie en energie van het heelal  

  weer bijeen in C.  

- Gravitatie zet de alzijdige gelijkvormige afremming van de uitdijingsnelheid van het heelal in gang.  

- De minieme versnelling in de uitdijingsnelheid v(u) eindigt bij de aanvang van stap 7.  

- Deze losse waterstof atomen kunnen als atomen onderling bewegen.  

- Door het kunnen trillen van de atoomkern (proton) krijgt het waterstofatoom het fysisch fenomeen van  

  temperatuur hoewel die temperatuur op dat moment nog slechts 0 kelvin is. 

- Bij de vorming van het waterstof atoom komt geen warmte vrij en ontstaat geen UV flits. 

 

-) De basisparameters in het kort: 

- Materie: equivalent aantal protonen en elektronen vormen een equivalent aantal waterstof atomen; geen enkel  

  vrij proton of elektron blijft ongebonden over,  

- Massa: deze blijft gelijk evenals de totale lading en magnetische spin, 

- Krachten: de elementaire lading en magnetische spin van het proton en elektron; met het waterstof atoom  

                   ontstaat de basale ‘centripetaal kracht’ van het elektron. Het ‘schil’ elektron van waterstof genereert  

                   gravitatie en de chemische covalente radicaalkracht als gevolg van snelheid van dit atoom in het  

                   heelal t.o.v. C en de daardoor optredende veranderingen in hun baan rond de atoomkern,  

- Straling:   gravitatiestraling en in potentie elektromagnetische straling van licht en warmte van het waterstof  

                   atoom. Gravitatie krachtstraling is absoluut zonder massa/materie/kinetische energie en is  

                   daardoor niet gehouden aan de lichtsnelheid. Gravitatie verplaatst zich puur rechtlijnig en met  

                   oneindig grote snelheden door het heelal, 
- Kinetische energie: de kinetische energie/impulsmoment bevindt zich nog voor < 1 % op de ‘schil’ elektronen  

                   van de waterstof atomen en voor > 99 % als impuls op de protonen aanwezig in de atoomkern,  

- Kinetische energie elektronen: de overdracht van transversale kinetische energie van de elektronen op de  

                    protonen wordt nu beëindigd; vanaf nu gaan de ‘schil’ elektronen van atomen met dezelfde  

                    hoeksnelheid rond hun atoomkern. 

- Potentiële energie: met gravitatie is een enorme hoeveelheid potentiële/gravitatie energie t.o.v. C kosteloos  

                    geëffectueerd en aan de heelalcyclus toegevoegd (= de zo gezochte ‘donkere energie’),  

- Ruimte:    de heelalbolschil heeft in atoomloze tijd een straal bereikt van minimaal circa 2,5 – 3,0 miljard  

                    lichtjaar in de vorm van een perfect ronde relatief dunne bolschil rondom C, 

- Dikte heelalbolschil: deze bedraagt afhankelijk van het startvolume en opzwelling dan circa  2 – 200 km, 

- Tijdsduur: vorming van de waterstof atomen vindt heelalwijd plaats op exact hetzelfde moment (binnen één  
                    milliseconde),  

- Temperatuur: met het atoom komt het fysisch fenomeen temperatuur weer terug in het heelal. Deze bedraagt  

                    dan 0 kelvin, 
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-) Materie: moment vorming waterstof atoom bereikt heelal zijn maximale uitdijingssnelheid:  

Circa 5 - 10 miljard jaar na de Little Bang hebben de elektronen het grootste deel (> 99 %) van hun kinetische 

energie inmiddels overgedragen op de protonen. De snelheid van alle elektronen in de dimensies de v(r1) en 

v(r2) is daardoor in alle richtingen in gelijke mate afgenomen van circa 2/3e c tot circa 2.0 - 2,2 Mm/sec. Dat is 

de omloopsnelheid van het ‘schil’ elektron bij het waterstofatoom.  

De uitdijingsnelheid v(u) van de bollaagjes protonen en daarmee van de laagjes van tevens meegenomen 

bolschillen met elektronen is toegenomen van circa 1/3e – 1/2e c. Op het moment van vorming van het H atoom 

bereikt het heelal zijn maximaal mogelijke uitdijingsnelheid. Hierna remt gravitatie de uitdijingsnelheid steeds 

verder af. 
Gedurende de afgelopen 5 – 10 miljard jaar van stap 6 heeft de veerspanning steeds meer ruimte laten ontstaan 

binnen de mono bolschillen van protonen en elektronen en tussen de laagjes protonen en elektronen onderling. 

Ook in ieder monolaag is de onderlinge afstand tussen de protonen onderling en tussen die van de elektronen 

toegenomen. Tussen de laagjes protonen en elektronen onderling en binnenin de mono laagjes protonen en 

elektronen zelf is dan is letterlijk voldoende ruimte ontstaan voor het invangen door het proton van één eigen 

elektron wat resulteert in de vorming van het waterstofatoom. Zie figuur 32 van G8.  

 

De afstand tussen de laagjes protonen en elektronen mag maximaal slechts toenemen tot 2 maal de afstand tussen 

het elektron en het proton in het H atoom. De afstand tussen de protonen in hun schillen moet eveneens minimaal 

toenemen tot 2 x die afstand. Dit om fysiek voldoende ruimte te creëren voor de vorming van het waterstof 

atoom.  
 

-) ernstig vervormde banen van de ‘schil’ elektronen: 

De vorming van het waterstof vindt plaats onder enorme snelheden van 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid die ook 

aan de baan van het ‘schil’ elektron worden toegevoegd. Door de enorme snelheden is de baan van alle ‘schil’ 

elektron van meet af aan vervormd. Zie figuur 1a van document E3-1. 

Bij een reductie van de snelheid van de elektronen tot circa 2,2 Mm/s en het creëren van de benodigde ruimte 

kan ieder proton een eigen elektron invangen. Beide deeltjes transformeren dan tot één waterstof atoom. Dat  is 

het eenvoudigste atoom en vormt het eerste element van het periodiek systeem der elementen.  

 

Binnen het waterstof atoom is de aantrekkingskracht proton ↔ elektron c.q. de ‘centripetaal kracht (+Cfk e-) 

steeds net zo groot als de centrifugaal kracht van het elektron in een baan rond het proton. Dit krachten-
evenwicht houdt het elektron bij 2,0 - 2,2 Mm/s vast in een min of meer cirkelvormige evenwichtsbaan rond het 

proton en de atoomkern. Deze baan van het elektron is pas echt cirkelvormig als het waterstof atoom absoluut 

stilstaat in het heelal t.o.v. C. Zie figuur 34 van G8. Naarmate de snelheid van het waterstof atoom t.o.v. C 

toeneemt of zijn eigen rotatiesnelheid groter wordt krijgt de baan van het ‘schilelektron’ een steeds grotere 

afwijking binnen de elektronenschil. Zie figuur 1b en 1c van document E3-1. 

 

Het ‘schil’ elektron streeft vanuit zichzelf naar een perfect ronde baan rond de atoomkern maar wordt daarbij 

gehinderd door de snelheid van het atoom in het heelal. Dat ‘schil’ elektron gaat nu zelf fysische en chemische 

krachten genereren om die, door snelheid veroorzaakte, afwijking in zijn baan rond de atoomkern zoveel als 

mogelijk zelf te niet te doen. Deze afwijking in de baan van het ’schil’ elektron en bijbehorende kinetische 

energie valt alleen te corrigeren door de snelheid van het atoom in het heelal af te remmen. Dat is het primaire 

doel van gravitatie. Zie documenten E3 en E3-1 www.uiterwijkwinkel.eu . 
  

-) Vorming van uitsluitend waterstof atomen vindt overal exact gelijktijdig plaats: 

Dat invangen door het proton van één elektron geschiedt heelalwijd gelijktijdig op de heelalbolschil bij exact 

dezelfde heelalkloktijd ten opzichte van C en binnen de heelalbolschil die dan overal exact even ver vanaf C 

verwijderd is. Alle in de heelalbolschil aanwezige protonen en elektronen worden gelijktijdig getransformeerd 

tot waterstof atomen. De vorming van waterstof atomen vond heelalwijd plaats in minder dan circa één 

milliseconde en dat vond  plaats circa 35 – 40 miljard jaar geleden en circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Cold 

Bang.  

 

-) Via de vorming van het waterstofatoom wordt de vorming van het neutron voorkomen: 

De vorming van het waterstofatoom voorkomt tevens dat het elektron zijn kinetische energie nog verder 
overdraagt aan het proton en daarmee de snelheid van het elektron nog verder zou worden afgeremd. Dat had op 

termijn geleid tot de vorming van ‘langzame’ instabiele neutronen die zich met circa 1/3e  – 1/2e c alzijdig radiaal 

zouden hebben verplaatst vanaf C. Bij het daarna uit elkaar vallen van die neutronen zouden de vrijgekomen 

langzame protonen en elektronen in gelijke radiale richting t.o.v. C bewegen. Vanuit dergelijke protonen en 

elektronen valt dan geen waterstof of enig ander atomen meer terug te vormen! (Dit vormt een groot probleem in 

de Big Bang theorie)  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) Kinetische energie: afname snelheid elektron + ruimte voor de vorming van het waterstof atoom;  

Na de vorming van het waterstof atoom neemt de snelheid van het ‘schilelektron’ rond de atoomkern in beginsel 

niet meer verder af dan deze 2,0 - 2.2 Mm/s. Die snelheid geldt ook voor alle ‘schil’ elektronen van alle later via 

kernfusie nog te vormen gewone elementen van het periodiek systeem.  

(Zo’n met de atoomkern fuserend ‘schil’ elektron verliest daarbij het vermogen om gravitatie en andere krachten 

op te wekken! Door het verdwijnen van gravitatie lijkt het alsof bij kernfusie massa verdwijnt terwijl dat is in 

werkelijkheid niet het geval! In plaats van massa is alleen gravitatie verdwenen. Meet technisch lijkt dat op 

hetzelfde! Op heelalschaal gaat kernfusie in sterren gepaard met het verdwijnen van ‘schil’ elektronen en 
daarmee met het verlies aan gravitatie en het verlies aan gravitatie-energie.  

 

-) Massa: 

De totale massa van het heelal is niet veranderd en bevindt zich tastbaar in de vorm van waterstof atomen. 

 

-) Reductie van het aantal snelheid dimensies in het heelal van 3 stuks  1 stuks: 

Tot de vorming van het waterstof atoom was op de schaal van het heelal sprake van één snelheid dimensie voor 

het proton en van 3 snelheid dimensies voor het elektron. Bij de vorming van uitsluitend het waterstof atoom 

worden van ieder elektron de heelalsnelheden v(r1) en v(r2), met het centrum C van het heelal als absolute 

nulpunt, tezamen met hun kinetische energie 1/2 m(e-) x (circa 2,2 Mm/s)2 opgekruld tot een baan van het 

elektron rond een individueel proton en atoomkern. Voor ieder ‘schilelektron’ resulteert dat in nieuwe rotaties in 
de dimensie v(r3) en v(r4) in de vorm van een baan van het elektron in de K schil rondom het proton/de 

atoomkern onder vorming van het waterstof atoom/radicaal. Met de vorming van het waterstofatoom wordt de 

baan van het elektron vanaf dat moment ingeperkt van de schaal van het heelal tot de schaal van dat ene proton.  

Met de vorming van het waterstof atoom is het driedimensionaal stelsel v(u), v(r1) en v(r2) voor ieder punt 

gereduceerd een ééndimensionaal stelsel met uitsluitend een rechtlijnige uitdijingsnelheid v(u) over die overal 

gericht is vanaf het Little Bang punt C en overal exact gelijk is voor alle waterstof atomen en circa 1/3e c– 1/2e c 

bedraagt.  

 

-) Temperatuur; bij de vorming van het waterstof atoom komt op zich geen warmte of UV flits vrij; de 

heelalbolschil verkeert dan nog fysisch bij 0 kelvin: 

Voorafgaand aan  de vorming van het waterstof atoom bestond fysisch gezien geen temperatuur. Het heelal was 
‘temperatuur loos’ en was equivalent met 0 kelvin. Met de vorming van het waterstofatoom komt temperatuur 

weer terug als fysisch fenomeen en ontstaan neutraal geladen atomen.  

Dat ‘schil’ elektron van het waterstofatoom genereert ook de covalente radicaalkracht. Door die kracht reageren 

de zojuist gevormde waterstof atomen direct aansluitend door tot waterstof moleculen. Dit is stap 8 van de 

cyclus. 

 

-) Waarnemingshorizon heelal:  

De periode met de vorming van H atomen, de daaraan voorafgaande temperatuur loze periode van circa 5 – 10 

miljard jaar met losse protonen/elektronen is evenals de bij circa 0 kelvin plaatsvindende Little Bang zelf niet 

waarneembaar te maken. In figuren 4a en 4b van document E3-1 zijn de verschillende waarneming horizonnen 

weergegeven voor infrarood (circa 18 miljard jaar), licht (13,8 miljard jaar) en kosmische deeltjes (circa 5 – 10 

miljard jaar).  

 

-) Snelheid in het heelal t.o.v. C creëert kenmerkende afwijkingen in de baan van het elektron: 

In de voorgaande ‘atoom loze’ periode van stappen 1 – 6 kwamen alleen losse protonen/elektronen voor en 

ontbraken alle andere thans bekende fysische en chemische krachten en hun bijbehorende natuurconstanten! Het 

heelal verkeerde al die tijd in de zogenoemde Annemie toestand met alleen elementaire lading en elementaire 

magnetische spin (Zie de 4 higgs deeltjes; twee van het proton en twee van het elektron; document F1a 2014). 

Had het zojuist gevormde waterstof atoom absoluut stilgestaan in het heelal t.o.v. C dan had het elektron een 

perfect ronde baan doorlopen rond het proton. Dan was dat gevormde waterstofatoom sindsdien steeds in die 

‘Annemie’ toestand gebleven. Dat is niet het geval. Zie figuren 1a, 1b en 1c van document E3-1. 

 

Ieder vorm en richting van snelheid in de heelalbolschil t.o.v. C creëert bij atomen: 
- zijn eigen kenmerkende afwijking in de baan van het elektron en later de omloopbaan van het elektronenpaar, 

- zijn eigen toename van de kinetische energie van het ‘schil’ elektron / elektronenpaar; de zogenoemde   

  ‘toegevoegde’ kinetische energie, 

- kinetische energie van de atoomkern. 
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-) Het ‘schil’ elektron van waterstof streeft van zichzelf continu naar een perfect ronde baan: 
Ieder ’schil’ elektron streeft altijd naar een perfecte ronde baan zonder enige vorm van afwijking en dus ook naar 

een toestand zonder door snelheid ‘toegevoegde kinetische energie’. Alle ‘schil’ elektronen streven naar een baan 

met zo min mogelijk afwijking(en) en met een zo laag mogelijk niveau aan door snelheid/rotatiesnelheid in het 

heelal ’toegevoegde kinetische energie’. Het ‘schil’ elektron rond de atoomkern verkeert dan in zijn energetisch 

meest gunstige positie. Het doorloopt dan zijn meest gunstige baan die de perfecte baan zo goed als mogelijk 

benadert.  

Op het moment van vorming van het waterstof atoom ondergaat dat een grote uitdijingsnelheid van circa 1/3e – 

1/2e van de lichtsnelheid. Door die gigantische snelheid ontstaat een grote afwijking in de baan van de ‘schil’ 
elektronen en is sprake van veel ‘toegevoegde’ kinetische energie.  

  

-) Verklaring voor het ontstaan van krachten op het atoom: 

Iedere vorm van snelheid/rotatiesnelheid in het heelal t.o.v. het centrum C resulteert bij alle ‘schil’ elektronen 

van de gevormde waterstof atomen tot: 

- a) een directe afwijking in de door het ingevangen ‘schil’ elektron nagestreefde ideale perfect ronde baan en  

- b) indirect tot aan het elektron ‘toegevoegde’ kinetische energie ter grootte van ½ . m(e-) . [(1/3e – 1/2e )c]2,  

- c) het proton c.q. de atoomkern heeft zelf geen enkele last van de stationaire snelheid van het atoom in het  

       heelal. Die treedt pas op bij een verandering van de snelheid van het atoom of van de richting. 

      Dan komt de atoomkern a-centraal te staan binnen de elektronenschil(len). Zie figuren 1a, 1b en 1c van  

       document E3-1. 
 

Ad a): Ontstaan van aan snelheid gerelateerde krachten op het waterstof atoom: 

Om die direct door snelheid veroorzaakte afwijking in zijn baan tegen te gaan genereert ieder individuele ‘schil’ 

elektronen van de waterstof atomen een gravitatie kracht (G1k). Die door het ‘schil’ elektron opgewekte 

gravitatie(kracht) is primair bedoeld om de snelheid van het waterstof atoom in de heelalbolschil t.o.v. C af te 

remmen en zo de afwijking in de baan van het elektron te verkleinen. Gravitatie komt niet vanuit de massa van 

de atoomkern! Hoe groter de snelheid van het atoom des te lineair groter/kleiner de gegenereerde gravitatie. 

 

Ad b) Ontstaan van aan kinetische energie gerelateerde krachten op het waterstof atoom: 

Door deze uitwendige uitdijingsnelheid van het waterstof atoom in het heelal wordt tevens veel kinetische 

energie toegevoegd aan het ‘schil’ elektron (en ook aan de atoomkern). Het ‘schil’ elektron kan nu indirect een 
zo ideaal mogelijke baan rond het proton bereiken door zoveel mogelijk van die ‘toegevoegde’ kinetische 

energie om te zetten in fysische of chemische bindingswarmte!  

Het ‘schil’ elektron realiseert die energetisch gunstiger baan via het opwekken van verschillende typen van 

fysische en chemische basis(kinetische energie) krachten waarmee ‘schil’ elektronen van het atoom echte 

fysische en chemische bindingen kan vormen. Daarbij komt standaard bindingswarmte vrij! Reactiewarmte is 

het tastbare bewijs dat het niveau ‘toegevoegde’ kinetische energie door beweging van het atoom in het heelal is 

verlaagd.  

Dit is een volstrekt andere kijk op: a) het ontstaan van krachten op het atoom, b) de plaats waar deze fysische en 

chemische krachten ontstaan en c) de functie van fysische en chemische bindingen van atomen/moleculen.  

    

Gelijktijdig met de vorming van het waterstof atoom ontstaat in de heelal bolschil op alle waterstof atomen 

tevens de covalente chemisch radicaalkracht (+R1ck). Deze chemische kracht is in staat om een chemische 
binding te vormen via een elektronenpaar(2). Hoe groter de snelheid van het atoom des te kwadratisch  groter / 

kleiner deze gegenereerde covalente radicaalkracht. 

                                            

Aan tastbare krachten ontwikkelt het individuele ‘schil’ elektron op het waterstof atoom in stap 7 alleen:  

a) de gravitatie (+G1k), die alzijdig uniform de afremming van de uitdijing van het heelal in gang zet en  

b)    de covalente radicaalkracht (+R1ck) die direct daarna in stap 8 resulteert in de vorming van waterstof  

       molecuul. 

Vanwege de snelheid van het waterstofatoom van 1/3e c – 1/2e c zijn deze zojuist gevormde krachten in 

kwantitatief opzicht maximaal van omvang! 

 

Ad c) De mechanische krachten: 
Bij versnellen en afremmen van de snelheid van een atoom of bij een niet lineaire beweging komt de atoomkern 

iets a-centraal te staan binnen de elektronenschil. Het atoom tracht dat te compenseren via het genereren van een 

versnellingskracht/vertragingskracht en centrifugaal kracht van het atoom. Dit zijn meer puur mechanische 

krachten van het atoom die voortvloeien uit de interactie tussen atoomkern en de elektronenschil(len). 
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-) Einde gravitatie loos uitdijen; introductie van potentiële- of gravitatie energie: 

Tot het moment van de vorming van het waterstof atoom ontbrak gravitatie en daarmee eveneens gravitatie-

energie volledig. Na de Little Cold Bang heeft de heelalbolschil dus circa 5 - 10 miljard jaar volledig gravitatie 

loos kunnen uitdijen ten opzichte van het centrum C van het heelal zonder dat dit ten koste ging van enige vorm 

van de kinetische energie en de uitdijingsnelheid. In die gravitatie loze periode heeft het heelal een straal kunnen 

bereiken van minimaal circa 2,5 ± 0,5 miljard lichtjaar rondom C en mogelijke zelfs iets meer; figuur 31 van 

G8.  

 
Met de terugkomst van het waterstof atoom wordt die potentiële/gravitatie energie van deze atomen in de 

heelalbolschil ten opzichte van C plotsklaps, als vanuit het niets, volledig kosteloos omgezet als reëel aanwezige 

gravitatie energie. Dit is de door de exacte wetenschappen gezochte ‘donkere energie’.  

 

Dit kosteloos ‘creëren’ van potentiële/gravitatie energie gaat volledig in tegen het ‘fysisch gevoel’ en de huidige 

visies anno 2015 binnen de wetenschap ten aanzien van gravitatie en daaraan gekoppelde gravitatie-energie. Dit 

fenomeen valt pas te begrijpen als de werkelijke oorsprong van gravitatie en van gravitatie-energie wordt 

onderkend. Zie figuur 1a, 1b en 1c van document E3-1 en figuur 34 van G8. 

 

De verdere uitdijing van het heelal en daarmee de opbouw van gravitatie energie gaat vanaf stap 7 wel ten koste 

van kinetische energie en daarmee ten koste van de snelheid en impuls. Vanaf het moment met de vorming van 
het waterstof atoom wordt de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil steeds verder afgeremd. De daarbij 

vrijkomende kinetische energie/impuls kan niet worden omgezet in warmte en wordt dus parallel omgezet in:  

a) zowel niet zichtbare potentiële energie ten opzichte van C als  

b) in zichtbare kinetische rotatie energie / rotatiesnelheid van het waterstof.  

Voor het verloop van de verschillende vormen van energie tijdens de heelalcyclus zie de figuren 79 1) – XI) van 

G8 en speciaal figuur 79 III). (Aan het eind van de uitdijing is alle niet zichtbare gravitatie-energie t.o.v. C 

volledig omgezet in ‘zichtbare’ rotatie-energie / snelheid van de centrale zwarte gaten van sterrenstelsels) 

 

Vanaf de vorming van het waterstof atoom en van gravitatie/gravitatie energie is het heelal uitgedijt over een 

afstand van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar t.o.v. C. De auteur schat de totale uitdijing van het heelal daarna in 

op nog eens circa 0,2 – 0,5 miljard lichtjaar! Op het moment van de vorming van het waterstof atoom moet de 
uitdijingsnelheid v(u) en daaraan verbonden kinetische energie voldoende groot zijn om: 

-) de hoogte van circa 0,2 – 0,5 miljard lichtjaar ten opzichte van C te overbruggen en om 

-) voldoende rotatie energie te genereren voor de aanleg van toekomstige sterrenstelsels, de rotaties op het  

    niveau van sterrenstelsels onderling en de snelheden binnen deze sterrenstelsels. 

 

Gravitatie is een enorm zwakke kracht. Op het moment van vorming van het waterstof zit dit waterstof nog egaal 

verdeeld over de gehele heelalbolschil en is de gravitatie en gravitatie-energie eveneens nog egaal verspreid over 

de gehele heelalbolschil!  

 

-) Met gravitatie wordt enorme hoeveelheid gravitatie energie aan de heelalbolschil toegevoegd:  

Op het moment van vorming van het waterstof atoom heeft de heelalbolschil overal een gelijke uitdijing bereikt 

van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar t.o.v. C. Met het waterstof atoom ontstaat gravitatie en gravitatie-energie. 
Met gravitatie wordt dus overal in die heelalbolschil een enorme hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C aan de 

heelalbolschil en daarmee aan de heelalcyclus toegevoegd! Deze kosteloos toegevoegde gravitatie energie vormt 

de drijvende kracht achter de heelalcyclus. Die gravitatie-energie (c.q. potentiële energie t.o.v. C) verklaart de 

gezochte ‘donkere energie’ volledig. M.a.w. er bestaat helemaal geen ‘donkere energie’.  

Aan het eind van de cyclus brengt gravitatie alle materie weer terug bij C. Dan is alle nu toegevoegde gravitatie-

energie ook weer volledig verbruikt om het heelal zijn cyclus te laten doorlopen. Zie figuur 5 en 6 in document 

E3-1. 

 

-) De Wetten behoud energie en impuls gelden niet op de schaal van het heelal: 

Met de vorming van het waterstof atoom zou je denken dat de Wetten van behoud van kinetische en potentiële 

energie en van behoud van impuls vanaf dat moment in volle omvang zouden gelden. Dat is niet het geval! 
Gravitatie is een snelheid gerelateerde kracht. Dat geldt dus ook voor de aan gravitatie gekoppelde gravitatie-

energie. Bij kernfusie van ‘schil’ elektronen aan de atoomkern verdwijnt zowel van dat ‘schil’ elektronen tevens 

zijn gravitatie en daaraan gekoppelde gravitatie energie t.o.v. C!   

De wetten behoud van energie gelden wel op kleine schaal (bijv. op aarde) maar gelden al niet meer binnen ons 

zonnestelsel laat staan binnen een sterrenstelsel of binnen de heelalbolschil als geheel. Dit verdwijnen van 
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gravitatie en van gravitatie-energie is een complicerende factor bij het opstellen van mathematische modellen 

van de 29 stappen van de heelalcyclus.  

 

-) Geen condensatie van waterstof atomen (C0); waterstof is heel even superkoud en zonder gasdruk: 

Het waterstof atoom bezit nog geen elektronenpaar genereert dus nog geen vanderwaalskracht (c.q. 

Londonkracht). Dat losse waterstofatoom mist nog de ‘gasdruk’. Het waterstof atoom kan niet voorkomen als 

gas en niet condenseren tot een vloeistof of overgaan in een vaste stof. Het gevormde waterstof atoom verkeert 

op dat moment bij nul kelvin.  

 

-) Op het moment van de vorming van het waterstof atoom is nog geen sprake van rotatie (R0) 

Het waterstof atoom beweegt zich nog steeds in een rechte lijn vanaf C. 

 

 

Schema bijlage 7 - 3: Aantal snelheid dimensies op moment vorming van het waterstof atoom: 

 

    Punt                               heelal kloktijd                ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K  

                                           in miljarden jaren                    

 

R0C0: Vorming H atoom  t = circa 5 - 10              v(r1) en v(r2)  v(r3) en v(r4)            nul  K 

                                                                                    rondom proton; voor het  

                                                                                    waterstof atoom resteert alleen v(u), 

Toelichting schema 7 - 3: 

1) Direct na de vorming van de waterstof atomen bezitten alle punten in de heelalbolschil alleen nog een 
equivalente uitdijingsnelheid v(u) van circa 1/3e – 1/2e c. Onder natuurlijke omstandigheden is dit de maximale 

snelheid van atomen in het heelal.  

 

-) Tijdsduur van stap 7: 

De vorming van het waterstof atoom is een strikt momentane gebeurtenis die, vanuit C bezien, heelalwijd exact 

gelijktijdig plaatsvindt in een periode van een milliseconde of nog veel minder.  

 

-) Ruimtelijke veranderingen afmetingen heelalbolschil: 

Binnen die milliseconde treden nog geen veranderingen op in de afmetingen van de heelalbolschil en de afstand 

tot C.  

 

-) Volgende stap 8: 
Direct aansluitend op de vorming van het waterstofatoom volgt de vorming van het waterstof molecuul: 
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7.3.8  STAP 8:  MOMENT VAN VORMING VAN HET WATERSTOF MOLECUUL/GAS: 

 

-) Kenmerken stap 8: 

- In één doorgaande lijn vormen twee zojuist gevormde waterstof atomen uit stap 7 via hun chemisch covalente  

  radicaalkracht samen één waterstof molecuul. 

- Bij die chemische reactie komt veel bindingswarmte vrij waardoor dat waterstof erg heet wordt en direct daarna  

  in stap 9 direct overgaat in waterstofplasma,  

- Tijdsduur stap 8 neemt heelalwijd minder dan circa 1 seconde in beslag.  

  

-) De basisparameters in het kort: 

- Materie: uitsluitend waterstof moleculen; losse waterstof atomen zijn daarna niet meer aanwezig in het heelal, 

- Massa: massa, lading en magnetische spin blijven gelijk,  

- Krachten: naast de elementaire lading, magnetische spin, de basale centripetaal kracht van het schil elektron is  

                   nu ook gravitatie, de covalente radicaalkracht en de vanderwaalskracht c.q. de gaskracht aanwezig, 

- Straling: start elektromagnetische straling in de vorm van fotonen (majorana deeltjes); geen deeltjesstraling,  

- Kinetische energie/impuls heelal: door gravitatie start het afremmen uitdijing heelal; de uitdijing snelheid /  

                    kinetische energie en impuls wordt vanaf nu omgezet in zowel rotatie snelheid / kinetische  

                    energie van het waterstof gas als in potentiële energie t.o.v. C,  

- Kinetische energie/impulsmoment ‘schil’ elektronen: die blijft vanaf nu verder constant totdat kernfusie  
                    plaatsvindt. Daarbij wordt een deel van de ‘schil’ elektronen getransformeerd tot ‘kern’ elektronen, 

- Potentiële of gravitatie energie: toename ruimte t.o.v. C gaat vanaf nu wel ten koste van de uitdijingssnelheid, 

- Ruimte heelal: straal heelalbolschil bedraagt circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar en neemt in deze stap steeds  

                     minder snel toe, 

- Dikte heelalbolschil van waterstofgas/plasma: door warmte ontwikkeling zwelt deze weerszijden explosief op  

                     met enkele tientallen km/s.  

- Tijdsduur: vorming van het waterstof molecuul vindt heelalwijd op hetzelfde moment plaats en vergt minder  

                    dan één seconde.  

                             

-) Materie; alleen waterstof moleculen: 

Direct na de vorming van de waterstof atomen vormen de twee radicale elektronen daarvan samen één 
gemeenschappelijk gedeeld elektronenpaar/orbital in de vorm van een chemische covalente radicaalbinding. 

Uitsluitend de vorming van waterstof gas is mogelijk. Daarbij komt veel bindingswarmte vrij als teken dat een 

deel van door de (uitdijing)snelheid aan de ‘schil’ elektronen ’toegevoegde’ kinetische energie is omgezet in 

warmte. Het gevormde elektronenpaar van waterstof komt daardoor in een energetisch gunstiger baan te lopen 

dan twee radicale schil elektronen van twee waterstof atomen voordien apart.  

 

-) Massa:  

Door de enorme warmteontwikkeling gaat het waterstofgas elektromagnetische straling uitzenden in de vorm 

van fotonen. Een gering deel van de materie verdwijnt in de vorm van infrarood en licht fotonen. Dat zijn 

majorana deeltjes; zie document F1b. De totale hoeveelheid massa, lading en magnetische spin in de 

heelalbolschil verandert echter niet. 

 

-) Straling:  

Voor het eerst is in het heelal straling aanwezig in de vorm van fotonen van licht en warmte; majorana deeltjes. 

Het moment met vorming van het waterstofgas zou in technisch opzicht waarneembaar moeten zijn. Dat is echter 

niet meer het geval. In de heelalcyclus treden later twee uiterst koude perioden op die het zicht op stap 8 

volledig verhinderen. Alle toen uitgezonden fotonen zijn tijdens de heelalcyclus weer terug gevormd tot protonen 

/ elektronen en tot waterstof. Zie document F1c.  

 

-) Krachten van het waterstof: 

Het elektronenpaar van het waterstofgas genereert een nieuwe fysische kracht: de vanderwaalskracht (+W2k). 

Daarmee worden in het heelal de verschillende fasetoestanden geïntroduceerd:  

a) gas/plasma (wel vanderwaals- / London-kracht maar geen vanderwaals- / London-binding),  
b) vloeistof (flexibele vanderwaals-bindingen) en  

c) vaste stof (gefixeerde vanderwaals-bindingen).  

Op het moment van de vorming van het waterstofgas is alleen sprake van een gas/plasma en zijn de 

fasetoestanden van vloeistof of die van vaste stof niet mogelijk. Dat kan pas veel later.  
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-) Temperatuur:  

Bij de vorming van waterstofgas komt zoveel warmte vrij dat de temperatuur oploopt tot vele honderden tot 

duizenden graden kelvin. Het waterstofgas gaat in stap 9 direct over in een plasma. Dat heeft gevolgen voor de 

hoeveelheid gravitatie en gravitatie-energie die tijdelijk kwantitatief afnemen. 

 

-) Tijdsduur stap 8: 

De vorming van het waterstofgas vindt vanuit C bezien overal binnen de heelalbolschil plaats op het zelfde 

moment en in minder dan één seconde. 

 

-) Ruimtelijke veranderingen afmetingen heelalbolschil: 

De afmetingen van de heelalbolschil en de afstand tot C veranderen binnen één seconde nauwelijks. 

 

-) Volgende stap 9: 

Door de enorme warmteontwikkeling transformeert het gevormde waterstofgas direct door tot waterstofplasma.  
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7.3.9  STAP 9:  MOMENT VAN DE TRANSFORMATIE VAN HET WATERSTOFGAS TOT EEN 

WATERSTOF PLASMA: 

 

-) Kenmerken stap 9: 

- Bij het vormen van de waterstof moleculen komt zoveel bindingswarmte vrij dat dit direct door transformeert  

  tot een waterstof plasma. Het elektronenpaar verdwijnt dan weer tijdelijk en daarmee de aan het elektronenpaar  

  gekoppelde fysische krachten (de vanderwaalskracht / binding) en chemische krachten (de chemisch covalente  

  radicaalbinding).  
- Vanwege de structuur van waterstofplasma verwacht de auteur een tijdelijk afname van gravitatie ten opzichte  

  van gewone waterstofgas moleculen en daarmee ook een tijdelijke afname van toegevoegde gravitatie-energie. 

- De stappen 7, 8 en 9 vinden heelalwijd achtereenvolgens en vrijwel tegelijkertijd plaats. In totaal nemen ze  

  veel minder dan 1 seconde in beslag.  

 

-) De basisparameters in het kort: 

- Materie: uitsluitend waterstofplasma met waterstof moleculen die weer uiteenvallen in deels radicale waterstof-  

                   atomen/ionen,  

- Massa: massa, lading en magnetische spin blijven gelijk, een deel van de massa, lading en magnetische spin  

                   gaat over in de vorm van fotonen, 

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin en de basale centrifugaal kracht van het elektron is sprake  
                   van gravitatie, de covalente radicaalkracht terwijl de vanderwaals- /London-kracht c.q. de gaskracht  

                    sterk afgezwakt overblijft, 

- Straling: alleen elektromagnetische straling in de vorm van fotonen (majorana deeltjes); geen deeltjestraling,  

- Kinetische energie/impuls heelal: gravitatie remt de uitdijing heelal af; de uitdijingssnelheid/kinetische  

                    energie/impuls wordt vanaf nu omgezet in a) zowel rotatie snelheid/kinetische energie van  

                    het waterstof gas/plasma als b) in potentiële energie van de heelalbolschil t.o.v. C,  

- Kinetische energie/impulsmoment ‘schil’ elektronen: deze blijft constant, 

- Potentiële of gravitatie energie: toename ruimte t.o.v. C gaat nu wel ten koste van de uitdijingssnelheid, 

- Ruimte heelal: straal heelalbolschil bedraagt circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar en neemt in die korte periode  

                           nauwelijks toe, 

- Dikte heelalbolschil van waterstof plasma: weerszijden explosief opzwellen met circa 20 – 30 km/s,  
- Tijdsduur: vorming van het waterstof molecuul en transformatie tot plasma vergt heelalwijd circa 1 seconde.  

                             

-) Materie; het waterstof molecuul transformeert direct door tot plasma: 

Bij de vorming van het waterstof molecuul komt veel bindingswarmte vrij. Het gevormde waterstof gas wordt zo 

heet dat het direct door transformeert tot een plasma. Het waterstofmolecuul valt dan in belangrijke mate terug 

tot twee waterstof atomen/radicalen waarbij de ‘schil’ elektronen steeds van proton tot proton springen en bij 

ieder proton een deel van een cirkelbaan doorlopen. Dat plasma verkeert bij een temperatuur van enkele 

honderden kelvin. Bij deze hete waterstof radicalen maakt het elektron deelcirkel vormige bewegingen rondom 

het proton en zijn naburige protonen en blijft dezelfde krachten genereren als het waterstofradicaal zoals 

gravitatie en gravitatie-energie.  

Het waterstofplasma blijft elektroneutraal geladen. Bij de overgang naar waterstofplasma verdwijnt het 

elektronenpaar weer tijdelijk en daarmee ook de van de vanderwaalskracht/London-kracht en de chemisch 
covalente radicaalbinding.  

 

-) Straling: fotonen van warmte en licht waardoor het heelal waarneembaar wordt: 

Het waterstof gas wordt heet en gaat fotonen van licht (van het elektron) en infrarood (van het proton) uitstralen. 

Pas circa 5 - 10 miljard jaar na de Little Cold Bang wordt het heelal in theorie voor het eerst zichtbaar en 

waarneembaar. Voor de wetenschap is de theoretische waarnemingshorizon van het heelal gelegen bij het 

moment van vorming van het waterstofatoom / molecuul/plasma zo’n circa 35 - 40 miljard jaar geleden.  

(Tijdens de heelalcyclus zijn daarna tot heden nog twee superkoude perioden opgetreden waardoor vanaf de 

aarde de feitelijke waarnemingsgrens van het heelal pas veel later begint. Onze waarnemingshorizon begint zelfs 

pas ver na de 4 – 20 miljard waterstof supernova’s / Big Bangs die circa 20 miljard jaar geleden plaatsvonden. 

Zie figuren 3 en 4 van document E3-1. Stap 9 en periode met heet waterstofplasma valt vanaf de aarde niet 
meer waarneembaar te krijgen of te maken.  

 

-) Massa: 

Door de warmte ontwikkeling gaat het waterstof gas/plasma elektromagnetische straling uitzenden in de vorm 

van fotonen en dat zijn majorana deeltjes; zie document F1b. Een gering deel van de aanwezige massa/materie 

wordt omgezet in straling en verdwijnt daarmee ogenschijnlijk uit het blikveld samen met een deel van de lading 
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en magnetische spin van het heelal. De totale hoeveelheid massa, elementaire lading en elementaire magnetische 

spin van het heelal blijft echter wel steeds constant.  

 

-) Krachten van het waterstofplasma: 

Alle waterstofgas is verhit en geraakt in de toestand van een plasma. Met het elektronenpaar is de 

vanderwaalskracht ook weer tijdelijk verdwenen. Bij het waterstofplasma slingeren de meeste van de 

vrijgekomen individuele ‘schil’ elektronen weer van proton naar proton en doorlopen dan steeds slechts een deel 

van een cirkelvormige baan die ze zouden hebben doorlopen bij het gewone waterstof atoom. De ‘schil’ 

elektronen bij protonen in een plasmatoestand worden net zo goed gehinderd door snelheid van het plasma in het 
heelal als bij gewoon niet plasmavormig waterstof. Deze ‘schil’ elektronen in het plasma streven eveneens naar 

banen met een zo laag mogelijk energieniveau en naar vorming van elektronenparen. 

De ‘schil’ elektronen van het waterstof plasma wekken dezelfde krachten, maar kwantitatief zwakker, op als die 

bij gewone waterstof atomen: gravitatie, de chemische covalente radicaalkracht en in potentie de 

vanderwaalskracht.  

In waterstofplasma komen tijdelijk geen elektronenparen voor. Dan is geen echte gaskracht aanwezig. In 

plasma’s stoten de deel elektronenschillen van de waterstofatomen elkaar wederzijds af waardoor een 

‘elektrische veerspanning’ c,q. druk ontstaat. Die is anders van opzet dan de gasdruk die op de 

vanderwaalskracht berust. 

 

-) Temperatuur: hoge temperatuur van duizenden kelvin; geen kernfusie: 
Door de vorming van het waterstof molecuul neemt de temperatuur in de heelalbolschil ineens toe tot honderden 

graden kelvin. Zowel de temperatuur als de gasdruk blijven verre van voldoende hoog om kernreacties te laten 

opstarten in de heelal bolschil. Het plasma kan naast uitdijen daarna alleen gaan afkoelen. 

 

-) Tijdsduur stap 9: 

De vorming van het waterstofgas en transformatie daarvan in een plasma vindt vanuit C bezien heelalwijd plaats 

op het zelfde moment en in een tijdbestek van minder dan één seconde. 

 

-) Ruimtelijke veranderingen afmetingen heelalbolschil: 

Binnen 1 seconde veranderen de afmetingen van de heelalbolschil en de afstand tot C nauwelijks 

 

-) Volgende stap 10:  

- Uitdijing van het waterstofplasma en zodanige afkoeling daarvan dat uit de waterstof atomen/radicalen weer 

waterstof moleculen worden gevormd en daarmee elektronenparen, de vanderwaalskracht en de gasdruk.  
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7.3.10  STAP 10:  PERIODE MET AFKOELING VAN WATERSTOFPLASMA TOT MOLECUUL; 

UITDIJING VAN HET WATERSTOF PLASMA; HET ONTSTAAN VAN CIRCA 4 – 20 MILJARD 

ROTATIE GEBIEDEN IN DE HEELALBOLSCHIL MET ROTATIES ROND R1: 

 

-) Kenmerken stap 10: 

- Stap 10 begint met het aan weerszijden explosief opzwellen van de heelalbolschil van puur waterstofplasma. 

- Aan het eind van deze stap 10 is dat plasma weer zover afgekoeld dat vanuit dat plasma weer waterstofatomen  

  en vervolgens weer waterstof moleculen worden terug gevormd.  
- De uitdijing van de heelalbolschil gaat door maar die wordt heelalwijd door de gravitatie wel steeds verder 

  gelijkmatig afgeremd. 

- De daarbij vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte. Deze vrijkomende energie wordt voor  

  100% omgezet in rotatiesnelheid en in rotatie-energie binnen het lokale vlak van de heelalbolschil. 

- De hoeveelheid kinetische energie blijft constant. 

- Binnen de heelalbolschil ontstaan daardoor circa 4 – 20 miljard eerste rotatiegebieden R1. Die R1 zijn egaal  

  verspreid over de gehele heelalbolschil; zie figuur 37. 

- Het gehele gebied rond R1 met een straal van 1 – 2 miljoen lichtjaar gaat in dezelfde richting roteren linksom  

   dan wel rechtsom. 

- Tijdsduur stap 10 bedraagt circa 10 – 50 miljoen jaar en is daarmee een periode.  

- Gravitatie remt de uitdijingsnelheid v(u) van het heelal eerst snel af. 
- Met de tijd neemt de uitdijingsnelheid af; daardoor neemt de uitdijinggravitatie en bijbehorende gravitatie- 

  energie ook af.  

 

-) De basisparameters in het kort: 

- Materie: waterstof plasma in de vorm van een waterstof radicalen,  

- Massa: massa, lading en magnetische spin blijven gelijk, een deel van de massa/materie is overgegaan in  

  fotonen, 

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn de  

  gravitatie, de chemische covalente radicaalkracht en de elektrische veerdruk aanwezig,  

- Straling: alleen sprake van elektromagnetische straling van licht- en infrarood fotonen (majorana deeltjes);  

                 geen sprake van deeltjesstraling,  
- Kinetische energie/impuls heelal: gravitatie zet afremming uitdijing heelal in gang; de uitdijingssnelheid v(u) 

                   /kinetische energie/impuls wordt omgezet in rotatie snelheid v(r) en kinetische energie van  

                   het waterstof plasma. Hierdoor ontstaan circa 4 - 20 miljard rotaties in het waterstofplasma rondom  

                   de eerste rotatiepunten R1 met een straal van 1 – 2 miljoen lichtjaar; het hele gebied roteert in  

                   dezelfde richting,  

- Kinetische energie/impulsmoment ‘schil’ elektronen waterstof: deze blijft constant en neemt niet verder af,  

- Kinetische energie elektronen: overdracht van kinetische energie van de elektronen op de protonen is gestopt,  

- Toegevoegde kinetische energie ‘schil’ elektronen: de effecten van de uitdijingsnelheid zijn terug te vinden als  

                    door snelheid in het heelal aan de ‘schil’ elektronen toegevoegde kinetische energie en afwijkingen  

                    in de baan van het elektron; hierdoor ontstaan krachten zoals gravitatie en de covalente radicaal  

                    kracht, 

- Potentiële/gravitatie energie: toename ruimte t.o.v. C gaat vanaf nu wel ten koste van de uitdijingssnelheid, 
- Tijdsduur: periode met alleen puur waterstof plasma vergt circa 20 - 50 miljoen jaar of 0,02 – 0,05 miljard jaar,  

- Ruimte heelal: straal heelalbolschil start met circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar en neemt in die periode slechts  

                           circa 0,003 – 0.015 miljard lichtjaar toe, 

- Dikte heelalbolschil: deze zwelt tot van circa 2 - 20 kilometer tot circa 0,01 lichtjaar. 

 

-) Materie en krachten: 

Alle waterstof komt eerst alleen voor als heet waterstof plasma. Bij waterstof atomen in de plasmavorm 

slingeren het elektronen van atoomkern naar atoomkern en doorlopen zo steeds een deel van de cirkelvormige 

baan als bij gewone atomen. Bij dat slingeren van het elektron in het plasma van kern tot kern ontstaan in 

beginsel dezelfde krachten als bij gewone waterstof atomen: gravitatie en de covalente radicaalkracht. Door het 

ontbreken van elektronenparen is de vanderwaalskracht / London-kracht niet of in een heel sterk verzwakte vorm 
aanwezig. 

In het begin van stap 10 is het waterstofplasma nog volkomen egaal verdeeld over de gehele heelalbolschil. 

Gravitatie en gravitatie-energie is daardoor eveneens egaal verdeeld over de heelalbolschil zodat geen sprake is 

van dichtheidsverschillen. Door gravitatie wordt de uitdijing wel afgeremd. De daarbij vrijkomende energie 

wordt volledig omgezet in rotatie van het waterstofplasma en vorming van miljarden rotatiepunten R1. De 

elektrische en de gasdruk van het waterstofplasma verhinderen ophoping van waterstof in de rotatiecentra R1. 



96 

 

 

 

-) Massa, lading en magnetische spin:  

Het waterstof plasma koelt in deze stap steeds verder af onder uitzenden van fotonen en gaat met de tijd steeds 

minder fotonen uitzenden. Via het uitzenden van fotonen (majorana deeltjes) verdwijnt een deel van de massa, 

lading en magnetische spin. De totale hoeveelheid massa, lading en magnetische spin van het heelal is echter nog 

steeds constant.  

 

-) Gravitatie en de houdbaarheid van de Wet behoud van energie: 
De door het ‘schil’ elektron van een atoom opgewekte gravitatie is recht evenredig met de snelheid van het 

atoom in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal. Met gravitatie ontstaat een enorme hoeveelheid 

gravitatie-energie t.o.v. C die kosteloos aan de heelalcyclus wordt toegevoegd. Het is aannemelijk dat deze 

plasmaperiode gepaard gaat met een tijdelijke afname van zowel gravitatie als van de gravitatie-energie! 

 

-) Algemene Wetten behoud van energie en van impuls gelden niet op de schaal van het heelal: 

Vanaf de aanwezigheid van waterstof atomen bevat de heelalbolschil plotsklaps hoe dan ook veel meer energie 

dan bij de start van dit heelal met de Little Cold Bang het geval was! Op heelalschaal is daardoor geen sprake 

van een algemene Wet van behoud van energie of van impuls!  

Deze kosteloos toegevoegde gravitatie-energie wordt verderop in de cyclus weer volledig en voor 100 % benut 

om de versnelling van de inkrimping af te remmen tot een constante snelheid. Deze gravitatie-energie laat de 
inkrimping van het heelal op een volkomen ordelijke wijze verlopen zonder Big Crunch. Deze gravitatie- energie 

is de door astrofysici gezochte ‘donkere energie’. Die gravitatie-energie is nu verklaard en heeft inderdaad een 

ietwat duistere oorsprong! 

 

-) Door gravitatie treedt afremming op in de uitdijing van het heelal: 

Op het moment van de vorming van het waterstof atoom met direct aansluitend van het waterstof molecuul en 

vervolgens de overgang naar waterstof plasma is de uitdijingsnelheid maximaal en bedraagt deze v(u) circa 1/3e 

– 1/2e c. De per ‘schil’ elektron opgewekte gravitatie in de heelalbolschil is dan ook maximaal.  

 

Bij ieder plasmavormig waterstof atoom wekt het tijdelijk aanwezige ‘schil’ elektron een deel van de gravitatie 

op. Die gravitatie is bij de start van stap 10 heelalwijd overal precies gericht is op C. Door gravitatie treedt een 
alzijdig gelijke afname op in de uitdijingsnelheid van het heelal. Gedurende deze korte periode van circa 0,01 

miljard jaar remt de gravitatie de uitdijingsnelheid van het heelal van circa 1/3e – 1/2e c nauwelijks af en 

vermindert deze met circa 1 Mm/s.  

Gravitatie remt de uitdijingsnelheid v(u) van het heelal eerst heel snel en later parabolisch steeds trager af,  

 

Bij het afremmen van de uitdijingsnelheid komt een hoeveelheid kinetische uitdijingsenergie vrij. Die wordt:  

a) deels benut voor de opbouw van potentiële c.q. gravitatie-energie ten opzichte van C.  

b) het restant van deze energie kan niet worden omgezet in warmte en wordt volledig besteed aan het in  

    rotatie brengen van het waterstof plasma.  

 

-) Ontstaan van circa 4 - 20 miljard eerste rotatiepunten (R1) in het waterstof plasma: 

Dat omzetten van uitdijingsnelheid in één of meerdere rotatie beweging(en kan alleen als deze nieuwe 
bewegingen gesitueerd zijn in een vlak dat loodrecht staat op de uitdijingsnelheid v(u)! In de uitdijende en 

langzaam opzwellende heelalbolschil van waterstof plasma gaat de afremming van de uitdijingsnelheid v(u) 

gepaard met het ontwikkelen van naar schatting circa 4 - 20 miljard gebieden met een roterende beweging rond 

de eerste rotatiecentra (R1) en die volkomen egaal verspreid zijn over de gehele heelalbolschil; figuur 37.  

Binnen ieder R1 gebied roteert alle waterstofplasma dezelfde richting op. 

 

Alle rotatieassen staan gericht op C. De hele heelalbolschil raakt daarbij opgedeeld in circa 4 - 20 miljard 

gelijkvormige rotatie gebieden R1 met een straal van circa 1 – 2 miljoen lichtjaar. Daarbij ontstaan in beginsel 

evenveel rotatiegebieden die linksom (LO) roteren als gebieden die rechtsom (RO) roteren. Op de schaal van het 

heelal ontstaat daardoor geen nieuw impulsmoment. Lokaal voor ieder R1 gebied natuurlijk wel. Op ieder 

rotatiepunt R1 ontwikkelt zich later één sterrenstelsel rond één centraal zwart gat. 
 

Stap 10 is bepalend voor het aantal rotatiepunten R1 in het heelal en daarmee voor het aantal toekomstig te 

vormen sterrenstelsels. Dat aantal wordt thans ingeschat op 4 – 20 miljard stuks. Deze stap is bepalend voor de 

macro indeling van het aantal later te vormen sterrenstelsels in het heelal.  
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Bij een buitenstraal van de heelalbolschil van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar en 4 – 20 miljard R1’s heeft ieder 

rotatiegebied R1 eenzelfde straal van 1 – 2 miljoen lichtjaar. Ieder van die latere sterrenstelsels ontstaat vanuit 

één zo’n ‘verzorgingsgebied’ en stukje van de heelalbolschil met globaal een zelfde straal van 1 – 2 miljoen 

lichtjaar.  

  

-) Het ontstaan van de rotaties R1 resulteert in nieuwe vorm van rotatiesnelheid v(r5): 

Binnen ieder rotatiegebied R1 ontstaat naast v(u) slechts één nieuwe rotatiesnelheid v(r5) in de heelalbolschil. 

Die ontwikkelt zich als beweging linksom of rechtsom met R1 als centrum. In stap 10 wordt de eerste stap gezet 

met het lokaal in rotatie brengen van de gehele heelalbolschil.  
Vanwege de heelalwijd uniforme afremming van de uitdijingsnelheid zijn de kinetische energieën voor de 

ontwikkeling van de rotatiesnelheden v(r5) binnen ieder willekeurig roterend gebied R1C0 in dit stadium in 

beginsel overal even groot. Alle sterrenstelsels bezitten in dit stadium dezelfde rotatie energie en 

uitdijingsenergie per massa eenheid.  

(Later ontstaan nog meer vormen van rotatie. Die rotaties zijn reeds aanwezig als later de 4 – 20 miljard Big 

Bangs van stap 16 plaats vinden. Die Big Bangs vormen de start van de huidige vermoedelijk slechts 4 – 20 

miljard sterrenstelsels. Deze in een veel vroeger stadium gestarte rotaties verklaren waarom alle waarneembare 

sterrenstelsels vanuit hun voorgeschiedenis veel sneller roteren dan je zou mogen verwachten als alleen wordt 

uitgegaan van de Big Bang theorie! De waargenomen te grote rotatiesnelheid is de natuurlijke rotatiesnelheid 

van sterrenstelsels!).  

  
-) Temperatuur: hoge temperatuur en gasdruk/gaskracht doch nog geen kernfusie: 

Door de vorming van het waterstofplasma neemt de temperatuur in de heelalbolschil ineens toe tot honderden 

graden kelvin. Zowel de temperatuur als de elektrische veerspanning in het plasma zijn veel te laag om op dat 

moment in de heelal bolschil kernreacties te laten plaatsvinden. Er is alleen sprake van puur waterstof. 

 

-) Tijdsduur: 

De periode met afkoelend waterstofplasma tot gewoon niet plasmavormig waterstofgas vergt naar schatting circa 

10 miljoen jaar. 

 

-) Ruimte heelal:  

Bij de start van deze stap heeft de heelalbolschil een straal van circa 2,5 – 3,0 miljard lichtjaar. In een periode 
van 0,01 miljard jaar en deze ruimte met circa 0,3 c/sec toe met 0,003 miljard lichtjaar.  

 

-) Dikte heelalbolschil:  

De heelalbolschil met een gelijke dikte van dan circa 2 – 200 km zwelt weerszijden eerst explosief op met circa 

10 – 20 km/s. Door afkoeling en afname van de druk neemt de snelheid van opzwelling sterk af met de tijd. De 

heelalbolschil zwelt uiteindelijk op tot een dikte van naar schatting 0,01 lichtjaar. 

 

Schema 7 - 4: De ontwikkeling van de snelheid dimensies gedurende de periode met waterstofplasma: 

 

Code: Punt                      heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                                      in miljard jaar                    

                                      na de Little Bang  

                                      t = circa 5 – 10                                                                                circa 2.000 → 200 K 

 

                                                                                            R1 :  v(u) + v(r5)  

 

Toelichting schema 7 - 4: 

1) De auteur neemt aan dat gedurende deze relatief korte periode van 10 - 50 miljoen jaar met waterstofplasma 

alleen de rotatie gebieden R1 dat daarbinnen uitsluitend de rotatiesnelheid v(r5) linksom dan wel rechtsom 

ontstaat.  

 

2) De heelal snelheden v(r1) en v(r2) van de elektronen zijn bij de vorming van het waterstof atoom opgekruld 

tot ‘schil’ elektronen rondom het proton. De snelheden v(r3) en v(r4) spelen vanaf dat moment geen rol meer op 

de schaal van het heelal behoudens de door deze ‘schil’ elektronen gegenereerde gravitatie! 

 

-) Volgende stap 11:  
Aan het eind van stap 10 is de temperatuur in het waterstofplasma zover afgenomen dat dit plasma weer volledig 

overgaat in waterstofatomen en dit vervolgens weer terug transformeert tot normaal waterstofgas met de 

vanderwaalskracht / London-kracht zonder de kenmerken van plasma. 
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7.3.11  STAP 11:  MOMENT MET DE TERUGVORMING VAN HET WATERSTOF ATOOM/ 

                               MOLECUUL: 

 

-) Kenmerken stap 11: 

- Het waterstof plasma koelt zover af dat vanuit waterstofplasma weer het waterstof atoom/molecuul volledig  

  terugkomt met de bijbehorende vanderwaalskracht / Londonkracht (+ gaskracht) en de fasetoestanden van gas,   

  vloeistof en vaste stof.  

- Kleine moleculen met een elektronenpaar manifesteren zich normliter als gas. Bij het terug vormen van  

  waterstofgas komt weer bindingswarmte vrij maar dat geschiedt nu heel geleidelijk, 

- Het vormingsproces van waterstofgas vindt plaats onder omstandigheden met evenwicht tussen de  

  hoeveelheid vrijkomende warmte en de hoeveelheid uitgestraalde warmte, 

- In deze periode blijft de temperatuur in de heelalbolschil vrij constant, 

- Stap 11 neemt enkele honderden tot duizenden jaren in beslag. Gezien de tijdsduur van één heelalcyclus is dat  

  vrijwel een moment.  

 

-) De basisparameters in het kort: 

- Materie: waterstof atomen/radicalen en waterstofgas met een gasdruk,  

- Massa: massa, lading en magnetische spin blijven gelijk, een deel van de massa, lading en magnetische spin  

               bevindt zich in fotonen, 

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron en  

                   gravitatie zijn aanwezig: de covalente radikaalkracht/binding en de vanderwaals-/ London-kracht c.q.  

                   de gaskracht, Met het plasma is de elektrische veerspanning ook weer volledig verdwenen. 

- Straling: alleen elektromagnetische straling van fotonen, UV straling (majorana deeltjes); geen deeltjestraling,  

- Kinetische energie/impuls heelal: gravitatie remt de uitdijing heelal verder af; de uitdijingssnelheid,  

                   kinetische energie en impuls wordt steeds verder omgezet in rotatie snelheid, kinetische rotatie  
                   energie en impulsmoment van het waterstof gas,  

- Kinetische energie/impulsmoment ‘schil’ elektronen: deze blijft constant en bedraagt circa 2,2 Mm/s,  

- Potentiële/gravitatie energie: verdere uitdijing ruimte t.o.v. C gaat ten koste van de uitdijingssnelheid, 

- Ruimte heelal: straal heelalbolschil bedraagt circa 2,5 – 3 miljard lichtjaar; neemt in die periode nauwelijks toe, 

- Dikte heelalbolschil: deze blijft circa 0,01 lichtjaar dik,  

- Tijdsduur: de afkoeling van waterstofplasma tot de vorming van waterstof moleculen vergt circa enkele  

                   millennia.  

 

-) Materie; het waterstof plasma gaat over in waterstofgas: 

Het waterstofplasma is in stap 10 zover afgekoeld dat in stap 11 twee waterstof atomen/radicalen weer samen 

één waterstofmolecuul vormen waarbij elektromagnetische straling in de vorm van infrarood/warmte vrijkomt. 

Deze waterstof moleculen hebben weer één gemeenschappelijk gedeeld elektronenpaar in de vorm van een 
chemisch covalente radicaalbinding.  

Bij de vorming van het waterstofgas komt bindingswarmte vrij in de vorm van fotonen. Deze reactie is nu 

verspreid over een langere periode van enkele millennia jaren waardoor de temperatuur constant blijft en deze 

lokaal niet weer oploopt. Dit vrijkomen van bindingswarmte vertraagt de overgang van waterstofplasma tot 

waterstof moleculen/gas. Dat bindingsproces vindt overal op dezelfde manier plaats. 

 

-) Straling: fotonen van warmte en licht: 

In het heelal zijn alleen fotonen aanwezig van licht, infrarood en UV; dat zijn allemaal majorana deeltjes. 

Geen vormen van deeltjesstraling.  

 

-) Massa: 
De hoeveelheid massa, lading en magnetische spin van het heelal blijft steeds constant.  

 

-) Krachten van het waterstof; terugkeer van de vanderwaalskracht: 

Het waterstof molecuul bezit een elektronenpaar. Ieder elektronenpaar van een atoom genereert in combinatie 

met snelheid in het heelal o.a. de vanderwaalskracht waardoor bij het warme waterstof alleen de fasetoestanden 
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van gas mogelijk is. Vanwege de temperatuur zijn de fasetoestanden van vloeistof of die van vaste stof in stap 11 

nog niet mogelijk. 

Het ‘schil’ elektronenpaar genereert gravitatie net als het enkelvoudige ‘schil’ elektron. Bij gelijke snelheid is de 

gravitatie van het elektronenpaar in beginsel 2x zo groot als de gravitatie opgewekt door het enkelvoudige 

elektron. Gravitatie remt de uitdijingsnelheid parabolisch af. De enorme uitdijingsnelheid genereert ook een 

enorme uitdijingsgravitatie en daarmee afremmen van de uitdijingsnelheid. Die uitdijing energie wordt volledig 

omgezet in rotatie snelheid /-energie van de miljarden R1’s.  

 

-) Alle andere krachten zijn afgeleiden en daarmee hun bijbehorende natuurconstanten: 
Alle overige fysische en chemische basiskrachten zijn eveneens afgeleiden van het atoom. Die overige fysische 

men chemische krachten van deze atomen ontstaan pas als sprake is van het atoom en in combinatie met snelheid 

van dat atoom in het heelal ten opzichte van het centrum C van het heelal. Zie de documenten C2, C3, F1d. 

www.uiterwijkwinkel.eu . Alle overige fysische en chemische basiskrachten vanuit de ‘schil’ elektronen van 

atomen zijn snelheidsafhankelijke grootheden ten opzichte van C.  

Iedere snelheid van het atoom in het heelal genereert zijn eigen vector op deze krachten. De auteur verwacht dat 

uiteindelijk in stap 23 sprake is van circa 9 – 11 apart van elkaar te onderscheiden snelheidsvectoren. Zie 

impressie van die snelheden in figuur 41 G8. 

 

Alle fysische en chemische krachten en hun bindingen zijn dan opgebouwd uit het zelfde aantal van 9 – 11 

aparte vectoren. Alleen gelijksoortige krachten en gelijksoortige snelheid vectoren van zulke krachten trekken 
elkaar wederzijds aan en kunnen samen een bindingvector vormen waarbij bindingswarmte vrijkomt. Dit is 

verwoord in de Vectorwet van Uiterwijk Winkel. Die opdeling in snelheid vectoren geldt overigens ook voor 

gravitatie!  

 

-) Alle fysische en chemische krachten van de ‘schil’ elektronen en hun bindingen veranderen heel 

langzaam gedurende de heelalcyclus: 

Alle snelheden van atomen binnen de heelalbolschil veranderen heel langzaam kwantitatief tijdens de 

heelalcyclus. Daarmee veranderen navenant ook alle basiskrachten op het atoom heel langzaam in de tijd en 

daarmee hun krachtvectoren en hun bindingvectoren! (Die verschillen moeten reeds meetbaar zijn bij (bio)-

chemische reacties en fysische processen op aarde en exact dezelfde experimenten in satellieten rond de aarde). 

Die veranderingen in kracht en bindingvectoren zijn op aarde nauwelijks meetbaar doch treden wel degelijk op 
over  een periode van miljoenen tot miljarden jaren!  

 

Alle overige krachten op het atoom veranderen zowel kwalitatief qua aantal krachtvectoren als veranderen 

kwantitatief per krachtvector gedurende de afwikkeling van de heelalcyclus. Dat is alleen via modellering 

duidelijk en inzichtelijk te krijgen. 

 

-) Met de kwantitatieve verandering van alle andere krachten veranderen de bijbehorende 

natuurconstanten van de ‘schil’ elektronen ook heel langzaam: 

Met deze fysische en chemische krachten veranderen hun bijbehorende natuurconstanten ook heel langzaam in 

de tijd! Zie document G10. Deze overige (basis)krachten van het atoom en bijbehorende natuurconstanten 

verdwijnen weer tijdens en aan het einde van de heelalcyclus met de opname van alle materie in het centrale 

zwarte gat dat aanwezig is in de kern van ieder sterrenstelsel. 
 

-) Verdere afremming uitdijing snelheid: 

De omzetting van uitdijingsnelheid in rotatiesnelheid gaat door; zie figuur 37. Dit proces loopt over alle nog 

komende stappen door tot aan stap 24 waarin een eind komt aan de uitdijing van het heelal. Alle waterstof 

moleculen komen in een gelijk gerichte rotatiebeweging rondom hun R1. Die gebieden hebben een straal van 

circa 1 – 2 miljoen lichtjaar.  

Die rotatie v(r5) in het waterstofgas rond de R1’s neemt toe met de tijd en gaat gelijk op met de afname van de 

uitdijingsnelheid v(u) van de heelalbolschil. 

 

-) Temperatuur: hoge temperatuur en lage gasdruk: 

De temperatuur blijft gedurende stap 11 constant bij circa enkele honderden kelvin totdat alle waterstofplasma is 
terug gevormd tot waterstofgas. Zodra dit proces is afgerond gaat het waterstof gas in stap 12 verder afkoelen. 

 

-) Tijdsduur stap 11: 

De terug vormen uit waterstofplasma van waterstof gas vindt vertraagd plaats vanwege het vrijkomen van 

warmte. De vorming van waterstof gas vindt vanuit C bezien heelalwijd gelijktijdig plaats in een periode van 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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enkele eeuwen en resulteert overal in dezelfde vorm van de heelalbolschil met de in ontwikkeling komende 4 – 

20 miljard rotaties R1 linksom of rechtsom. Zie figuur 37.  

 

-) Volgende stap 12:  

Het waterstofgas in de heelalbolschil koelt steeds verder af tot aan het condensatiepunt van waterstofgas.  

 

 

 

 

7.3.12  STAP 12: PERIODE MET AFKOELEN VAN HET WATERSTOF GAS TOT AAN HET 

CONDENSATIEPUNT VAN WATERSTOF:  

 

-) Kenmerken stap 12:  

- Gravitatie remt de uitdijingsnelheid v(u) van de heelalbolschil eerst relatief snel en met de tijd steeds langzamer  

   af,  

- De vrijkomende kinetische energie wordt deels omgezet in potentiële energie en de rest in de toename van de  

  egale rotatie snelheid binnen de 4 - 20 miljard R1 rotatiegebieden van puur waterstofgas; zie figuur 37, 

- Het gehele rotatiegebied R1 roteert linksom of rechtsom het rotatiepunt R1, 

- Nog geen verdere aanzet tot vorming van rotaties op een grotere schaal dan die op het niveau van de R1’s.  

- Deze periode van afkoelen van de heelalbolschil met waterstofgas loopt door tot aan het condensatiepunt van  
  waterstof gas, 

- Tijdsduur circa 0,1 miljard jaar. 

 

-) De basisparameters heelalcyclus in het kort: 

- Materie:   uitsluitend gasvormige waterstof moleculen is aanwezig in het heelal,  

- Massa:     een heel gering deel van de massa, lading en magnetische spin is omgezet in fotonen  

                   (document F1b); de rest is 100% puur waterstofgas, 

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektronenpaar zijn  

                   verder aanwezig: gravitatie, de gasdruk, de vanderwaalskracht; nog geen condensatie en vorming van  

                   vanderwaals bindingen; geen vloeistof of vaste stof aanwezig,  

- Straling:   elektromagnetische straling van alleen fotonen en van gravitatie,  
- Kinetische energie protonen: gravitatie remt de uitdijing heelal verder af wat resulteert in toename van de  

                   rotatie snelheid van de 4 - 20 miljard of meer rotaties R1. Die R1’s zijn gelijk verdeeld over de  

                   gehele heelalbolschil, 

- Gravitatie energie t.o.v. C: deze neemt verder toe met de verdere uitdijing van het heelal; door rotatie snelheid  

                         rondom de rotatiepunten R1 ontstaat rotatiegravitatie en rotatie gravitatie-energie t.o.v. die R1’s!  

- Uitdijingsnelheid: neemt af tot circa 90 Mm/s of meer van de oorspronkelijke circa 1/3e – 1/2e c.  

- Tijdsduur: de periode met afkoelend gasvormig waterstofgas tot aan condensatie duurt circa 0,1 miljard jaar.  

- Ruimte heelal: de straal van het heelal neemt in deze korte periode toe met circa 0,03 miljard lichtjaar,   

- Dikte heelal bolschil: deze bedraagt circa 0,01 lichtjaar en is uniform gevuld met waterstofgas,  

 

-) Materie:  

In deze stap zijn binnen de heelalbolschil uitsluitend licht en infrarood fotonen en gasvormig waterstof aanwezig 
met de bijbehorende krachten en bindingen. De fotonen blijven zich binnen de heelalbolschil voortbewegen en 

kunnen daaraan niet ontsnappen. De heelalbolschil gedraagt zich als gesloten systeem. 

 

-) Massa:  

Een gering deel van de massa, lading en magnetische spin in het heelal is bij eerdere stappen omgezet in 

elektromagnetische straling in de vorm van fotonen. Voor de structuur van fotonen zie document F1b (majorana 

deeltjes).  

 

-) Straling: 

In het heelal is elektromagnetische straling aanwezig van fotonen alsmede die van gravitatie. Die straling 

(majorana deeltjes) wordt afgebogen in de richting van de heelalbolschil en blijft daarbinnen voortbewegen. 
Gravitatie ‘straling’ is als enige zonder massa en energie. Gravitatie verplaatst zich puur rechtlijnig met 

snelheden groter dan de lichtsnelheid en verlaat de heelalbolschil.  

 

-) Krachten: 

De elementaire lading(kracht) en elementaire magnetische spin(kracht) van het proton en van het elektron. De 

centrifugaal kracht van het elektron, de vanderwaalskracht en de chemische covalente radicaalbinding van 
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elektronenpaar. Verder zijn in deze fase van de heelalcyclus nog geen andere fysische of chemische krachten of 

bindingen actief. 

 

-) Temperatuur: afkoelen van heet waterstof gas tot aan het condensatiepunt van waterstofgas: 

Gedurende stap 12 koelt het waterstof gas af van enkele honderden graden kelvin tot aan het condensatiepunt 

van het waterstof gas dat, afhankelijk van de druk, rond 20 kelvin ligt. Bij die temperatuur dijt de heelalbolschil 

zelf nauwelijks meer uit omdat de gasdruk reeds laag is. Het naar twee zijden opzwellen van de heelalbolschil 

van waterstofgas komt steeds verder tot stilstand. De dikte van de heelalbolschil van waterstofgas bedraagt circa 

0,01 lichtjaar.  

 

-) Door gravitatie treedt verdere afremming op in de uitdijing van het heelal: 

In deze periode remt de gravitatie de uitdijingsnelheid af met circa 10 – 20 Mm/s. Bij die afremming komt een 

hoeveelheid kinetische energie vrij die deels wordt besteed aan de verdere opbouw van potentiële energie ten 

opzichte van centrum C heelal en die deels wordt besteed aan een steeds verdere toename van de rotatiesnelheid 

bij alle 4 - 20 miljard R1 gebieden die uitsluitend gevuld zijn met zuiver waterstof gas. Ieder R1 gebied heeft een 

gelijke straal van circa 1 - 2 miljoen lichtjaar; figuur 37 van G8. 

Vanwege de heelalwijd uniforme afremming van de uitdijingsnelheid zijn de kinetische energieën voor de 

ontwikkeling van de rotatiesnelheden v(r5) binnen ieder willekeurig roterend gebied R1C0 in beginsel overal 

nagenoeg even groot. Alle later te vormen sterrenstelsels bezitten in beginsel dezelfde hoeveelheid rotatie 

energie en uitdijing-energie per massa eenheid. Vanwege deze voorgeschiedenis in stap 12 van de heelalcyclus 
roteren de later te vormen sterrenstelsels ook veel sneller dan vanuit de Big Bang theorie zou mogen worden 

verwacht! Die ogenschijnlijk (te) snellere rotatie heeft niets van doen met ‘donkere materie’!  

 

-) Nog geen vorming van gasvormige waterstofbollen op de rotatiepunten R1: 

De kinetische energie die vrijkomt bij de afremming van de uitdijing van het heelal wordt voor een deel omgezet 

in gravitatie energie t.o.v. C en voor de rest in het vergroten van de rotatiesnelheid binnen het R1 gebied. Dat 

resulteert in alle rotatiecentra R1 in een steeds grotere rotatiesnelheden v(r5) waardoor in R1 de rotatie gravitatie 

per waterstof molecuul relatief verder toeneemt. Gedurende stap 12 ontstaan geen sub-rotatie gebieden binnen 

die van R1. Boven het niveau van de R1’s (en toekomstige sterrenstelsels) ontstaan gedurende stap 12 evenmin 

rotaties. Nog geen sprake van condensatie van waterstofgas tot vloeibaar waterstof.  

 

-) Kinetische energie is overal gelijk: 

Stap 12 neemt circa 0,1 miljard jaar in beslag. Door de afremming van de uitdijing van het heelal wordt alle 

voor rotatie vrijkomende kinetische energie volledig omgezet in rotatiesnelheid v(r5). De uitdijingsnelheid v(u) 

neemt met de tijd af terwijl de rotatiesnelheid v(r5) navenant steeds groter wordt. 

 

Schema 7 - 5: De ontwikkeling van de snelheid dimensies gedurende de periode met afkoelend  

                           waterstofgas: 

 

Code: Punt                      heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                                      in miljard jaar  

                                      na de Little Bang  

                                      t = circa 5 - 10                                                                                  circa 400 → 20 K 

alle R1 :  uitsluitend v(u) + v(r5); nog geen de rotaties v(r6), v(r7) en v(r8),   

 

 

Toelichting schema 7 - 5:  

1) Tijdens het afkoelen van het waterstof gas in de heelalbolschil is sprake van slechts twee snelheden: de 

uitdijingsnelheid v(u) en de rotatiesnelheid v(r5) rond de 4 – 20 miljard eerste rotatiepunten R1. De  

rotatiesnelheden v(r6), v(r7) en v(r8) ontstaan pas later tijdens stap 14. 

  

2) Iedere snelheid in het heelal t.o.v. C genereert zijn eigen afwijking in de baan van het elektron of 

elektronenpaar rond de atoomkern en creëert daarmee zijn eigen krachtvector en bindingvector bij alle 
aanwezige atomen en moleculen. In deze fase is sprake van slechts twee snelheden t.o.v. C en daarmee van 

slechts twee krachtvectoren.  

 

3) De kinetische uitdijingenergie van de afremming van het waterstofmolecuul wordt overal in gelijke mate 

omgezet in a) kinetische rotatie energie en b) in potentiële energie t.o.v. het Little Bang punt C. Overal in de 

heelalbolschil is de totale kinetische energie van het waterstofmolecuul gelijk.  
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4) In de verschillende gebieden R1 en voor iedere locatie binnen R1 is de som van de kwadraten van de  

aanwezige snelheden steeds gelijk!   

 

-) Nog geen ophoping van gasvormig waterstof in de rotatiepunten R1:  

De waterstof moleculen genereren zowel gravitatie als een uniforme gas druk. In de centra R1 verhindert die 

lokale gasdruk de vorming van ophopingen van waterstofgas en van grotere bollen waterstofgas. Daarvoor moet 

daar eerst de gasdruk wegvallen. Dat gebeurt pas als het waterstof in stap 14 gaat condenseren tot vloeibaar 

waterstof. 

 

-) Tijdsduur: 

De auteur schat in deze afkoelingsperiode van het waterstofgas tot aan het moment van de condensatie tot 

vloeibaar waterstof in op ongeveer 0,1 miljard jaar.  

 

-) Ruimte: 

De uitdijingsnelheid van de heelalbolschil neemt in deze relatief korte periode af met 5 – 10 Mm/s. De uitdijing 

in die periode bedraagt dan grofweg 0,3  x 0,1 miljard jaar = 0,03 miljard lichtjaar; een relatief geringe toename. 

De afremming van de uitdijingsnelheid gaat verder samen met de omzetting van uitdijingssnelheid deels in 

rotatiesnelheid v(r5). 

 

-) Dikte heelalbolschil;  
De heelalbolschil heeft een dikte bereikt van circa 0,01 lichtjaar en zwelt niet meer verder op.  

 

-) Volgende stap 13: 

- Moment met start condensatie van gasvorming waterstof tot vloeibaar waterstof en het ter plaatse wegvallen 

van de gasdruk, 
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7.3.13  STAP 13:  MOMENT START CONDENSATIE VAN WATERSTOFGAS TOT VLOEISTOF: 

 

-) Kenmerken stap 13: 

- Het waterstofgas koelt in stap 12 overal gelijkmatig af tot circa 20 kelvin. In stap 13 start de transformatie van  

  gasvormig waterstof tot vloeibaar waterstof. Op lokaal niveau valt de aanwezige gasdruk vrijwel volledig weg.  

- Bij die condensatie komt condensatiewarmte vrij die als infrarood fotonen wordt uitgestraald. Die fotonen en  

  eerder uitgestraalde fotonen worden teruggeleid naar de heelalbolschil. 

- Start tot aanzet van rotaties op nog hogere niveaus dan die van de R1’s.  

 

-) De basisparameters in het kort: 

- Materie: koud waterstofgas van 20 kelvin met de overgang naar vloeibaar waterstof, 

- Massa: massa, lading en magnetische spin blijven gelijk, een deel van de massa, lading en magnetische spin  

               bevindt zich in fotonen (majorana deeltjes), 

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron en  

                   gravitatie zijn aanwezig: naast de vanderwaalskracht c.q. de gaskracht is de flexibele  

                   vanderwaals-binding aanwezig in vloeibaar waterstof, 

- Straling: alleen eerder uitgezonden elektromagnetische straling van infrarood fotonen; geen deeltjesstraling,  

- Kinetische energie/impuls heelal: gravitatie remt de uitdijing heelal verder af; de uitdijingssnelheid,  

                   kinetische energie en impuls wordt steeds verder omgezet in rotatie snelheid, kinetische rotatie  

                   energie en impulsmoment van het waterstofgas en vloeibaar waterstof,  
- Kinetische energie/impulsmoment ‘schil’ elektronen: deze blijft constant,  

- Potentiële of gravitatie energie: de toename van de ruimte t.o.v. C gaat ten koste van de uitdijingssnelheid, 

- Ruimte heelal: neemt bij dit moment nauwelijks toe, 

- Dikte heelalbolschil: deze blijft circa 0,01 lichtjaar dik,  

- Tijdsduur: de volledige condensatie van het waterstofgas vergt enkele eeuwen; een moment dus. 

 

-) Materie; het waterstof plasma gaat over in waterstofgas: 

Het waterstofgas koelt zover af dat alle gasvormig waterstof overgaat in vloeibaar waterstof. Het in de 

heelalbolschil aanwezige koude (circa 20 kelvin) waterstofgas verliest zijn gasdruk nagenoeg volledig.  

 

-) Straling: fotonen van warmte en licht: 
In het heelal zijn alleen licht, infrarood en UV fotonen aanwezig die tijdens eerdere stappen zijn uitgestraald. 

Verder zendt het waterstof molecuul standaard gravitatie straling uit maar die ‘straling’ is absoluut zonder massa, 

lading, spin en energie. 

 

-) Massa: 

De hoeveelheid massa, lading en magnetische spin van het heelal blijft steeds constant.  

De eerder uitgestraalde fotonen worden door het waterstof gas afgebogen en blijven daardoor 100% binnen de 

heelalbolschil voortbewegen. De naar buiten de heelalbolschil uitgestraalde fotonen worden eveneens afgebogen 

en teruggeleid naar de heelalbolschil en daar verzameld. Alle vormen van straling blijven steeds gevangen 

binnen de heelalbolschil. 

 

-) Fysische krachten van het waterstof; de vanderwaalskracht / Londonkracht en -binding: 
Via afkoelen van het waterstof molecuul tot onder het condensatiepunt gaat waterstof over in vloeibaar 

waterstof. Daarbij worden flexibele vanderwaals-bindingen gevormd. Met waterstof is de fasetoestanden van 

vaste stof niet mogelijk en zijn dan nog geen gefixeerde vanderwaals-bindingen te vormen.  

 

-) De ontwikkeling van de snelheid dimensies: 

Op het moment van de start van de condensatie gelden de zelfde snelheden als in schema 7 - 5.  

 

-) Temperatuur:  

Het waterstofgas start met condensatie bij circa 20 kelvin. 

  

-) Tijdsduur stap 13: 
De volledig condenseren van het waterstof gas start overal in het heelal gelijktijdig en duurt mogelijk slechts 

enkele millennia. 

 

-) Volgende stap 14:  

- Periode dat het vloeibare waterstof uit een gebied met een straal van circa 1 - 2 miljoen lichtjaar rond R1 zich  

  nagenoeg volledig ophoopt in deze rotatie centra R1 en resulteert in gigantische bollen vloeibaar waterstof.  



104 

 

 

7.3.14 STAP 14:  PERIODE MET 1e CONDENSATIE VAN WATERSTOF GAS MET VORMING VAN  

                             GROTE ROTERENDE BOLLEN VLOEIBAAR WATERSTOF OP ALLE R1’s: 

 

-) Kenmerken stap 14: 

- In het centrum van de rotatiegebieden R1 is de concentratie waterstof het hoogst en start hier de condensatie  

  van het koude waterstofgas tot vloeibaar waterstof. Hierdoor neemt de gasdruk binnen het roterende  

  waterstofgas op R1 af en gaat het waterstof in richting R1 stromen via spiraalvormige banen.  

- Daardoor neemt de hoeksnelheid van de waterstofbol R1 toe en gaan deze steeds sneller roteren, 
- Onder invloed van gravitatie kan het vloeibare waterstof zich dan primair gaan ophopen in één van de 4 – 20  

   miljard rotatiecentra R1 en daar steeds grotere vloeibare waterstofbollen gaan opbouwen;  

- Later vormen zich ook kleinere waterstofbollen zie de figuren 38 en 39. Met de tijd neemt de hoeksnelheid bij  

   R1 steeds verder toe; zie figuur 40. 

- Tussen de R1’s onderling ontwikkelen zich in deze periode 4 - 5 vormen van rotatiesnelheid op meerdere  

   niveaus en van een steeds grotere omvang van rotaties tussen de R1’s onderling, 

 

- Het betreft rotatiegebieden met een straal van enkele, tientallen, honderden en mogelijk duizenden lichtjaren, 

- Hierdoor blijven de rotatie assen niet meer exact gericht op C, 

- Het vloeibare waterstof hoopt zich primair op in R1. Dat geschiedt eerst via wegvallen van de gasdruk en later  

  vooral via de toename op R1 van de gravitatie,  
- In de rotatiecentra R1 ontstaan uiteindelijk eerst centrale bollen met vloeibaar waterstof. Zie figuur 42.  

- Op alle R1’s hoopt zich gravitatie-energie op zowel die t.o.v. C als de gravitatie-energie ten opzichte van de  

  iedere lokale R1,  

 

- Gedurende stap 14 vindt in die bollen nog geen overgang van waterstof tot waterstof plasma plaats. 

- Op alle R1’s vindt een toenemende concentratie van waterstof, gravitatie en kinetische energie plaats,  

- Met de tijd gaat die centrale gasbol R1 steeds sneller roteren met de rotatie as loodrecht op de lokale  

   heelalbolschil en de rotatie as gericht op het centrum C van het heelal,  

- Bij toenemende rotatiesnelheid worden die gasbollen steeds meer afgeplat. Zie figuur 43.  

- Binnen die afgeplatte gasbollen ontstaan door de centripetaal kracht binnenin die centrale gasbol één complex  

  van 2 – 4 secundaire ophopingen die met de tijd eveneens steeds verder aangroeien en groter worden, 
 

- Die groeien later uit tot nevenbollen van vloeibaar waterstof. Dat worden de Roemers; zie figuur 44, 

- Nagenoeg alle waterstof, gravitatie en gravitatie-energie uit het verzorgingsgebied R1 met een straal van 1 – 2  

   miljoen lichtjaar hoopt zich in deze lange periode van 5 – 10 miljard jaar op in deze eerste rotatiepunten R1 en  

   in een gebied met een straal van naar schatting van 10 – 20 duizend lichtjaar rondom deze R1’s,  

- Daarbuiten blijft een uiterst lage concentratie puur waterstofgas over. 

- Nagenoeg alle waterstof, gravitatie, gravitatie-energie, massa, lading, spin en alle kinetische energie zit nu  

   geconcentreerd in en rondom de rotatie centra R1. 

 

- In deze eerst vloeibare waterstofbollen loopt de temperatuur en de druk met de tijd weer op zodat alleen het  

  vloeibare waterstof in die bollen weer overgaat in waterstofgas en uiteindelijk weer in waterstof-plasma.  

- Gravitatie houdt dat onderling afstotende gas/plasma bijeen, 
- De afremming van de uitdijingsnelheid en het omzetten daarvan in rotatiebeweging/energie zet onverminderd  

  verder door; de R1’s gaan steeds sneller roteren om hun lengte as. (De thans waargenomen ‘te snelle’ rotatie  

  van sterrenstelsels vindt zijn oorsprong in deze stap 14. 

- Stap 14 duurt lang. Het neemt circa 15 - 20 miljard jaar en mogelijk nog veel meer jaren in beslag om het hele  

  gebied rond R1 met een straal van 1 – 2 miljoen lichtjaar nagenoeg volledig te ontdoen van vloeibaar  

  waterstof. 

 

-) Basisparameters: 

- Materie: gasvormig waterstof dat vloeibaar wordt en zich vervolgens ophoopt in grote waterstofbollen, 

- Massa: deze blijft steeds vrijwel gelijk, een deel van de massa bevindt zich in eerder uitgestraalde fotonen,  

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn  
                   verder aanwezig: gravitatie, de vanderwaalskracht/gasdruk die overigens weggevallen door het  

                   vormen van vanderwaals- / London bindingen en de fase toestand van vloeistof,  

- Kinetische energie heelal: afremmen uitdijing heelal loopt verder. De radiale uitdijingssnelheid/kinetische  

                   energie wordt verder omgezet in rotatie snelheid en kinetische rotatie energie van het vloeibare  

                   waterstofbollen in R1 en ontstaan 4 – 5 verschillende rotatieniveau ’s gecodeerd als R1a, R1b, R1c,  

                   R1d en R1e. Zie figuur 40 en 41.  
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(Mogelijk is sprake van nog meer rotatie niveaus R1f,  R1g, R1h. Gezien het gemeten aantal van 9 - 11 

dimensies moet de aarde anno 2015 onderhevig zijn aan 5 - 9 verschillende bewegingen van de aarde in het 

heelal ten opzicht van C. Die snelheden ontstaan gedurende de verschillende stappen van de cyclus)  

         

- Radiële potentiële energie: deze neemt verder toe t.o.v. centrum C en dat gaat ten koste van de uitdijing- 

                                              snelheid, 

- Transversale potentiële energie: in de heelalbolschil hoopt zich vloeibaar waterstof zich steeds verder op in de  

                   rotatiecentra R1 waardoor hier de rotatie en de gravitatie steeds verder toeneemt,  

- Tijdsduur: de condensatie en het eerste deel van de ophoping van het vloeibaar waterstof in R1 neemt circa  
                   15 – 20 miljard jaar in beslag. 

- Uitdijingsnelheid: neemt af van 80 Mm/s – 15 Mm/s of gemiddeld 10 Mm/s, 

- Ruimte heelal: de straal heelal neemt verder toe met circa 15 x 1/30 c = 1/2 miljard lichtjaar tot circa 3  

                           miljard lichtjaar rondom C;  

- Dikte heelalbolschil: de bolschil krimpt weer gedeeltelijk in; ter plaatse van R1 ontstaan grote roterende  

                      vloeibare waterstofbollen, Ter plaatse van de R1’s houdt de heelalbolschil een dikte van circa 0.01  

                      lichtjaar.  

 

-) Materie: 

Alleen puur vloeibaar geworden waterstof en gasvormig waterstof in de waterstofbollen.  

 

-) Massa, lading en magnetische spin: 

Een gering gedeelte van de massa, lading en magnetische spin bevindt zich in de vorm van eerder uitgezonden 

fotonen. De totale massa, lading en magnetische spin van het heelal blijf constant. 

 

- Krachten:  

Naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn aanwezig: de 

gravitatie, de vanderwaalskracht en de flexibele vanderwaals-binding met alleen de fase toestand van vloeistof.  

 

-) 1e Condensatie (C1) van waterstofgas tot vloeibaar waterstof start overal in de heelalbolschil:  

Het waterstofgas was in de vorige stap 13 overal afgekoeld tot nabij het condensatiepunt (C1) van waterstof en 

was de gasdruk reeds steeds verder afgenomen tot vrijwel nul. Bij de uiteindelijke condensatie van dat egaal in 
de heelalbolschil verspreide waterstofgas tot vloeibaar waterstof komt condensatiewarmte vrij. Die warmte moet 

ook weer worden afgevoerd en worden uitgestraald via infrarood fotonen.  

Dat volledig afkoelen en condenseren van het waterstof gas tot vloeibaar waterstof heeft vele millennia in beslag 

nemen en geschiedt overal in de heelalbolschil op gelijke wijze. Het vergt meer tijd om dat vloeibare rond R1 

roterende waterstof in de vorm van kleine bollen/bolletjes o.i.v. gravitatie weer bij te brengen op de rotatiepunten 

R1. Daar worden grotere bollen gevormd van eerst nog vloeibaar waterstof. De eerste fase van ophoping van het 

inmiddels volledig vloeibaar geworden waterstof en vorming van grote waterstofbollen wordt ingeschat op een 

periode van circa 5 miljard jaar. 

 

-) Ieder rotatiegebied R1C1 bevat genoeg waterstof voor de vorming van één sterrenstelsel: 

De heelalbolschil is dan inmiddels opgedeeld in circa 4 – 20 miljard steeds sneller in rotatie komende gebieden 

R1 ieder met een gelijke straal van 1 – 2 miljoen lichtjaar. (Bij iedere heelalcyclus wordt steeds exact hetzelfde 
aantal R1 rotatie gebieden gevormd en zijn die allemaal even groot. Later gaan kleine sterrenstelsels samen op in 

grotere stelsels).  

 

In ieder rotatiegebied R1 is genoeg waterstof aanwezig voor de latere vorming van één compleet sterrenstelsel. 

In alle R1 rotatiepunten worden in stap 14 eerst grote vloeibare en steeds sneller roterende waterstofbollen 

gevormd die een straal krijgen van enkele miljoenen km.  

 

De rotatie assen van deze bollen met vloeibaar waterstof zijn in eerste instantie allemaal precies gericht op C. 

Tijdens deze stap 14 ontstaan door de afremming van de uitdijingssnelheid later tot circa 4 – 5 vormen van 

rotatiesnelheid en rotatiebewegingen waardoor die rotatieassen ogenschijnlijk meer schots en scheef komen te 

staan. 
 

-) Rotatie- en condensatiegebieden R1C1:  

Door de uiteindelijk condensatie van het waterstofgas tot vloeistof valt bij 20 kelvin overal in de heelalbolschil 

de gasdruk helemaal volledig weg. Dan blijft naast de uitdijingsnelheid alleen de gravitatie over als drijvende 

kracht in de heelalbolschil. Gravitatie resulteert in een ophoping van vloeibaar waterstof in de rotatiepunten R1 
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en de vorming van steeds grotere en sneller roterende waterstofbollen die vanwege de condensatie (C1) de 

codering van  R1C1 meekrijgen; zie figuur 40.  

 

Door de ophoping van vloeibaar waterstof in R1 neemt hoeveelheid materie steeds verder toe en daarmee de 

gravitatie en daarmee de aantrekkingskracht die deze roterende waterstofbollen uitoefenen op het vloeibare 

waterstof in hun omgeving. In die bollen R1 hoopt zich daarnaast de gravitatie-energie op.  

Dit resulteert ook in een steeds verdere toename van de transversale gravitatie-potentiaal van het waterstof in de 

heelalbolschil niet t.o.v. C maar nu ten opzichte van de rotatiepunten R1. Daarnaast is sprake van een toename 

van de radiale gravitatie energie t.o.v. C. Die twee vormen van gravitatie-energie dienen steeds zoveel mogelijk 
apart en los van elkaar te worden bezien. 

Door het vrijkomen van deze transversale gravitatie potentiaal/energie t.o.v. R1 gaan de daar groeiende vloeibare 

waterstofbollen steeds sneller op hun as roteren en daardoor zelf steeds meer rotatie gravitatie genereren. 

 

-) Eerste aanzet tot de vorming van gasvormige waterstofbollen op alle rotatiepunten R1: 

De kinetische energie die vrijkomt bij de afremming van de uitdijing van het heelal wordt voor een deel omgezet 

in rotatie van R1 en dat resulteert in alle rotatiecentra R1 in een steeds grotere rotatiesnelheden v(r5) waardoor in 

R1 de gravitatie per waterstof molecuul relatief verder toeneemt.  

Die toename van de gravitatie in R1 heeft weer tot gevolg dat in alle R1’s een ophoping van waterstofgas gaat 

plaatsvinden waardoor de gravitatie navenant nog verder toeneemt. Op alle R1 punten vindt in deze periode de 

eerste aanzet plaats van de vorming van steeds groter wordende gasvormige waterstofbollen die met de tijd 
steeds sneller om hun lengteas gaan roteren; figuur 42. 

 

-) Roterend waterstofbollen worden weer steeds warmer door vrijkomen van transversale kinetische 

energie: 

Door de ophoping van vloeibaar waterstof in R1 genereren deze waterstofbollen steeds meer gravitatie en komt 

via spiraalbewegingen met de tijd een steeds grotere stroming van vloeibaar waterstof op gang in de richting van 

deze eerste rotatiepunten R1C1. De eerste 5 miljard jaar van stap 14 en later nog eens circa 15 miljard jaar van 

stap 15 brengt gravitatie alle, eerst egaal verspreide, waterstof van een gebied met een straal van circa 1 - 2 

miljoen lichtjaar rond R1 bijeen in een klein gebiedje met de straal van dertig tot vijftig duizend lichtjaar rondom 

R1. Zie figuur 42. Dat gebied heeft de afmetingen van één sterrenstelsel.  

 
Door die steeds grotere hoeksnelheid worden die centrale waterstofbol R1 steeds verder afgeplat; zie figuur 43. 

Binnenin die grote centrale waterstofbol scheiden zich 2 – 4 kleinere en mogelijk koelere delen puur waterstof 

die Roemers worden genoemd. Zie figuur 44. Die uiteindelijk bolvormige Roemers splitsen zich uiteindelijk 

helemaal af. Zie figuur 45. (Uit iedere secundaire bol/Roemer ontstaat later na de 4 – 20 miljard Big Bang één 

spiraalarm van het sterrenstelsel) 

 

Met die ophoping van waterstof en gravitatie in R1 neemt daar in de heelalbolschil ook de transversale potentiële 

energie toe. Met de tijd komt steeds meer kinetische energie vrij bij het samenvloeien van dat vloeibare waterstof 

in de 4 – 20 miljard rotatiepunten R1C1 waardoor de temperatuur in alle waterstofbollen weer stijgt en deze 

bollen eerst allemaal weer gasvormig worden. De gravitatie van die bollen R1 is intussen zodanig toegenomen 

dat deze gasbollen bijeen gehouden worden en in stand blijven en verder blijven doorgroeien. 

  
Stap 14 eindigt wanneer de vloeibare waterstofbollen weer voor de tweede keer gasvormig worden en 

vervolgens in stap 15 voor de eerste keer waterstof plasma worden. Door de toename van de hoeksnelheid raken 

alle waterstof bollen op R1 steeds meer afgeplat; figuur 43. 

 

-) Daarnaast vorming van nieuwe rotatiesnelheden R1a, R1b, R1c etc. die steeds grotere gebieden 

omvatten:  

Met de toename van de rotatiesnelheid v(r5) van R1 wordt het echter ook steeds moeilijker om de door de 

afremming van de uitdijing vrijkomende kinetische energie alleen maar over te dragen op die rotatiegebieden R1.  

Daardoor ontstaan nieuwe vormen van rotatie in de heelalbolschil die gesitueerd zijn op steeds hogere niveaus: 

R1a die eerst enkele R1 gebieden omvatten gevolgd door R1b’s die tientallen R1 gebieden omvatten en R1c’s 

die honderden R1, R1d’s die tot duizenden R1 gebieden kunnen omvatten. Dat vormen van rotatiegebieden 
loopt mogelijk nog verder door tot R1e, R1f etc. Het is lastig om die verschillende rotatieniveau ‘s visueel weer 

te geven; zie figuur 41. Modellering van de heelalcyclus zal hier meer duidelijkheid brengen.  

 

De eerste aanzet tot de vorming van de rotaties op de niveaus R1a, R1b, R1c etc. start pas in stap 14. Dit 

vormingsproces van rotaties op steeds hogere niveaus gaat door tot aan het einde van de uitdijing van het heelal 

in stap 25.  
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(Doordat al die rotaties binnen de heelalbolschil plaatsvinden en door elkaar heen lopen kunnen de later te 

vormen sterrenstelsels met elkaar in botsing komen. Daardoor lijkt het huidige heelal c.q. de heelalbolschil 

ogenschijnlijk één grote warboel. Gezien de voorgeschiedenis is dat in werkelijkheid niet het geval! Onder regie 

van gravitatie is sprake van een strak georkestreerd heelal die zonder modellering ogenschijnlijk één complete 

wanorde lijkt te zijn!)  

 

-) Kinetische energie is overal gelijk: 

Stap 14 neemt circa 5 miljard jaar in beslag. Door de afremming van de uitdijing van het heelal komt in deze 

periode de vorming van de verschillende rotatiesnelheden eerst goed op gang en dat resulteert in meerdere 
vormen van rotatiesnelheden v(r5), v(r6), v(r7), v(r8), v(r9), v(r10)?, (v(r11)? etc. Alle snelheden zijn stuk voor 

stuk gesitueerd in de heelalbolschil en alle rotatiebewegingen/-snelheden zijn aanwezig in een bolvormig vlak 

dat loodrecht staat op de uitdijingsnelheid v(u).  

De som van de kwadraten van alle rotatie snelheden en de resterende uitdijingsnelheid is steeds gelijk aan 1/3e c2 

– 1/2e c2 gecorrigeerd voor dat deel van de uitdijingsnelheid dat is omgezet in gravitatie of potentiële energie ten 

opzichte van C sinds het moment van de vorming van het waterstof atoom en van het waterstof molecuul.  

Vanwege de ontwikkeling van deze rotaties R1 en die van R1a, R1b, R1c etc. is de heelal bolschil niet langer 

alzijdig uniform van beweging doch energetische gezien nog steeds wel vrij uniform van opbouw.  

 

-) De rotatiegebieden R1a, R1b, R1c etc. op niveau van waterstofbollen zijn thans moeilijk terug te vinden:  

De afremming door gravitatie van de uitdijingsnelheid resulteert in rotaties in het heelal bolvlak rondom de 
rotatiepunten R1, R1a, R1b, R1c en R1d. In deze fase van de heelalcyclus mogen geen botsingen plaatsvinden 

tussen R1 rotatiegebieden.  

Het is thans uiterst lastig om die oorspronkelijke rotaties op de verschillende niveaus van R1, R1a, R1b, R1c en 

R1d van elkaar te onderscheiden en om die oorspronkelijke rotaties terug te vinden en te herleiden. Dat lukt 

alleen modelmatig.  

 

-) Alle snelheden genereren op atomen net zoveel krachtvectoren; directe relatie tussen rotatiesnelheden en 

de kwantummechanica:  
Nog moeilijker en lastiger is het om de bijbehorende rotatiesnelheden v(r5), v(r6), v(r7), v(r8), v(r9) in het heelal 

kwantitatief inzichtelijk te maken. Dat kwantitatief invullen van deze rotatiesnelheden is namelijk nodig om de 

problemen in de kwantummechanica op te lossen! Bij alle hemellichamen en sterrenstelsels gelden thans 
dezelfde snelheden. (In het verleden waren die rotatie snelheden geringer dan thans).  

Iedere snelheid in het heelal v(u), v(r5), v(r6), v(r7), v(r8), v(r9) resulteert in zijn eigen directe kwalitatieve en 

kwantitatieve uitwerking op het atoom. Alle vectoren van fysische en van chemische krachten op het atoom 

worden gegenereerd als gevolg van één van dan 3 - 5 verschillende snelheden van het waterstof atoom in het 

heelal t.o.v. C. Dat gold ook voor de toenmalige fysische en chemische binding vectoren van dat waterstof.   

(Alle fysische en chemische krachten en bindingen op aarde zijn thans opgebouwd uit evenveel (5 – 9) 

krachtvectoren en -bindingvectoren als het aantal snelheden waaraan de aarde thans onderhevig is in de 

heelalbolschil!)  

De omvang van de uitdijingsnelheid en van die verschillende rotatiesnelheden bepaalt de kwantitatieve omvang 

van zowel de krachtvectoren als de energie inhoud van de bindingvectoren! 

  

Ieder van die rotatiesnelheden v(r5), v(r6), v(r7), v(r8), v(r9) genereert samen met de uitdijing snelheid v(u) bij 
ieder atoom en molecuul op aarde (en elders in het heelal) zijn eigen aan die snelheid gerelateerde krachtvector 

op alle basiskrachten van het atoom wat uitmondt in een eigen bindingvector; één voor iedere snelheid. (Alleen 

al om die reden is modellering van de heelalcyclus absoluut noodzakelijk!)  

Via modellering zijn alle snelheden kwalitatief af te leiden. Dan zijn alle vectoren van die krachten en hun 

bindingen kwantitatief in te vullen. Dan zijn de problemen in de kwantummechanica opgelost!)  

 

Op aarde ondergaan alle atomen/moleculen dezelfde relevante bewegingen in het heelal. Tussen de polen en de 

evenaar zit reeds een significant verschil! Alle atomen/moleculen bezitten globaal hetzelfde aantal fysische en 

chemische krachtvectoren. Alle fysische en chemische bindingen op aarde zijn globaal opgebouwd uit hetzelfde 

aantal en dezelfde typen van bindingvectoren.  

 
Vanuit iedere fysische of chemische binding op aarde valt in beginsel het aantal relevante (rotatie)snelheden van 

de aarde in het heelal kwantitatief af te leiden. Door de gigantische afmetingen van het heelal zal het lastig zijn 

om die verschillende rotatieniveau ‘s precies af te leiden en om deze te kwantificeren.  

 

Aan het begin van de waterstofgas periode is sprake van slechts één snelheid dimensie v(u). Stap 14 start 

vermoedelijk met alleen de uitdijingssnelheid v(u). Aan het eind van deze waterstofgas condensatie periode is dat 
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aantal snelheden opgelopen tot mogelijk 4 - 5 stuks. Daarmee is het aantal kracht- en bindingvectoren op ieder 

atoom eveneens opgelopen tot hetzelfde aantal van 4 – 5 stuks! Aan het eind van stap 14 is de heelalbolschil 

reeds onderhevig aan een complex stelsel van bewegingen die zijn directe uitwerking hebben op alle aanwezige 

waterstof atomen!  

 

Schema 7 - 6: De ontwikkeling van de snelheid dimensies gedurende de periode met waterstofgas: 

 

Code: Punt                      heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                                      in miljard jaar                    

                                      na de Little Bang  

                                      t = circa 5 miljard jaar                                                                  circa 20 K 

 

alle R1’s :  v(u) + v(r5) + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) 

(Na de Big Bangs van stap 16 ontstaan nog de rotatie snelheden  + v(r10) + v(r11) + v(r12) etc.)  

 

Toelichting schema 7 - 6:  

1) Gravitatie start met het concentreren van alle vloeibare waterstof rondom de rotatiecentra R1 waar eerst 

kleinen en later steeds grotere vloeibare waterstofbollen ontstaan. Stap 14 gaat vloeiend over in stap 15.  

 

2) Auteur gaat in stap 14 en later stap 15 voorshands ervan uit dat door het afremmen van de uitdijingsnelheid 

tot circa 4 - 5 verschillende relevante rotatiesnelheden tot ontwikkeling kunnen komen. Dit aantal bewegingen 

van de aarde in het heelal is terug te vinden in het aantal bindingsvectoren van iedere fysische en chemische 

binding op aarde. Dat geldt ook elders binnen de heelalbolschil. 
 

3) Iedere snelheid van atomen in het heelal t.o.v. centrum C genereert zijn eigen afwijking in de baan van het 

elektron of elektronenpaar rond de atoomkern en creëert daarmee zijn eigen krachtvector en bindingvector bij 

alle aanwezige atomen en moleculen.  

 

4) De kinetische uitdijingenergie van de afremming van het waterstofmolecuul wordt overal in gelijke mate 

omgezet in kinetische rotatie energie en in potentiële energie t.o.v. het Little Bang punt en centrum C van de 

heelalbolschil. Overal in het heelal is de totale kinetische energie van het waterstofmolecuul gelijk.  

 

5) Dat kan alleen als in de verschillende gebieden R1a, R1b, R1c en R1d etc. voor iedere locatie R1 de som van 

de kwadraten van alle aanwezige snelheden een constante is.  

 

-) Ophoping van gasvormig waterstof in de rotatiepunten R1:  

De waterstof moleculen genereren zowel gravitatie als een gasdruk. In de rotatiecentra R1 is de gasdruk vrijwel 

volledig weggevallen zodat het intussen vloeibaar geworden waterstof nu ongehinderd richting R1’s kan 

toestromen en daar grote waterstofbollen gaat vormen.  

 

-) Tijdsduur: 

De auteur schat in deze eerste ophopingsperiode tot aan het weer plasma worden van waterstof in op circa 5 

miljard jaar.  

 

-) Ruimte: 

De uitdijingsnelheid van de heelalbolschil neemt in deze relatief korte periode af van circa 95 Mm/s tot minder 
dan 10 Mm/sec. De afremming van de uitdijingsnelheid gaat gewoon parabolisch verder alsmede de omzetting 

van uitdijingssnelheid in de verschillende vormen van rotatiesnelheid. 

 

-) Dikte heelalbolschil;  

De heelalbolschil heeft ter plaatse van R1 een dikte bereikt van circa 0,01 lichtjaar. Elders is de heelalbolschil 

vrijwel volledig ontdaan van zijn waterstof maar blijft wel een heel klein beetje waterstofgas achter.  

 

-) Volgende stap 15: 

- Het totale gebied rond R1 wordt vrijwel volledig ontdaan van vloeibaar waterstof.  

- In de R1 gasbollen transformeert het waterstof gas in een waterstof plasma.  

- In die bollen neemt de druk en de temperatuur steeds verder toe tot miljoenen kelvin. 
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7.3.15  STAP 15:  PERIODE MET OPHOPING VAN WATERSTOF IN DE BOLLEN; TEMPERATUUR 

LOOPT STEEDS VERDER OP; WATERSTOF TRANSFORMEERT DEELS VAN GAS TOT PLASMA: 

 

-) Kenmerken stap 15: 

- Aansluitend en vervolg op stap 14; de waterstofbollen worden van gasvormig nu weer volledig plasmavormig, 

- Het vloeibare waterstof hoopt zich verder op als gas/plasma in R1; daarmee steeds verdere ophoping van  

  gravitatie en gravitatie-energie,  

- Op alle primaire rotatiepunten R1 ontstaat uiteindelijk één grote roterende super hete plasmabol van waterstof, 

- Door hogere rotatiesnelheid raken deze waterstofbollen sterk afgeplat, 
- Vanaf de buitenzijde scheiden zich meestal 2 tot maximaal 4 los staande waterstof bollen af: de Roemers;  

   zie de figuren 44, 45, 46 en 47, 

- De afremming van de uitdijingsnelheid v(u) en het omzetten daarvan in rotatie bewegingen v(r5), v(r6), v(r7),  

  v(r8) en v(r9) en hun rotatie-energieën zet verder door,  

- Stap 15 neemt samen met stap 14 circa 15 – 20 miljard jaar en mogelijk meer in beslag om alle waterstof  

  bijeen te brengen. 

 

-) Basisparameters: 

- Materie: vloeibaar waterstof buiten de bollen; in de gasbollen plasmavormig waterstof maar geen kernfusie, 

- Massa: deze blijft steeds vrijwel gelijk, een deel van de massa, lading en magnetische spin bevindt zich in  

               eerder uitgestraalde fotonen die nog niet terug gevormd kunnen worden tot materie,  
- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn  

                   verder aanwezig: gravitatie, de vanderwaals- / London-kracht c.q. de gasdruk en de  

                   vanderwaalsbinding met de fase toestanden van vloeistof, gas en plasma,  

- Kinetische energie heelal: afremmen uitdijing heelal loopt verder door. De radiële uitdijingssnelheid/kinetische  

                   energie wordt verder omgezet in rotatie snelheid en kinetische rotatie energie van het vloeibare  

                   waterstof vooral in de verschillende rotatievormen van R1 gebieden,   

- Potentiële energie: deze neemt verder toe t.o.v. C en dat gaat ten koste van de uitdijingsnelheid v(u), 

- Transversale potentiële energie: deze concentreert zich steeds meer in de rotatiepunten R1, 

- Tijdsduur: in stap 15 duurt de totale ophoping van het vloeibaar waterstof in R1 circa 15 miljard jaar of meer, 

- Uitdijingsnelheid: neemt af van 10 Mm/s – 5 Mm/s of gemiddeld circa 7 Mm/s 

- Ruimte heelal: de straal heelal neemt verder toe met circa 15 x 0,02 c = circa 0,3 miljard lichtjaar toe tot circa  
                          3,0 ± 0,5 miljard lichtjaar;  

- Dikte heelalbolschil: de bolschil krimpt volledig; ter plaatse van R1 ontstaan gigantische roterende bollen van  

                    waterstofplasma met 2 – 4 nevenbollen die Roemers worden genoemd,   

- Stap 15 eindigt met de waterstof supernova’s (Big Bangs) van de centrale plasmabollen circa 20 – 25 miljard  

                jaar na de Little Bang. In een straal van 10 - 30 duizend lichtjaar rondom R1 is dan in de heelalbolschil  

                nog een gering deel van het waterstof onderweg naar de R1’s, zie figuur 47.  

 

-) Materie: 

Zowel vloeibaar waterstof in heelalbolschil als gasvormig en plasmavormig waterstof in de gasbollen.  

Deze deels gasvormige en plasmavormige waterstof bollen groeien gedurende deze periode van circa 15 miljard 

jaar of meer steeds verder door totdat vrijwel al het vloeibare waterstof uit het hele R1 gebied geconcentreerd zit 

in deze gigantische pure waterstof gasbollen die zich in R1 hebben gevormd. Vrijwel de hele heelalbolschil rond 
de R1’s met een straal van circa 1 – 2 miljoen lichtjaar wordt in die tijd vrijwel volledig ontdaan van het 

aanwezige vloeibare waterstof. Dit wordt geconcentreerd in hun lokale R1 en in een platte schijf in de directe 

omgeving rondom deze R1’s; zie figuren 42 - 47.  

In een platte roterende schijf met een straal van circa 10.000 – 30.000 lichtjaar rondom R1 is op het moment van 

de Big Bangs nog een relatief geringe hoeveelheid vloeibaar waterstof onderweg naar de waterstofplasma bollen 

op de rotatiepunten R1. Alle waterstofbollen op R1 bevatten aan het einde een min of meer gelijke hoeveelheid 

waterstof die overeenkomt met de hoeveelheid waterstof van circa 100 - 200 miljard sterren. Alle R1 

waterstofbollen bevatten evenveel waterstof en kinetische energie.  

 

-) Massa, lading en magnetische spin: 

Een gering gedeelte van de massa, lading en magnetische spin bevindt zich in de vorm van fotonen; het totaal 
aan massa, lading en magnetische spin in het heelal blijf constant. 

 

-) Krachten vloeibaar waterstof:  

Naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn aanwezig: de 

gravitatie, de gasdruk, de vanderwaalskracht en de vanderwaals-binding met de fase toestanden gas, vloeistof en 

plasma.  
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-) Krachten plasmavormig waterstof: 

Bij plasma wordt de vaste atoom/molecuul structuur van waterstof veranderd in een meer flexibele 

atoom/molecuul vorm. Het waterstofmolecuul valt deels uiteen in zijn waterstof atomen. In die bollen verdwijnt 

daardoor een deel van zowel de gravitatie als van de vanderwaalskrachten. De ‘schil’ elektronen van het 

waterstof atoom behouden hun basissnelheid van 2,2 Mm/s doch in plaats van volledige rotaties van het elektron 

rond één proton maken ze in een plasma nu slingerachtige bewegingen rondom meerdere van de aanwezige 

protonen. Daarbij doorlopen de elektronen globaal halfcirkelvormige of deelcirkelvormige banen rondom steeds 

andere atoomkernen. Via een baan langs meerdere atoomkern doorloopt het ‘schil’ elektron overall toch 
cirkelvormige banen.  

Deze van proton naar proton slingerende ‘schil’ elektronen ondervinden net zo goed hinder van snelheid van de 

waterstofbol in het heelal t.o.v. C. Ze genereren daardoor in beginsel dezelfde krachten als de ‘schil’ elektronen 

bij het gewone, niet plasmavormige, waterstofatoom. De ‘schil’ elektronen in waterstof plasma wekken gravitatie 

op; mogelijk iets minder. Als krachten komen voor: de elementaire lading, magnetische spin, de basale 

centrifugaal kracht van het elektron, gravitatie en de elektrische veerspanning in de plasma waterstofbollen en 

daarbuiten de vanderwaalskracht/gasdruk.  

 

-) Verdere ophoping van waterstof in de rotatiecentra R1: 

Gedurende stap 15 wordt de ophoping van waterstof in de rotatiecentra R1 en de vorming van losstaande 

Roemers vergaand voltooid; figuren 44 - 47. Dat bijeen brengen van het waterstof moet plaatsvinden vanuit een 
gebied rondom R1 met een straal van circa 1 - 2 miljoen lichtjaar. Dat vergt heel veel tijd. Stap 15 duurt daarom 

naar schatting circa 15 – 20 miljard jaar en mogelijk nog veel meer tijd. Samen met stap 14 resulteert dat 

voorlopig in een geschatte periode van circa 20 miljard jaar.  

 

In die periode wordt de hele heelalbolschil bij circa 20 kelvin vrijwel volledig ontdaan van het aanwezige 

vloeibare waterstof dat zich ophoopt in de 4 – 20 miljard rotatiepunten R1C1. Door de 4 – 5 rotatiebewegingen 

staan de rotatie assen van deze bollen met vloeibaar waterstof ogenschijnlijk schots en scheef. Middelt men alle 

rotatiesnelheden uit dan zijn alle rotatieassen allemaal precies gericht op C. 

 

In R1 neemt de hoeveelheid materie/massa en daarmee de gravitatie nog steeds verder toe. Dat resulteert in een 

cumulatief steeds verdere toename van de aantrekkingskracht door gravitatie en lineaire toename van de 
gravitatie-energie van het waterstof ten opzichte van de rotatiepunten R1.  

 

Deze waterstofbollen op de punten R1 gaan steeds sneller op hun as tot circa 80 – 90 Mn/s en mogelijk nog meer 

gaan door deze hoeksnelheid separaat steeds meer rotatiegravitatie genereren en daarmee weer meer transversale 

gravitatie energie t.o.v. R1!  

 

-) Door rotatie ontstaan sterk afgeplatte plasmabollen; vorming van 2 – 4 uitstulpingen/Roemers: 

In alle R1 rotatiepunten worden plasmavormige waterstofbollen gevormd die een straal krijgen van vele 

tientallen miljoenen km. Door de uiteindelijk enorme hoeksnelheid raken deze plasmabollen steeds meer 

afgeplat. In de buitenzijde van deze plasmabollen ontstaan in de buitenring minimaal twee tot mogelijk drie/vier 

uitstulpingen/ Roemers binnen dat waterstofplasma die via gravitatie met de centrale plasmabol verbonden zijn. 

Die nevenbollen/Roemers genereren net niet voldoende centrifugaal kracht om zich voortijdig los te maken 
vanuit deze centrale plasmabollen van R1; figuur 45 en 46.  

 

Het hele snel roterende stelsel blijft in evenwicht en groeit steeds verder aan. In die centrale plasmavormige 

waterstofbollen treedt nog geen kernfusie plaats op maar lopen zowel de druk als de temperatuur steeds verder 

op tot miljoenen kelvin. In die centrale bol is op termijn spontane kernfusie onvermijdelijk. De 2 – 4 nevenbollen 

/ Roemers zijn kleiner en koeler. Daar treedt geen kernfusie op.  

 

-) Deze supergrote waterstof gasbollen kunnen niet transformeren tot zwarte gaten: 

In ieder van die supergrote waterstof bollen R1 bevindt uiteindelijk een gigantische hoeveelheid waterstof die 

overeenkomt met de hoeveelheid waterstof genoeg voor de (latere) vorming van circa 100 - 200 miljard sterren 

en hun planeten.  
Ondanks de enorme afmetingen, de gigantische hydrostatische en de enorme gasdruk kunnen deze waterstof 

bollen niet transformeren tot zwarte gaten. Het waterstof molecuul bezit slechts één en niet de vereiste twee of 

meer elektronenparen rond één en dezelfde atoomkern.  

Binnenin het waterstof molecuul kunnen daardoor geen vanderwaals-bindingen worden gevormd om het 

waterstofatoom/molecuul te laten transformeren tot een zwart gat waterstofatoom. De elektronen schillen van het 

waterstof molecuul kunnen daardoor niet van binnenuit instorten tot vlak nabij de atoomkern. Waterstof kan dus 
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niet transformeren tot een zwart gat atoom hoe hoog de druk ook wordt! Dat geldt ook voor het helium- en het 

lithium atoom. Voor het instorten van elektronenschillen tot zwart gat atoom zijn minimaal twee elektronenparen 

vereist.   

Eerst vanaf beryllium beschikken alle atomen wel over de twee, minimaal vereiste, elektronenparen. Pas vanaf 

Be en hoger kunnen alle isotopen ineenstorten tot een atoom in een zwart gat toestand! Zie document F1e en 

daar de figuren 18a – 18n en 19. 

 

-) Roterend waterstofbollen worden ultra heet door het omzetten van steeds meer gravitatie energie in 

warmte: 
Vanwege de lokale ophoping van kinetische energie gaan die waterstofbollen steeds sneller roteren en lineair 

daaraan gerelateerd ook steeds meer gravitatie genereren wat resulteert in een steeds grotere stroming van 

waterstof richting rotatiepunten R1C1. De rotatiesnelheid van de centrale bol en Roemers loopt op tot circa 80 - 

90 Mm/s wat resulteert in een sterk afgeplatte centrale bol met 2 – 4 uitstulpingen/Roemers; figuur 44, 45,  46 

en 47.  Die 2 – 4 gasbollen krijgen uiteindelijk een volume overeenkomend met een echte bol met een straal van 

circa 108 - 9 km bestaande uit puur waterstof.  

De gravitatie is steeds zodanig groot dat deze snel roterende plasmabollen en hun eveneens grote uitstulpingen/ 

Roemers steeds in stand blijven als continue evenwicht tussen de gravitatie en de centrifugaal kracht.  

  

In de centrale waterstofbol stijgt de temperatuur in de tijd. De centrale waterstofbollen in R1 en uitstulpingen 

transformeren van plasmavormig tot super heet plasma van miljoenen kelvin heet. Dat oplopen van zowel de 
druk als van de temperatuur loopt door tot het moment dat in het centrum van die centrale waterstof plasmabol 

uiteindelijk kernfusie start. (Bij alle R1’s moet die spontane kernfusie in de centrale bol exact gelijktijdig 

plaatsvinden. Loopt ook maar één R1 uit de pas betekent dat meteen ook de laatste heelalcyclus) 

 

In de 2 – 4 uitstulpingen/Roemers loopt de temperatuur en de druk separaat ook verder op maar niet zo ver op 

als in de centrale bol. In deze 2 – 4 Roemers kan en mag geen kernfusie optreden!  

 

Bij een temperatuur van circa 20 – 40 miljoen graden kelvin start de kernfusie. Dat vindt bij alle 4 – 20 miljard 

waterstof bollen gelijktijdig plaats en mondt uit in 4 – 20 miljard waterstof supernova’s of Big Bangs. Dit is stap 

16 van de heelalcyclus.  

 

-) Bij puur deze pure waterstofbollen treedt kernfusie eerst op bij een veel hogere ontstekingstemperatuur 

en druk dan bij de later nog te vormen veel kleinere sterren: 

Deze giga waterstofbollen bestaan voor 100 % uit puur waterstof. In dit stadium ontbreken nog de hogere, 

instabiele en radioactieve isotopen van het periodiek systeem. Die zijn later in de heelalcyclus wel aanwezig bij 

de vorming en het ontsteken van het kernfusieproces in sterren. Het radioactief verval van de aanwezige hogere 

isotopen fungeert bij sterren als vroegtijdig ontstekingsmechanisme van de kernfusie.  

(Bij die later te vormen sterren start het kernfusieproces reeds veel eerder en bij een lagere druk en temperatuur 

als in deze giga waterstofbollen van 100 % puur waterstofplasma! Het kernfusie proces in de latere sterren 

verloop daardoor veel rustiger) 

 

Het punt van spontane kernfusie ligt bij de waterstof-supernova’s bij een veel hoger niveau van temperatuur en 

druk dan bij de latere sterren. Naar verwachting start de kernfusie pas spontaan bij circa 20 – 50 miljoen kelvin 
en start dat in het centrum van de waterstof plasmabol waar de hoogste temperatuur en de grootste druk heersen. 

Uiteindelijk neemt in alle pure waterstofbollen de temperatuur en druk zover toe dat gelijktijdig overal spontaan 

kernfusie plaatsvindt (stap 16). 

 

-) Alle waterstof plasmabollen moeten hoe dan ook uitmonden in een supernova: 

Bij alle 4 – 20 miljard waterstofbollen R1 moet in stap 15 de hoeveelheid opgehoopte waterstof zodanig groot 

worden en de druk en de temperatuur daarbij zodanig hoog oplopen dat hoe dan ook gelijktijdig spontaan het 

kernfusieproces opstart en op iedere R1 een waterstof supernova of Big Bang plaatsvindt.  

 

Mocht ook maar één van die centrale waterstofbollen R1 zich onttrekken aan een Big Bang explosie of met 

enige vertraging dan loopt de heelalcyclus wel door maar wordt ter plaatse geen of te laat een sterrenstelsel 
gevormd.  

Dan vindt de volgende Little Bang niet meer plaats omdat Krizgaz niet meer kan worden onderschreden.  

In dat geval stokt de heelalcyclus en eindigt het heelal bij stap 29 als gigantisch zwart gat met daaromheen een 

wolk van waterstofgas. Dat treedt ook op als deze 4 – 20 miljard Big Bangs niet exact gelijktijdig plaatsvinden. 
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-) Kinetische energie en snelheden: 

Door de concentratie van waterstof de rotatiesnelheid v(r5) steeds verder toe tot een rotatiesnelheid van 

uiteindelijk circa 80 - 90 Mm/s. De verdere afremming van het heelal door gravitatie resulteert naast een eigen 

toename van v(r5) verder ook in een toename van alle overige rotatiesnelheden v(r6), v(r7), v(r8), v(r9), 

(De rotatiesnelheden v(r10), v(r11), v(r12) ontstaan pas na de Big Bangs).  

 

-) Steeds valt een energie balans heelal op te stellen: 
De totale energie van het heelal is opgebouwd uit de som van: 

a) de kinetische uitdijingenergie, 

b) de kinetische energie van de elektronen die met circa 2,2 Mm/s rond hun atoomkernen roteren en  

c) de gravitatie energie die ontstond op het moment van de vorming van het waterstofatoom.  

 

De energiebalans van het heelal vormt geen constante grootheid. Gravitatie en gravitatie energie van het heelal 

varieert met de de snelheid van het atoom. Voor iedere stap in de heelalcyclus valt mogelijk wel een sluitende 

energiebalans op te stellen bestaande uit de volgende componenten:  

1) de gravitatie energie van de heelal bolschil opgebouwd sinds de vorming van het waterstof  

     atoom/molecuul,  

       2) de resterende uitdijingsnelheid van de heelal bolschil en de hoeksnelheid rond de rotatiecentra R1,  
       3) de rotatiesnelheden van de vloeibare en later weer gasvormig geworden zware waterstof bollen,  

       4) de transversale kinetische energie in het toestromende waterstof gas en  

       5) de kinetische energie opgesloten in de elektronen van het waterstof.  

De energie balans van het heelal is steeds uit te splitsen en per stap vrij kloppend te krijgen. 

 

Schema 7 - 7: De ontwikkeling van de snelheid dimensies gedurende de periode met vloeibaar waterstof: 

 

Code: Punt                      heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                                      in miljard jaar                    

                                      na de Little Bang  

                                      t = circa 10 – 15                                        in heelalbolschil:     circa  20 kelvin 

                                                                                                         in waterstofbollen: 20 K→ 40 miljoen kelvin 

 

R1 :  v(u) + v(r5) + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9). 

(de rotatiesnelheden  + v(r10) + v(r11) + v(r12) ontstaan pas veel later)  

 

Toelichting schema 7 - 7: 

1) De concentratie van vloeibaar waterstof vindt alleen plaats in de R1 gebieden. Geen ophoping van waterstof 

in de rotatiecentra R1a, R1b, R1c en R1d. Die rotatiecentra blijven dus C0.  

 

2) De rotatiesnelheid van deze waterstofbollen neemt toe tot gigantische snelheden van 80 – 90 Mm/s en 

daarmee de centrifugaal kracht. Deze waterstofplasma bollen raken sterk afgeplat en krijgen 2 – 4 neven 

satellieten of Roemers.  

 
3) Via modelmatige benadering valt te berekenen hoe groot alle rotatiesnelheden in de rotatie gebieden R1, R1a, 

R1b, R1c, R1d maximaal kunnen worden en hoeveel waterstof per gebied aanwezig is of moet zijn 

 

4) Uit de energiebalans blijkt verder hoe de kinetische verdeeld is over de verschillende snelheden en 

rotatiesnelheden en over de potentiële en kinetische energie. In het heelal is het aantal bewegingen en daardoor 

snelheid dimensies overal even groot!  

 

5) De heelalkloktijd t.o.v. het Little Bang punt en centrum C van het heelal is voor ieder proton en elektron in de 

heelal bolschil steeds exact gelijk.  

 

-) Tijdsduur: 

Stap 15 start met het ophopen van waterstof in waterstofbollen tot aan de spontane start van het kernfusieproces 
en optreden van de waterstof supernova’s. Deze stap 15 neemt samen met stap 14 circa 15 – 20 miljard jaar en 

mogelijk meer in beslag.  

Binnen die periode moet het grootste deel (> 97 %) van het vloeibare waterstof weer bijeen gebracht zijn op de 

rotatiepunten R1C1 en in de directe omgeving van deze waterstof plasmabollen. De rest van het waterstof kan 
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dan nog onderweg zijn naar R1C1. Het betreft een platte schijf waterstof in de heelalbolschil met een straal van 

hooguit enkele tienduizenden lichtjaren rond R1 en ter grootte van het latere sterrenstelsel. 

 

Binnen de heelalbolschil moet dat vloeibare waterstof uit de periferie een afstand afleggen van maar liefst circa 

0,5 – 0,75 miljoen lichtjaar Dat geschiedt niet rechtstreeks maar via spiraal vormige banen. Stap 15 moet dus 

voldoende lang duren om die hoeveelheid waterstof van een heel sterrenstelsel bijeen te brengen voordat in stap 

16 de supernova’s/Big Bangs mogen plaatsvinden bij circa 30 – 40 miljoen kelvin. Van deze periode valt niets 

meer waar te nemen.  

De totale periode met zuiver waterstof als gas en vloeibaar wordt ingeschat op een periode van in totaal circa 20 
miljard jaar; circa 5 miljard jaar voor stap 14 en circa 15 miljard jaar voor stap 15. 

 

-) Afname uitdijingsnelheid: 

De enorme uitdijingsnelheid genereert een relatief enorme gravitatiekracht en daarmee wordt de 

uitdijingsnelheid v(u) in deze periode afgeremd van circa 100 Mm/s tot circa 15 M/s. De gemiddelde 

uitdijingsnelheid bedraagt gedurende deze stap circa 5 Mm/s of circa 1/60 e van de lichtsnelheid. 

 

De daarbij vrijkomende kinetische energie wordt vooral omgezet in de rotatiesnelheden v(r5) waarvan de 

rotatiesnelheid samen met de bijdrage uit de heelalbolschil oploopt tot circa 80 - 90 Mm/s. De overige 

rotatiesnelheden  v(r6), v(r7), v(r8) en v(r9) nemen minder toe in omvang. Die rotatiesnelheden nemen toe tot 

enkele honderden km/s.    

 

-) Ruimte: 

De straal van het heelal neemt toe met 0.02 x 15 miljard jaar = circa 0,3 miljard lichtjaar tot circa 3,0 ± 0,5 

miljard lichtjaar.  

 

-) De heelalbolschil: 

Door de ophoping van waterstof in gigantische waterstofbollen in R1 verdwijnt het waterstof nagenoeg volledig 

uit de heelalbolschil en uit het gebied tussen de rotatiepunten R1 onderling. In de heelalbolschil blijft alleen een 

uiterst lage concentratie waterstof over.  

Op het moment dat de waterstofsupernova’s plaatsvinden is nog een gering gedeelte van het waterstof (± 3 %) 

nog niet in deze waterstofbollen opgevangen. Ieder R1 gebied dient zoveel waterstof te bevatten dat deze 
waterstof supernova spontaan optreedt.     

 

-) Dikte van de heelalbolschil:  

De dikte van de heelalbolschil van circa 0,01 lichtjaar neemt in deze periode niet zozeer in dikte af maar in 

concentratie aan waterstof.   

 

-) Temperatuur: 

De temperatuur van de waterstof bollen neemt met de tijd toe totdat het punt bereikt wordt dat in de 

waterstofbollen kernfusie start of circa 30 - 40 miljoen kelvin. Gravitatie houdt de nevenbollen/Roemers bijeen. 

Buiten de gas bollen op R1 bedraagt de temperatuur enkele graden kelvin. 

  

-) Volgende stap 16: 
- In alle gasbollen bereikt het waterstofplasma een temperatuur van circa 30 – 40 miljoen kelvin en wordt het    

   kritische punt van druk en temperatuur bereikt waarbij de spontane kernfusie start van waterstof tot helium      

   en tot hogere elementen ver voorbij ijzer.  
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7.3.16  STAP 16: HET MOMENT MET 4 – 20 MILJARD WATERSTOF-SUPERNOVA’S OF  

                             BIG BANG’S: 

 

-) Algemeen: 

In stap 16 worden de waterstof supernova’s beschreven. Zo’n Big Bang ligt ten grondslag aan ieder 

sterrenstelsel; zie figuur 48. Bij die gigantische kernfusie explosies vinden drie processen min of meer parallel 

aan elkaar maar wel zodanig na elkaar plaats vinden dat in stap 16 voldaan wordt aan het min/max 1 beginsel 

van document F1f.  

 
Het betreft gaat achtereenvolgens: 

16.1: De kernfusiereacties starten in het centrum van de op R1 snel roterende waterstof plasmabollen. Daarbij  

         wordt ± 15 % van het totale daar aanwezige waterstof gefuseerd tot hogere elementen en worden alle  

         denkbare stabiele en instabiele isotopen gevormd conform de elementen van het periodiek systeem.  

         Stap voor stap worden vooral de elementen ≥ Fe (nr. 56) gevormd en zelfs elementen tot voorbij de nrs.      

         100 – 110. Tijdens deze Big Bangs treedt geen kernfusie op in de 2 – 4 begeleidende evenbollen/Roemers!  

         Bij deze miljarden Big Bangs onttrekt in totaal ± 85 % van het aanwezige waterstof zich aan de kernfusie  

         reacties. Met deze kernfusie verdwijnt circa 15% van de gravitatie en van de gravitatie-energie. 

 

16.2: In het centrum van het fusiegebied R1 A van de supernova transformeert het grootste deel van die zojuist  

         gevormde isotopen (± 13%) direct door tot zwart gat atomen die door gravitatie samenklonten tot één groot  
         centraal zwart gat met zwart gat elementen >> Fe en > uranium; figuur 49.  

         De buitenste schil van het fusiegebied met daarin ± 2 % van het fusiegebied R1 B wordt door een  

         schokgolf weggeblazen en onttrekt zich daardoor aan dit centrale zwarte gat; figuur 50. Die ± 2 % bestaat  

         voornamelijk uit elementen ≤ Fe maar bevat ook een gering deel aan zwaardere elementen zelfs tot aan  

         uranium. Dit zijn de elementen die thans in het heelal en op aarde worden aangetroffen 

 

16.3: Door het verlies van 15% gravitatie wordt het evenwicht verbroken. Deze buitenste schil van het  

         fusiegebied (± 2 %) R1 B wordt samen met het restant aan niet gefuseerd waterstof van de centrale gasbol  

         R1c en met het waterstof van de niet gefuseerde 2 – 4 Roemers R1 D zowel weggeslingerd als door de  

         schokgolf weggeblazen; figuur 50 en 51. Iedere Roemer gaat één spiraalarm vormen van het toekomstige  

         sterrenstelsel.  
         Bij deze waterstof supernova’s of Big Bangs wordt in totaal circa 85 % van het waterstof weggeblazen  

         binnen het lokale platte vlak van de heelalbolschil. Uit deze 2% sterk radioactieve fusie materie en 85 %  

         waterstof worden later circa 100 – 150 miljard sterren en hun begeleidende planeten opgebouwd.  

Deze drie processen verlopen in feite direct opeenvolgend en worden straks separaat van elkaar behandeld.  

 

-) Kenmerken stap 16 als geheel: 

- In de kern van de sterk afgeplatte en met circa 100 – 150 Mm/s om hun as roterende waterstof gasbollen start  

  kernfusie wat direct resulteert in een geweldige waterstof supernova/Big Bang en het vrijkomen van heel veel  

  elektromagnetische straling in de vorm van neutrino’s, fotonen en deeltjesstraling. Dit wordt thans geschat op  

  circa 1 % van de massa van het vooraf aanwezige waterstof; in de Roemers vindt geen kernfusie plaats. 

- Via kernreacties worden in de fusiegebied vanuit waterstof alle elementen van het periodiek systeem gevormd. 

- Circa 15 % van het aanwezige waterstof fuseert tot hogere elementen, waarbij tevens ± 1% is omgezet in 
  elektromagnetische straling.  

- Door de schokgolf van neutrino’s en fotonen wordt de buitenste schil van het fusiegebied R1 B uitgestoten in  

  het lokaal relatief platte vlak van de heelalbolschil rond R1. De waterstof in R1 C en in de Roemers R1 D  

  verdampen deels en wordt uitgestoten als uiterst heet plasma gas. 

- Als gevolg van de kernfusie verdwijnt circa 15 % van de ‘schil’ elektronen; daarmee verliest de centrale bol  

  ook circa 15 % van zijn oorspronkelijke hoeveelheid gravitatie en bijbehorende gravitatie-energie t.o.v. het  

  centrum C van het heelal, 

- In het centrum van het fusiegebied storten de elektronenschillen van de zojuist gevormde hogere elementen  

  ineen tot zwart gat atomen. Direct aansluitend aan de Big Bang vormt zich daar één supergroot en supersnel  

  met circa 100 - 200 Mm/s om zijn as roterend zwart gat R1 A. Dit centrale zwarte gat vorm de basis van het  

  toekomstige sterrenstelsel.  
- Dit moment met 4 – 20 miljard waterstof supernova’s/Big Bangs is gesitueerd op circa 20 – 25 miljard jaar na  

  de Little Bang en vond plaats circa 15 - 20 miljard jaar na de vorming van het waterstof atoom/-molecuul.  

- Deze Big Bangs vonden circa 20 – 25 miljard jaar geleden plaats. Het heelal is thans 40 – 45 miljard jaar oud. 

- Die miljarden Big Bangs vinden vrijwel exact gelijktijdig plaats binnen één minuut. Deze gigantische explosies  

  zijn op geen enkele manier meer waarneembaar te krijgen omdat alle straling is terug gevormd tot protonen,  

  elektronen en waterstof. 
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-) Basisparameters: 

- Materie: uit het waterstof wordt via kernfusie eerst alle isotopen van het periodiek systeem tot > nr. 110 –  

                 110 gevormd; in de kern van het fusiegebied storten de gevormde atomen direct aansluitend in tot  

                 atomen in een zwart gat toestand.  

- Massa/straling: de totale hoeveelheid massa, lading en magnetische spin blijft gelijk, circa 1 procent van de  

                           massa, lading en magnetische spin is via annihilatie omgezet in elektromagnetische straling van  

                           fotonen (majorana deeltjes) en straling van elementaire deeltjes van het proton en het elektron,  

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn  
                   verder aanwezig: gravitatie, de vanderwaals/Londonkracht, de fasetoestanden plasma, gas en  

                   vloeistof. De gevormde hogere atomen bezitten elektronenparen in de elektronenschillen. Van nu af  

                   aan is de fasetoestand van vaste stof ook mogelijk,  

- Energie:   bij deze gigantische supernova explosies komt met de kernfusies heel veel rotatie energie vrij  

                   afkomstig van de elektronen die met hun atoomkern fuseren. Die ‘kern’ elektronen verliezen hun  

                   gravitatie en gravitatie-energie, 

- Radiale kinetische energie heelal: afremming van de uitdijing van het heelal door gravitatie gaat gewoon  

                   door evenals de omzetting daarvan in rotatiesnelheid,  

- Transversale kinetische energie: per gehele rotatie gebied R1 is deze grotendeels (> ± 95 %) geconcentreerd in  

                    de rotatiesnelheid van de centrale zwarte gaten R1 A  en de weggeslingerde en weggeblazen R1 B,  

                    R1 C, en R1 D. 
- Dikte heelalbolschil: deze neemt ter plaatse van deze supernova’s toe met tientallen km/s,  

- Tijdsduur: periode met supernova’s duurt heelalwijd heel kort mogelijk slechts binnen enkele minuten. De  

                    Big Bang zelf en de vorming van het centrale zwarte gat zelf vergen in totaliteit ook slechts enkele  

                    minuten; alle 4 – 20 miljard Big Bangs zijn identiek, 

- Ruimte heelal: de straal van het heelal neemt gedurende deze waterstof supernova’s zelf nauwelijks toe.  

 

-) Tijdstip en waarneembaarheid: 

De periode met de waterstof supernova’s/Big Bangs begon naar schatting van auteur circa 20 – 25 miljard jaar na 

de Little Bang en vonden circa 20 – 25 miljard jaar geleden plaats. In tegenstelling tot de superkoude Little Bang 

gaat iedere waterstof supernova nu gepaard met een enorme hete kernfusie explosie die alleen optreedt in het  

R1 A en R1 B gebied; figuur 48. Daarbij komt extreem veel elektromagnetische straling en energie vrij in de 
vorm van licht, warmte en deeltjes materie zoals neutrino’s, fotonen, elektronen, neutronen en alfa deeltjes.  

Deze miljarden waterstofsupernova’s vinden nagenoeg exact tegelijkertijd plaats over de gehele heelalbolschil en 

worden allemaal afgewikkeld in een periode van vermoedelijk slechts enkele seconden of minuten.  

 

-) Heelalcyclus is alleen mogelijk als alle Big Bang gelijktijdig plaatsvinden: 

Alle in stap 15 gevormde pure waterstof gasbollen moeten hoe dan ook gelijktijdig uitmonden in zo’n Big Bang 

explosie. Zo niet dan stokt de heelalcyclus als geheel. Aan het eind van de heelalcyclus ontstaat dan één groot 

‘Little Bang’ zwarte gat met daaromheen een laag waterstof. Dat dan te vormen ‘Little Bang’ zwarte gat kan zijn 

Krizgag (kritische zwart gat gravitatie) dan niet meer onderschrijden. De volgende Little Bang wordt 

geblokkeerd en daarmee de start en de vorming van het volgende heelal. Het heelal eindigt in één zwart gat. 

 

-) Periode met de waterstof-supernova’s is niet meer waarneembaar te krijgen: 

Deze circa 4 - 20 miljard waterstofsupernova’s vonden circa 20 – 25 miljard jaar geleden plaats en zijn thans niet 

meer waarneembaar te krijgen omdat alle daarbij vrijgekomen fotonen inmiddels zijn terug gevormd tot 

protonen, elektronen en waterstof (documenten E3-1, F1c en F1c). (Deze Big Bang explosies waren stuk voor 

stuk vele miljarden – biljoenen keren heftiger dan de thans wel waarneembare supernova’s die optreden aan het 

einde van de levensloop van grote sterren. Gedurende deze Big Bangs was de gehele, steeds langzamer 

uitdijende, heelalbolschil verzengend heet.  

Alle vormen van straling wordt wel afgebogen in de richting van de heelalbolschil. Alle uitgezonden straling 
blijft daardoor uiteindelijk binnen de heelalbolschil voortbewegen. Om die reden vormt het heelal een 100% 

gesloten systeem voor massa, materie, elektromagnetische straling, deeltjesstraling en kinetische energie. 

 

Het licht, warmte en andere kosmische straling van die Big Bang explosies is de aarde reeds lang geleden 

gepasseerd en/of inmiddels weer terug gevormd tot materie in de vorm van protonen/elektronen en waterstof.  

Dat materialisatie proces van elektromagnetische en van deeltjesstraling tot materie in de vorm van 

(anti)protonen en (anti)elektronen wordt beschreven in document F1c. Zie de op elkaar aansluitende 

documenten F1a 2014 (higgs deeltjes), F1b (majorana deeltjes) , F1c (vorming proton/elektron),  

F1d (opbouw elementen/ isotopen periodiek systeem) en F1e (overgang gewone atomen / isotopen → zwart 

gat isotopen).  
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Door dat 100% terug vormen van alle elektromagnetische straling en deeltjes tot protonen/elektronen en tot 

waterstof zijn deze Big Bangs op geen enkele manier meer waarneembaar te krijgen. Zie ook figuren 4a en 4b 

van document E3-1. Deze miljarden Big Bangs vonden dus plaats ver achter onze maximale waarneming- 

horizon binnen de heelalbolschil. Die waarnemingshorizon bedraagt vanaf de aarde circa maximaal 18 miljard 

lichtjaar voor fotonen van infrarood en maximaal 13,8 miljard jaar voor de fotonen van licht.  

 

-) In deze pure Big Bang waterstof bollen start de kernfusie in een veel later stadium dan bij de latere 

sterren: 
In alle circa 4 – 20 miljard enorme plasmavormige en door hun grote hoeksnelheid sterk afgeplatte 

waterstofbollen neemt met de omvang ook de druk en de temperatuur in het centrum van deze bollen steeds 

verder toe tot circa 25 - 50 miljoen kelvin. In deze 100% pure waterstofbollen ontbreekt iedere aanwezigheid van 

instabiele radioactieve isotopen. Daardoor ontbreekt ook iedere vorm van ontstekingsmechanisme voor het 

ingang zetten van het kernfusie proces. De kernfusie start pas in een veel later stadium en bij een veel hogere 

temperaturen en druk dan het kernfusie proces in de veel later te vormen sterren. In de kern van die sterren zijn 

naast waterstof ook andere elementen en sterk radioactieve elementen aanwezig. Die fungeren als nucleair 

ontstekingsmechanisme van het fusieproces in deze sterren. In sterren start kernfusie veel eerder en bij een veel 

lagere temperatuur en druk en loopt dat kernfusie proces niet direct volledig uit de hand zoals bij deze 4 – 20 

miljard Big Bangs wel het geval is. 

 

-) Kritische massa, druk en temperatuur van waterstof supernova’s: 

In die 100% pure waterstofbollen start de kernfusie pas als daarin een minimale hoeveelheid waterstof bijeen is 

gebracht die overeenkomt met circa 95% van de hoeveelheid waterstof van één heel sterrenstelsel en van maar 

liefst circa 100 – 200 miljard sterren. Spontane kernfusie start pas in die waterstof bollen bij extreem grote 

omvang, hoge temperatuur en druk. Bij de modellering van de heelalcyclus valt het spontane ontstekingspunt 

van deze Big Bangs kwantitatief af te leiden en nader in te vullen.  

Bij alle snel roterende waterstof / Big Bang bollen neemt op zeker moment de druk en de temperatuur zodanig 

toe dat het kernfusieproces spontaan op gang komt. Dat proces start precies in het centrum van de centrale 

plasmabol waar de hoogste druk en temperatuur heersen.  

 

-) Hoofdlijnen van het kernfusie proces volgens de auteur: 
Bij de aanvang van de kernfusie in deze Big Bangs zijn in het waterstofplasma uitsluitend twee bouwstenen 

voorhanden: a) protonen, b) elektronen van het plasmavormig waterstof. Alle te vormen atomen en hun isotopen 

zijn dus alleen opgebouwd met uitsluitend protonen en elektronen. In de te vormen atoomkernen zijn geen 

neutronen mogelijk!  

Voor de uitwerking van het kernfusie proces met protonen en elektronen zonder vorming van neutronen zie de 

figuren 18, 19, 20, 21, 22 en 23 van de documenten F1d, F1e en F1f. 
  

Binnen het min/max 1 beginsel (document F1f) vindt de opbouw van atomen en hun isotopen stapsgewijs 

plaats via drie combinaties van steeds enkelvoudige stappen. Zie document F1d en bovengenoemde figuren: 

    - a) start met het hechten van één (kern)elektron aan één reeds in de atoomkern aanwezig proton(en)  

           gevolgd met het aanhechten van één proton aan dat laatst toegevoegde ‘kern’ elektron,  

           (= rode pijl naar beneden). Deze stap resulteert in een hoger isotoop van het atoom. 
    - b) start met het hechten van één proton aan één van de reeds aanwezige ‘kern’ elektronen in de  

           atoomkern gevolgd door het plaatsen van één ‘schil’ elektron in één van de elektronenschillen.  

           (= blauwe pijl horizontaal). Deze stap resulteert in een hoger atoom / isotoop. 

    - c) het binnen de elektronenschillen verplaatsen van één reeds aanwezig ‘schil’ elektron naar één  

           andere elektronenschil of sub elektronen schil (= paarse cirkelpijl). Deze verschuiving volgt soms op a) en  

           resulteert in een interne verschuiving van één of meer elektron(en) binnen de elektronen schillen van  

           het nieuwe atoom.  

Alle veranderingen onder a), b) en c) worden stap voor stap afgewikkeld. Twee opeenvolgende stappen zijn 

overall elektro-neutraal! (Het min/max 1 beginsel verhindert de vorming van neutronen in de atoomkern) 

  

Voor het volledig overzicht van de mogelijk te vormen isotopen zie de isotopentabel van Wikipedia. Bij alle in 
Wikipedia aangegeven elementen en hun isotopen vervangt de auteur ieder neutron in de atoomkern door één 

proton en één ‘kern’ elektron! 

 

De in figuur 21, 22 en 23 van F1d en F1e getoonde kernfusie reactie bestaan zonder uitzondering uit 

enkelvoudige stapjes van plaatsing van steeds a) één protonen of b) van één elektron of c) het verplaatsen binnen 

de elektronenschillen van het atoom van één elektron. De vorming van alle elementen en hun isotopen voldoen 
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volledig aan het min/max 1 beginsel. Deze figuren laten zien dat het niet mogelijk is om atoomkernen te vormen 

met neutronen! 

Via dat afwisselend toevoegen van achtereenvolgens één proton en van één elektron aan de atoomkern of van 

één proton aan de atoomkern en van één elektron aan de elektronenschil(len) kunnen om energetische redenen 

vanuit waterstof uitsluitend de elementen en isotopen van het periodiek systeem worden gevormd.  

 

-) De ‘sterke kernkracht’ en ‘zwakke kernkracht’ worden nu concreet ingevuld en komen daarmee 

volledig te vervallen: 

De in de figuren 18 – 23 van F1d en F1e geschetste opbouw van atoomkernen met protonen en elektronen 
resulteert in atoomkernen zonder ‘sterke’ en ‘zwakke’ kernkrachten. De auteur vervangt die twee vage krachten 

door: a) de bekende sterke ladingkracht en door b) de bekende zwakke magnetische spinkracht van het proton en 

die van het elektron. Dit resulteert in een geheel andere en veel simpelere opbouw van atoomkernen dan de 

complexe opbouw van atoomkernen met geladen protonen en ongeladen neutronen van de afgelopen zeventig - 

tachtig jaar.  

 

-) Bij kernfusie uitsluitend vorming van elementen conform het periodiek systeem: 

Tijdens de Big Bangs gaat dat fusieproces met toevoegen van afwisselend één proton en één elektron aan de 

atoomkern of aan de elektronenschillen door. Dat resulteert in de vorming van alle denkbare hogere isotopen van 

het periodiek systeem. Zie de Isotopentabel Wikipedia waar de auteur alle neutronen consequent vervangt door 

één proton en één ‘kern’ elektron.  
Het aantal ‘schil’ elektronen rondom de atoomkern en het aantal protonen en elektronen in de atoomkern worden 

steeds stapsgewijs zodanig opgebouwd en aangepast dat de ladingverschil tussen de atoomkern en zijn ‘schil’ 

elektronen om de kern steeds in balans blijft. Tijdens kernfusie wordt het ladingverschil tussen atoomkern en 

elektronenschillen nimmer groter dan één lading eenheid.  

 

Dat door de auteur uitgewerkte kernfusieproces resulteert heelalwijd uitsluitend in atomen conform de isotopen 

van het periodiek systeem omdat een rangschikking van 8 elektronen in de vorm van een tetraëder met 4 

elektronenparen steeds de laagste energie toestand vormt tijdens de enorme (rotatie)snelheden die tijdens de 

kernfusie optreden.  

Dat kernfusieproces wordt meer in detail uitgelegd in document F1d. Bij alle Big Bangs vindt de opbouw van 

atomen/elementen en van de elektronenschillen heelalwijd dwingend plaats conform de ordening die aanwezig is 
bij de isotopen van het op aarde bekende periodiek systeem!  

 

-) Waterstofsupernova’s/Big Bangs lijken onbeheersbaar maar worden desondanks volledig 

gestructureerd afgewikkeld: 

Start de kernfusieproces eenmaal dan verloopt dit fusieproces vanwege de warmteontwikkeling, druk en door de 

vorming van radioactieve elementen en deeltjes volkomen uit de hand. In de kern van dergelijke waterstof 

supernova’s lopen zowel de temperatuur als de druk in een groot gebied zo ver op dat het kernfusieproces vanaf 

helium meteen doorgaat onder vorming van een grote variëteit aan nog grotere atomen en vooral de vorming van 

elementen boven Fe en zelfs tot voorbij nr. 100 – 110.   

De vorming van de atomen en elementen > Fe vergt weer energie. De vorming van hogere elementen valt op het 

moment van deze Big Bangs energetisch gunstig uit. De elementen > 92 zijn instabiel tot extreem instabiel. Deze 

elementen kunnen echter wel redelijk stabiel blijven als deze opgesloten zitten in een zwart gat. 
 

-) Vorming centrale zwarte gat: 

Het kerngedeelte van het fusiegebied met daarin voornamelijk hogere instabiele elementen omvat circa 13 % van 

het oorspronkelijk aanwezige waterstof en dat centrale deel van R1 transformeert direct door tot een enorm 

zwart gat; figuur 48 en 49. Dit centrale zwarte gat R1 A bevat allerlei instabiele zwart gat isotopen die alleen 

aan de buitenzijde van het zwarte gat kunnen vervallen. Het gevormde centrale zwarte gat vormt daarna een 

enorme bron van hoog energetische kosmische straling.  

 

Tijdens de vorming van het centrale zwarte gat ontstaat een gigantische schokgolf die de buitenste reeds 

gefuseerde schil gedeelte R1 B explosief wegblaast samen met buitenste laag met niet gefuseerd waterstof R1 C; 

figuur 50.  
Bij deze Big Bang explosies worden de waterstof Roemers R1 D uiteindelijk volledig gestript; figuur 51. 

 

In de buitenste schil van het 2% fusiegebied R1 B beperkt het fusieproces tot niet veel verder dan Fe met heel 

weinig fusie tot aan uranium. In het allerbuitenste deel van het 2% fusiegebied komt de kernfusie en opbouw van 

hogere elementen niet verder dan de lichte elementen tot atoomnummer nr. 30 - 40. Dit buitenste fusiegebied met 

circa 2 % van het gefuseerde waterstof wordt tijdens de waterstof supernova door een schokgolf zowel 
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weggeslingerd als weggeblazen en wordt uitgestoten samen met de Roemers en hun gravitatie; figuren 51, 52, 

53 en 54. Het grootste deel van het waterstof (circa 85 %) ontsnapt tijdens de waterstofsupernova’s/ Big Bangs 

aan het kernfusie proces. 

 

-) Met atoomkern fuserende ‘schil’ elektronen verliezen hun fysische en chemische krachten: 

Bij kernfusie verliest het eerst om de atoomkern draaiende ‘schil’ elektron naast zijn kinetische 

bewegingsenergie exact tegelijkertijd ook het vermogen om nog langer andere fysische en chemische krachten 

op te wekken. De met de atoomkernen fuserende ‘schil’ elektronen verliezen tevens het vermogen om gravitatie 

en daarmee gravitatie-energie op te wekken! Daardoor lijkt, heel bedrieglijk, alsof tijdens kernfusie de 
hoeveelheid massa afneemt!  

Bij kernfusie blijft de massa echter gelijk en neemt alleen de gravitatie en daarmee ook de hoeveelheid gravitatie 

energie af! Meet technisch gezien levert dat verlies aan gravitatie hetzelfde resultaat op als ‘verlies aan massa’. 

Bij de auteur zijn de massa, elementaire lading en elementaire magnetische spin zowel onvernietigbaar als in 

beginsel onveranderbaar; zie document F1a 2014 (higgs deeltjes) , F1b (majorana deeltje) en F1c opbouw 

van het proton/elektron.  
 

Bij kernfusie in de later nog te vormen sterren verdwijnt volgens de auteur overall gezien naast fotonen alleen 

gravitatie en gravitatie-energie t.o.v. C en wordt ook absoluut geen massa omgezet in energie! De visie van de 

auteur staat lijnrecht tegenover de visie van Einstein en de exacte wetenschappen anno 2015! 

 

-) Bij deze Big Bangs/waterstofsupernova’s verdwijnt enerzijds circa 15 % van de totale gravitatie en 

gravitatie-energie doch neemt ook de snelheid toe van atomen in de heelalbolschil: 

Tijdens deze miljarden waterstofsupernova’s/Big Bangs verliest iedere centrale gasbol en daarmee het heelal als 

geheel weer circa 15 % van de daarvoor aanwezige gravitatie en daarmee ook circa 15 % van zijn gravitatie-

energie t.o.v. C kwijt! De bij kernfusie weer in de elektronenschillen geplaatste elektronen behouden hun 

gravitatie en gravitatie-energie wel!  

Bij deze Big Bangs neemt lokaal de snelheid van atomen t.o.v. C ook weer toe. Dat resulteert weer in een 

toename van zowel hun gravitatie als van hun gravitatie-energie. Dat is een complex proces en moet verder 

modelmatig in kaart worden gebracht! Voor gravitatie ziet E3 en E3-1 met figuren en toelichting. Zie ook 

figuur 79 V). 
 

-) Algemene Wet van behoud van energie gelden niet op de schaal van het heelal: 

Door de bijzondere eigenschappen van gravitatie en gravitatie-energie geldt de algemene Wet van behoud van 

energie alleen lokaal op beperkte schaal. Deze Wet geldt min of meer wel momentaan en plaatselijk op de schaal 

van sterren en planeten; dus lokaal. De Algemene Wet behoud van energie geldt niet op de schaal van het 

heelal/heelalbolschil en zeker niet gedurende de afwikkeling van de heelalcyclus! De hoeveelheid kinetische 

energie aan het begin en einde van de heelalcyclus is exact gelijk maar gedurende de cyclus niet constant!  

 

-) Temperatuur supernova: 

Tijdens de waterstof supernova’s loopt de temperatuur op tot enkele tientallen miljoenen graden kelvin.  

 

-) Vorming van zwart-gat atomen:  

In de kern van het fusiegebied van de supernova komt zoveel energie en beweging vrij dat de kernfusie 
doorloopt tot voorbij Fe en dus tot de elementen van het periodiek systeem > Fe en mogelijk zelfs voorbij nr. 110 

- 120.  

Tijdens dat het kernfusieproces vormen de enkelvoudige elektronen zoveel mogelijk covalente radicaalbindingen 

die resulteren in elektronenparen in de elektronenschillen. Deze elektronenparen genereren op hun beurt de 

vanderwaalskracht (+W2k). Die vanderwaals/London-kracht neemt kwadratisch toe met de snelheid van het 

atoom! Deze door alle elektronenparen gegenereerde vanderwaalskracht streeft naar het vormen van 

vanderwaals-bindingen omdat daarbij warmte vrijkomt en het bewuste elektronenpaar daardoor in een 

energetisch gunstiger baan rond de atoomkern geraakt. 

 

De bij kernfusie vrijkomende energie wordt deels omgezet in rotatiesnelheid van de kern van het fusiegebied wat 

resulteert in een rotatiesnelheid van circa 100 - 150 Mm/s of 1/3e - 1/2e van de lichtsnelheid. Binnenin alle 
zojuist gevormde hogere elementen binnen R1 A neemt bij alle zojuist gevormde elektronenparen de omvang 

van de daaraan gekoppelde vanderwaalskracht kwantitatief zodanig toe dat binnenin alle zojuist gevormde 

atomen > Be vanderwaals-bindingen worden gevormd. Dat geschiedt bij alle atomen ≥ Be zowel binnenin de 

elektronenschillen als tussen de elektronenschillen onderling. Daarbij komt warmte vrij.  
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Door die vorming van vanderwaals-bindingen binnenin het atoom storten de elektronenschillen van deze zojuist 

gevormde isotopen daarop ineen richting atoomkern. Alle elektronenschillen krimpen in tot banen in dezelfde 

configuratie die nu direct gesitueerd zijn rondom de atoomkern! De relatief enorme ruimte tussen de 

elektronenschillen en hun atoomkern verdwijnt nagenoeg volledig. 

 

Door dat instorten van de elektronenschillen van zojuist gevormde atomen naar de kern van het atoom neemt het 

volume van de daar gevormde zwart gat atomen af met een factor van vele miljarden – biljoenen (minimaal een 

factor van ± 1015). Alle, tijdens de kernfusie, aan de atoomkern en ‘schil’ elektronen gehechte infrarood en licht 

fotonen worden gestript en weggeperst. 
 

Tijdens het instorten van de elektronenschillen van het gewone atoom tot een zwart gat atoom neemt de snelheid 

van de ‘schil’ elektronen toe tot nabij de lichtsnelheid c. Bij die hoge snelheid vallen bij zwart gat atomen alle 

eerder gevormde elektronenparen weer uiteen in losse elektronen. Daardoor verdwijnt bij alle zwart gat isotopen 

de vanderwaalskracht/-binding ook weer!  

Het instorten van het gewone isotopen tot een zwart gat isotopen is echter irreversibel. Voor de overgangen van 

gewone atomen naar zwart gat atomen zie de figuren 18d – 18n van de documenten F1d en F1e. Op 

hoofdlijnen hebben gewone en zwart gat atomen min of meer dezelfde opbouw 

 

In de buitenste schil van het fusiegebied R1 B blijven de snelheden net te laag om binnenin de daar gevormde en 

aanwezige atomen kleiner dan uranium over te laten gaan tot vorming van vanderwaals-bindingen en te laten 
instorten tot zwart gat atomen. In die buitenste 2% schil van het fusiegebied R1 B worden geen zwart gat atomen 

gevormd.  

De schokgolf van vrijgekomen fotonen blaast dit gebied R1 B tijdens de waterstof supernova met grote snelheid 

weg samen met het niet gefuseerde waterstof R1 C; zie figuur 51, 52, 53 en 54. 

 

-) Vorming van de centrale zwarte gaten op R1 A:  

In de kern van het fusiegebied storten alle daar aanwezige gewone atomen ≥ Be door gravitatie en de vorming 

van vanderwaals-bindingen in tot zwart gat atomen en vormen deze zwart gat atomen samen één groot centraal 

zwart gat met een straal van circa 20 – 30 Mm dat met circa 150 - 200 Mm/s om zijn as roteert; figuur 49.  

De rotatie-as is bij ieder van die centrale zwarte gaten gericht op het centrum C van het heelal.  

 

-) Temperatuur van zwart-gat atomen en van zwarte gaten: 

Bij zwart gat atomen zitten de atoomkernen volledig opgesloten binnen hun elektronenschillen gevuld met losse 

elektronen en met dezelfde elektronenschillen als voorheen. Bij zwart gat atomen hebben de atoomkernen 

vrijwel geen ruimte meer om te kunnen trillen. Bij zwart gat atomen zijn vrijwel alle infrarood fotonen en alle 

lichtfotonen uitgestoten.  

Vanwege die enorme inperking van de trilling ruimte van de atoomkernen en het uitstoten van vrijwel alle, 

eerder daar gebonden, fotonen daalt de temperatuur bij alle zwart gat atomen en bij alle typen van zwarte gaten 

tot nabij enkele graden kelvin. Slechts enkele infrarood fotonen blijven en net voldoende trilling ruimte voor een 

temperatuur van 2,7 graad kelvin. Dit komt overeen met de achtergrond temperatuur van het heelal.  

 

Zwart gat atomen en zwarte gaten zijn per definitie superkoud terwijl de temperatuur in de directe omgeving van 

zo’n zwart gat tientallen miljoenen kelvin kan bedragen! (In de kern van heel grote sterren zit veelal een klein of 
groter zwart gat verborgen). Vanwege die extreem lage temperatuur kunnen zwarte gaten geen licht uitzenden! 

Dat niet kunnen uitzenden van licht heeft niets van doen met gravitatie! 

 

-) Buitenste schil wordt weggeblazen: 

Door het inkrimpen en instorten van gewone atomen tot atomen in een zwart gat toestand in R1 A ontstaat 

rondom de kern van de supernova plots een grote lege vacuüm ruimte. Die wordt eerst opgevuld met van de 

vanuit de atomen en atoomkern uitgestoten licht- en infrarood fotonen!  

Dat ineenstorten tot het centrale zwarte gat R1 A resulteert daardoor in een gigantische schokgolf waardoor de 

buitenste 2% schil van het fusiegebied R1 B wordt weggeblazen samen met het niet gefuseerde waterstof in de 

buitenranden R1 C en het waterstof van de 2 – 4 Roemers R1 D. Die atomen en resterende waterstof 

ontsnappen daarmee aan de directe greep van dit centrale zwarte gat; figuren 51 - 54.  
 

Tijdens de waterstof supernova is het hele stelsel onderhevig aan een enorme rotatiesnelheid van circa 80 – 90 

Mm/s of meer. Die snelheden moeten ook modelmatig in kaart worden gebracht. Door de schokgolf van de Big 

Bang en door het wegvallen van circa 15 % van de gravitatie wordt dat waterstofplasma dat voornamelijk 

aanwezig is in deze 2 – 4 Roemers R1 D zowel centrifugaal weggeslingerd als deels via de schokgolf 

weggeblazen met een snelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c.  
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De 2 – 4 Roemers met hun gravitatie verlaten deze R1’s in eerste instantie via een rechte lijn; zie figuur 53. 

Gravitatie buigt hun baan af. Uit ieder van die 2 – 4 Roemers en hun waterstofplasma vormt zich later één 

gekrulde spiraalarm zoals die thans worden aangetroffen bij alle sterrenstelsels.  

 

Via die schokgolf en de centrifugaal kracht wordt tevens de buitenste rand van het kernfusiegebied R1 B en de 

daar reeds gevormde hogere elementen, die aan het centrale zwarte gat zijn ontsnapt, weggeblazen in de vorm 

van een super heet plasma in de vorm van een lokaal vrij platte schijf die zich met een snelheid van circa 1/3e c 

of meer vanaf R1 verwijdert. Door de gravitatie vanuit de Roemers volgt die buitenschil globaal dezelfde 
richting en met dezelfde snelheid als de Roemers in een plat vlak dat loodrecht staat op de lokale 

uitdijingsnelheid; figuur 54.  

Op hun beurt trekken de Roemers alle materie via hun gravitatie weer in de richting van de spiraalarmen.  

Alle latere sterrenstelsels zijn standaard geformeerd rondom één centrale zwart gat. Ieder later te vormen 

sterrenstelsel gaat bestaan uit circa 100 – 200 miljard sterren met bijbehorende planeten. Alle Big Bangs 

ondergaan zelf reeds 4 – 5 rotatiebewegingen uit de periode voorafgaand aan deze Big Bangs. 

De drie stappen van de waterstof supernova’s worden nu nog wat uitgebreider behandeld. 

 

 

7.3.16.1  STAP 16a: MOMENT MET VORMING VAN UITSLUITEND ELEMENTEN VAN HET 

PERIODIEK SYSTEEM: 

 

-) Kenmerken stap 16a: 

- Bij de kernfusie van waterstof komt een enorme hoeveelheid elektromagnetische en deeltjes straling vrij,  

- Kernfusie van circa 15 % (13% + 2%) van het waterstof resulteert in atomen die gerangschikt conform de  

  Elementen/ isotopen van het periodiek systeem,  

- Bij de kernfusie van deze miljarden Big Bangs verdwijnt circa 15% van de aanwezige gravitatie waardoor het  

  lijkt alsof massa is omgezet in energie, 

- Tijdens die miljarden Big Bangs verdwijnt ook circa 15% van alle gravitatie-energie in het heelal t.o.v. C! 

- Door de toename van snelheid ontstaat ook weer nieuwe gravitatie en nieuwe gravitatie-energie. 

  

-) Stapsgewijze opvulling van de elektronenschillen: 
Dat stapsgewijs opvullen en groei van atomen kan tijdens deze waterstof supernova’s doorlopen tot de instabiele 

elementen tussen nr. 100 – 120. De opbouw van de isotopen geschiedt om energetische redenen heelalwijd 

dwingend conform de rangschikking in het periodiek systeem. (Zie Isotopentabel Wikipedia waar de auteur 

ieder neutron vervangt door één proton en één ‘kern’ elektron!)  

Tijdens de kernfusies wordt zo bij ieder stap een zo laag mogelijk niveau van ‘toegevoegde’ kinetische energie 

bereikt in de elektronenschillen. Dit betekent een heelalwijd geldende unificatie van atomen/isotopen conform 

het periodiek systeem en daarmee ook van het stelsel van bijbehorende fysische en chemische krachten. 

Bij de elementen van het periodiek systeem tot nr. 92 zijn veel één tot meerdere stabiele isotopen mogelijk naast 

vele instabiele isotopen.  

 

Stabilisatie van instabiele isotopen verloopt:  

a) via kernsplitsing; dat is slechts mogelijk bij een beperkt aantal elementen,  
b) via het uitstoten van elektronen (bèta-straling),  

c) via uitstoten uit de atoomkern van één proton + één ‘kern’ elektron; die vormen pas buiten de atoomkern één  

     neutron en  

d) het afsplitsen van alfa deeltjes vanuit de atoomkern (4 protonen + 2 ‘kern’ elektronen).  

Alle instabiele isotopen vervallen heelalwijd uitsluitend tot stabiele isotopen van het periodiek systeem. 

 

Sinds deze waterstofsupernova’s / Big Bangs zijn inmiddels circa 20 – 25 miljard jaar verstreken. Zelfs buiten de 

zwarte gaten is het stabilisatieproces van instabiele atomen nog steeds niet volledig afgerond.  

 

Binnen de centrale zwarte gaten van de huidige sterrenstelsels is die stabilisatie nog verre van afgerond en is 

daar een grote hoeveelheid volkomen instabiele elementen aanwezig. Dat verval kan alleen plaatsvinden in de 
buitenste schil van het zwarte gat. Dat resulteert in de hoogenergetische kosmische straling. In zwarte gaten 

treden convectie stromingen op! 

 

-) Alle materie berust heelalwijd op het zelfde stelsel van krachten: 

Tijdens de waterstof supernova’s wordt voor het eerst het complete stelsel van stabiele en instabiele isotopen 

gevormd en het bij die elementen behorende stelsel van fysische en chemische krachten. Dat krachtenstelsel is 
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heelalwijd uniform. Het aantal snelheid vectoren waaruit die fysische en chemische krachten dan zijn 

opgebouwd is heelalwijd eveneens gelijk en bedraagt dan ergens tussen 4 – 5 stuks. Thans bedraagt dat aantal 

ergens tussen 8 – 10 vectoren. 

  

De volledige set aan basis(snelheid) krachten en basis(kinetische energie) krachten bestaat voor gewone materie 

uit 12 van elkaar verschillende fundamentele krachten; zie document F1d. Voor zwart gat atomen is dat 

krachtenstelsel gereduceerd tot 8 verschillende fundamentele krachten. Zie document F1e en eventueel de 

documenten onder C2 en C3 op website www.uiterwijkwinkel.eu  

 
De auteur geeft daar aan welke fysische, chemische en mechanische krachten op het atoom te onderscheiden 

zijn, waar deze krachten vandaan komen binnen het atoom en waardoor die verschillende fysische en chemische 

krachten op het atoom worden gegenereerd. Eerst na de Big Bangs is de volledige set van basiskrachten op het 

atoom compleet. Eerst vanaf deze waterstof supernova’s / Big Bangs is de fasetoestand van vaste stof mogelijk!  

 

-) Tijdens kernfusie geen omzetting van massa in energie doch treedt verlies op van gravitatie: 

Bij het kernfusieproces verliezen de met de atoomkern fuserende ‘schilelektronen’ het vermogen om gravitatie 

en andere fysische en chemische krachten op te wekken. Daardoor lijkt bij kernfusie alsof er massa verdwijnt. 

Door het verlies aan gravitatie lijkt heel bedrieglijk alsof materie/massa is omgezet in energie terwijl in 

werkelijkheid helemaal geen massa is verdwenen. De met de atoomkern gefuseerde ‘schil’ elektronen genereren 

geen gravitatie en gravitatie-energie meer!  
Bij kernfusie wordt evenmin gravitatie omgezet in energie. (Massa en gravitatie hebben geen enkel rechtstreeks 

verband met elkaar doch alleen indirect via a) het atoom en b) snelheid van dat atoom in het heelal)  

 

Bij die kernfusie komt kinetische energie vrij afkomstig van het eerst met circa 2,2 Mm/s rond de atoomkern 

draaiende elektron. Dat staat volkomen los van het verlies aan gravitatie. De formule E = mc2 berust op verkeerd 

geïnterpreteerde waarnemingen en die formule geldt alleen voor annihilatie. Ook bij annihilatie wordt geen 

massa omgezet in energie maar komt alleen E = mc2 vrij aan rotatie energie! Zie figuren 15 van document F1c. 

 

-) Kernfusie verloopt snel:  

De Big Bang komt uiterst snel opgang en wordt binnen een periode van enkele seconden afgewikkeld.  

 

-) Waterstof, helium en lithium zijn niet te transformeren tot zwart gat materie/atomen: 

Om als atoom van binnenuit te kunnen instorten tot een zwarte gat atoom moet zo’n atoom minimaal twee 

elektronenparen bezitten. Dat is pas het geval vanaf het element beryllium (Be). De elementen waterstof (H), 

helium (He) en lithium (Li) en het waterstof molecuul (H2) bezitten geen of slechts één elektronenpaar. Deze 

elementen kunnen daardoor niet ineenstorten en transformeren tot een zwart-gat atoom.  

Rondom alle zwarte gaten zal een wolk van waterstof, helium en lithium worden aangetroffen die eerst na 

kernfusie tot beryllium en hoger alsnog kan worden opgenomen in het zwarte gat.  

 

Bij alle sterrenstelsels maskeert dat hete fusiegebied het zicht op het centrale zwarte gat. Dat centrale zwarte gat 

verkeert zelf bij een temperatuur circa 2,7 kelvin en roteert met extreem grote snelheid van 1/3e – 1/2e c om zijn 

as. Daardoor genereert het centrale zwart gat veel rotatiegravitatie. Bij zwart gat atomen zit de atoomkern eng 

opgesloten binnen de elektronenschillen en is de temperatuur slechts circa 2,7 kelvin. Alle zwarte gaten zijn 
superkoud en kunnen om die reden geen licht uitzenden.  

 

-) Uitdijingsnelheid heelalbolschil: 

Als de waterstof supernova’s en de vorming van de isotopen van het periodiek systeem plaatsvinden is de 

uitdijingsnelheid v(u) van de heelalbolschil ten opzichte van C in de voorafgaande periode reeds verminderd van 

circa 80 Mm/s tot circa 2 - 4 Mm/s. De overige bewegingen worden behandeld in 7.3.16.3. 

  

 

7.3.16.2  STAP 16b: MOMENT MET VORMING VAN HET CENTRALE ZWARTE GAT: 

 

-) Kenmerken stap 16b: 
- De kern van de waterstof supernova/Big Bang stort na de kernfusie meteen in tot één groot zwart gat R1 A met  

  een straal van circa 20 – 40 Mm en bestaat uit instabiele zwart gat isotopen tot voorbij uranium, 

- In de elektronenschillen van zwart gat atomen zijn alleen losse elektronen aanwezig en geen elektronenparen, 

- Deze ‘schil’ elektronen bewegen met de lichtsnelheid rond hun atoomkernen; ze kunnen daardoor geen energie  

  meer opnemen of energie afgeven door van baan te verspringen, 

- Verhouding ‘schil’ elektronen : ‘kern’ elektronen = 10  :  (11 - 12). 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) De kern van de supernova:  

De kern van de waterstofsupernova gasbol raakt sterk oververhit door de energie en fotonen die vrijkomen bij 

kernfusiereacties. Dat resulteert in een gigantische hoge druk en temperatuur. De kernfusiereacties in de kern van 

de waterstof supernova’s lopen meteen door tot de metalen rond Mn en Fe en vorming van nog zwaardere 

elementen en isotopen van het periodiek systeem tot aan nr. 110 – 120. In de kern van deze supernova’s R1 A 

worden vermoedelijk alleen elementen ≥ uranium gevormd.  

 

-) Materie: vorming van atomen met elektronenparen in de elektronenschillen: 
Bij kernfusie worden vanuit waterstof de andere elementen van het periodiek systeem gevormd met als algemeen 

kenmerk dat ze minimaal één of meer elektronenparen vormen binnen hun elektronenschillen en daarmee de 

vanderwaalskracht genereren ook binnen de elektronenschillen van het atoom. 

 

-) De overgang van gewone atomen  zwart gat atomen/atomen in een zwart gat toestand: 

Binnenin gewone atomen zijn de vanderwaals- / London-kracht te zwak om over te gaan tot de vorming van 

vanderwaals-bindingen. Deze vanderwaalskracht neemt kwadratisch toe met de (rotatie)snelheden van het atoom 

in het heelal.  

Tijdens de Big Bangs neemt de rotatiesnelheid in de kern van de waterstof-supernova zodanig toe en daarmee de 

vanderwaalskracht dat deze overgaan in de vorming van vanderwaals-bindingen binnenin het atoom. Dat 

geschiedt zowel tussen alle elektronenparen binnen één elektronenschil als tussen de elektronenparen van 
verschillende schillen van het atoom onderling. Door het vormen van vanderwaals-bindingen storten deze 

elektronenschillen van het atoom van binnenuit ineen tot vlak bij de atoomkern.  

 

Om te kunnen instorten dient het atoom over minimaal twee elektronenparen te beschikken. Dat instorten kan 

pas optreden vanaf het element beryllium (Be) in samenhang met een extreem hoge druk van buitenaf. Beide 

voorwaarden van hoge snelheid/grote vanderwaalskracht en druk treden op tijdens deze waterstof-

supernova’s/Big Bangs.  

 

-) Tijdens het instorten van de elektronenschillen verdwijnt het elektronenpaar ook weer: 

Tijdens het instorten van de elektronenschillen richting atoomkern neemt de snelheid van de ‘schil’ 

elektronenparen toe tot nabij de lichtsnelheid. Die zojuist gevormde elektronenparen vallen onderweg weer 
uiteen in losse ‘schil’ elektronen. Hierdoor verdwijnt de vanderwaalskracht en zijn binding ook weer. Het 

instorten van de elektronenschillen van het atoom is echter irreversibel.  

 

Dat instorten van gewone atomen tot zwart gat atomen en het wegpersen van geabsorbeerde fotonen vindt alleen 

plaats in de kern van de supernova. Daarbij ontstaat lokaal heel veel ruimte. De enorme druk van buitenaf en het 

strippen van vrijwel alle aan de atoomkern en de ‘schil’ elektronen geabsorbeerde fotonen resulteert in een 

enorme schokgolf en drukfront. Zie figuur 49 en 50. 

Door de gigantische druk rondom de kern van de supernova en door de ontstane leegte vanwege alle zojuist 

gevormde zwart-gat atomen worden deze zwart gat atomen naar het centrum van de supernova gedreven. De 

daarbij vrijkomende kinetische energie wordt verder omgezet in rotatiesnelheid die mogelijk oploopt tot circa 

100 - 200 Mm/s.  

 
Alle in de kern van de supernova bij kernfusie gevormde elementen transformeren tijdens de supernova direct 

door één superzwaar zwart gat toestand bestaande uit ingestorte atomen vanaf nr. 56 tot nr. 110 – 120. Dat zwarte 

gat is hetzelfde als het centrale zwarte gat dat thans aanwezig is in ieder sterrenstelsel. De vorming van het 

zwarte gat zelf levert geen nieuwe snelheidsvector op!  

 

-) Verlies aan gravitatie en gravitatie-energie: 

Door de kernfusie van ‘schil’ elektronen aan de atoomkern is circa 15 % van de totale gravitatie van het 

oorspronkelijke waterstofgasbol verdwenen en daarmee ook circa 15 % van de potentiële / gravitatie energie ten 

opzichte van het centrum C van het heelal. Figuur 6 document E3-1. 

De vorming van het centrale zwarte gat is echter gepaard gegaan met een sterke toename van de rotatiesnelheid 

en daarmee van de rotatiegravitatie en bijbehorende gravitatie-energie t.o.v. het centrale zwarte gat. De auteur 
verwacht netto een beperkte netto afname van gravitatie.  

 

-) Verbreken gravitatie-evenwicht: 

Door de afname van de gravitatie in R1 A wordt het gravitatie-evenwicht verbroken. De Roemers maken zich 

los van het centrale zwarte gat mede geholpen door de enorme explosieve kracht van de supernova / Big Bang.  

Zie figuren 51 en 52. 
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-) Krachten zwart gat atomen:  

Zwart gat atomen zijn overall ongeladen. Vanwege snelheid/rotatie snelheid zenden de elektronen van zwart-gat 

atomen gravitatie uit. Vanwege de rotatie van de atoomkernen tevens magnetisme. Voor alle krachten zie 

document C2, C3 en C4 www.uiterwijkwinkel.eu en document F1d en F1e. 

 

-) Zwarte gaten kunnen geen licht uitzenden; het zijn perfecte spiegels: 

Bij zwart-gat atomen roteren de ‘schil’ elektronen rond hun atoomkernen met tegen de lichtsnelheid. Vanwege 

deze snelheden kunnen de elektronen niet meer van baan verspringen. Deze ‘schil’ elektronen kunnen geen licht 

meer uitzenden. Deze ‘schil’ elektronen kunnen evenmin energie absorberen van buitenaf. Zwarte gaten kunnen 
op geen enkele manier meer licht uitzenden of opnemen. Het zijn 100% perfecte spiegels. Dat fenomeen heeft 

niets van doen met de grote zwaartekracht van het zwarte gat!  

Zwarte gaten zijn gewone hemellichamen die in hun omgeving noch de heelalkloktijd noch de ruimte om hen 

heen kunnen veranderen laat staan vervormen.  

 

-) Kinetische energie/bewegingen: 

 

Schema 7 - 8: De snelheid dimensies van de centrale zwarte gaten: 

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in miljarden jaren na 

                               Little Bang                   

                               20 – 25 miljard jaar                                                                               0 – 2,7 kelvin  

 

R1 :  v(u) + v(r5) + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10)? etc.  

 

Toelichting schema 7 - 8: 

1) Het aantal relevante snelheid dimensies van de zwarte gaten in de kern van de supernova bedraagt circa 5 – 7 

stuks. De som van de kwadraten van alle snelheden van het zwarte gat samen bedraagt circa (50 - 100 Mm/s of 

meer)2. 

 

-) Gravitatie en massa van zwarte gaten: 

Deze centrale zwarte gaten roteren uitermate snel met circa 50 – 100 Mm/s of meer om hun eigen as. Daarnaast 

roteren groepen van zwarte gaten met verschillende rotatiesnelheden binnen de heelalbolschil. Ze genereren 
daardoor zowel 5 – 7 vormen / vectoren van rotatie gravitatie als een uitdijing gravitatie. Deze gravitatievectoren 

worden uitsluitend opgewekt door de losse ‘schil’ elektronen van de zwart gat atomen.  

  

Op basis van de gelijke uitdijingsnelheid genereren de aarde en het zonnestelsel naar verhouding evenveel 

uitdijing gravitatie als het centrale zwarte gat. De aarde en ons zonnestelsel genereren naar verhouding echter 

veel minder rotatie-gravitatie dan het centrale zwarte gat van het Melkwegstelsel.  

 

Het zonnestelsel wordt dus naar verhouding veel minder sterk aangetrokken door het centrale zwarte gat van het 

sterrenstelsel dan men op basis van de hoeveelheid materie van dat centrale zwarte gat zou mogen verwachten! 

In het centrale zwarte gat van het Melkwegstelsel is daardoor in feite veel meer materie aanwezig dan op basis 

van gravitatie metingen vanaf aarde kan worden waargenomen. Deze rotatie-gravitatie vormt een deel van de 
‘donkere’ materie.  

 

 

7.3.16.3 STAP 16c: MOMENT MET START VAN HET UITSTOTEN VAN DE BUITENSTE SCHIL 

TIJDENS DE SUPERNOVA: 

 

-) kenmerken stap 16c: 

- Het buitenste deel van de waterstof-plasmabol R1 B en de Roemers R1 D worden door de schokgolf alzijdig  

  weggeblazen samen met de buitenste schil van het fusiegebied R1 B met daarin vooral elementen < Fe, de  

  aardalkalimetalen, metalloïden, halogenen, edelgassen, de metalen Fe en Mn en zwaardere elementen tot  

  uranium, 

- Door de grote rotatiesnelheid van de oorspronkelijke waterstofbol met circa 90 – 150 Mm/s wordt de meeste  
  materie bij de supernova weggeschoten in een vlak dat loodrecht staat op de lokale rotatie as en weggeschoten  

  in het lokaal platte vlak van de heelalbolschil.  

- De omloopsnelheid bedraagt circa 90 – 150 Mm/s. Door het verlies van gravitatie in de centrale bol maken de  

  Op zich niet roterende Roemers zich los van het centrale zwarte gat.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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- Door de gravitatie ter plaatse van het centrale zwarte gat R1 A wordt deze snelheid van deze Roemers binnen  

   enkele miljoenen jaren relatief snel afgeremd.  

- Die start snelheid van de Roemers wordt toegevoegd aan alle reeds aanwezig snelheden van de waterstofbollen  

  genoemd in stap 15 en eerder,  

 

-) Materie: Het overgangsgebied zwart-gat kern en de waterstof plasma buitenschil op moment van de 

supernova: 

De bij de vorming van zwart gat atomen vrijgekomen fotonen vullen het ontstane vacuüm op en zorgen zelfs 

voor een enorme naar buiten gerichte druk.  
De buitenste rand van het fusiegebied R1 B en het nog niet gefuseerde waterstofplasma R1 C wordt via een 

gigantische schokgolf weggeslagen samen met de 2 - 4 Roemers R1 D weggestoten en weggeslingerd;  

figuur 49 en 50. 

 

Tussen het gebied met de atomen die direct door transformeren tot het centrale zwarte gat en het niet gefuseerde 

waterstofplasma is een relatief dun overgangsgebied aanwezig met daarin vooral uit waterstof gefuseerde 

elementen van het periodiek systeem < Fe en met daarin uiterst weinig uranium.  

a) De binnenste lagen van dit overgangsgebied bevatten vooral de groep van metalen rond Fe en Mn maar voor 

een relatief gering deel ook zwaardere elementen tot aan uranium.  

b) In het middelste deel van dat overgangsgebied blijven de kernfusie reacties steken bij de lagere metalen rond 

K, Na, Ca, Mg en rond de elementen rond de elementen Si, C, O, S terwijl  
c) in het allerbuitenste gebied de kernfusiereacties niet verder zijn gekomen dan de lichtste elementen zoals 

helium, lithium, borium, en dergelijke.  

 

In die weggeslagen buitenschil van het fusiegebied R1 B zijn alle elementen en hun, al dan niet, stabiele 

isotopen van het periodiek systeem aanwezig. Het wegslaan van alleen dit buitenste deel van het fusiegebied 

verklaart waarom alle zonnestelsels, de aarde en andere planeten in het zonnestelsel relatief zoveel veel 

elementen < Fe en minder elementen > Fe bevatten. (We zijn ook niet opgebouwd uit sterrenstof maar uit Big 

Bang stof!) 

  

-) Buitenste deel waterstof plasma van de gasbollen fuseert niet en wordt als waterstofplasma uitgestoten: 

Bij de kernfusiereacties en daarop volgende vorming van het centrale zwarte gat komt zoveel energie en warmte 
vrij dat alle waterstof niet in één keer kan fuseren. Naar schatting wordt circa 85 % van de totale waterstofbol in 

de buitenranden en de Roemers weggeblazen voordat dit waterstofplasma toekomt aan kernfusie.  

 

Dat waterstof bevindt zich zowel in de centrale bol als in de Roemers en bestaat dan uit plasma van waterstof 

radicalen die miljoenen kelvin heet is. Dat niet gefuseerde deel van het waterstof wordt in de vorm van de 

Roemers zowel weggeslingerd als weggeblazen met de buitenste schil van het fusiegebied in een omgeving die 

min of meer equivalent is aan een vacuüm; figuren 51, 52 en 53.  

 

Door de kracht van de schokgolf van de supernova-explosie, de oorspronkelijke enorme centrifugaal kracht en 

door de gasdruk kan dit gas/plasma en de buitenste schil van het fusiegebied ontsnappen aan het zojuist 

gevormde zwarte gat. Vanwege de (fotonen) druk en de oorspronkelijke rotatiesnelheid van de waterstofbollen / 

Roemers gaat dat uitstoten gepaard met snelheden van circa 100 - 150 Mm/s of 1/3e - 1/2e van de lichtsnelheid.  
 

-) Materie wordt uitgestoten als relatief dunne schijf in het vlak van de heelalbolschil: 

Voorafgaand aan de supernova roteerde de waterstofbol en de Roemers reeds heel snel met een omloopsnelheid 

rond R1 van circa 80 – 90 Mm/s in de heelalbolschil en loodrecht op de rotatie as. De Roemers hadden geen 

eigen rotatiesnelheid en ze verlaten R1 als niet roterende bollen waterstofplasma!  

Vanwege de vele overige rotatiebewegingen zijn de rotatieassen van al die 4 - 20 miljard R1 gebieden gemiddeld 

precies gericht op het centrum C van het heelal. Vanaf de aarde bezien staan ze ogenschijnlijk schots en scheef.  

 

Door die grote rotatiesnelheid van alle R1’s vloeit deze bij de supernova uitgestoten Roemers van 

waterstofplasma uit in platte schijf die loodrecht staat op de rotatie as van de R1’s. De banen worden afgebogen 

en krullen later als het ware om het centrale zwarte gat heen; figuur 54.  
 

-) De centrale zwarte gaten en rotatiepunten R1 ontwikkelen zich lokaal in de heelalbolschil als tweede 

oriëntatiepunt naast C: 

Voor de vanuit R1 uitgezonden materie R1 B, R1 C en R1 D (waterstof + lagere elementen periodiek systeem) 

vormt het centrale zwarte gat het tweede oriëntatiepunt naast het Little Bang punt c.q. centrum C van het heelal. 
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Alle in het heelal bewegende materie is na de supernova’s onderhevig aan snelheden die te relateren zijn aan 

deze 2 oriëntatie punten C en centrale zwarte gat op R1. 

 

-) Kinetische energie/bewegingen: 

 

Schema 7 - 9: De snelheid dimensies bij start van de uitgestoten Roemers en het buitenste deel fusiegebied: 

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in miljarden jaren na 

                               Little Bang                   

                               20 – 25 miljard jaar                                                                       vele duizenden kelvin     

 

R1 :  v(u) + [v(r5) + v(sn)] + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10)? etc.  

 

Toelichting schema 7 - 9: 

1) De Roemers R1 D worden in eerste instantie in een rechte lijn weggeschoten vanuit R1 met een totale 

snelheid van circa 100 - 150 Mm/s of circa een derde tot de helft van de lichtsnelheid. Daarvan is circa 100 

Mm/s afkomstig van de rotatie van R1. De waterstof-supernova voegt daar nog eens circa 20 - 50 Mm/s aan toe.  

 

2) Door de rotatie van het gehele supernova stelsel om zijn as ontstaan de zo kenmerkende gekrulde vorm van de 

spiraalarmen. Deze spiraalarmen/Roemers zijn zichtbaar bij alle later nog te vormen sterrenstelsels. 

  

 

-) Volgende stap 17: 

- Na de waterstof supernova’s treedt weer afkoeling van de heelal op, 

- De plasma periode eindigt wanneer de hogere elementen uit hun plasma toestand komen. 
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7.3.17  STAP 17: PERIODE MET DE VANUIT R1 WEGGESLINGERDE PLASMAVORMIGE 

ROEMERS IN DE HEELALBOLSCHIL; AFKOELING HEELALBOLSCHIL TOTAAN OPHEFFEN 

VAN DE PLASMA’S: 

 

-) Kenmerken stap 17:  

- Het allerbuitenste delen R1 B, R1 C en R1 D van het fusiegebied worden weggeslingerd in een plat vlak door  

  de afname van gravitatie in R1 A via de centrifugaal kracht en tevens door de schokgolf weggeblazen, 

- De niervormige Roemers R1 D worden eveneens weggeslingerd, weggeblazen en gefragmenteerd met een  
  snelheid v(r10) van circa 100 - 150 Mm/s of circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c, zie v(r10) in de figuur 51, 

- Deze snelheid v(r10) wordt toegevoegd aan alle snelheden die de waterstofbollen reeds eerder hadden  

  verkregen in stap 15,  

 

- Door de gravitatie die uitgaat van de Roemers en de eigen centrifugaal wordt relatief weinig materiaal  

  uitgestoten in de richting van de rotatieassen van R1. Die banen worden door de gravitatie van de  

   Roemers afgebogen in de richting van die Roemers, figuren 51 en 52,  

- Verreweg het meeste materiaal verplaatst zich in het platte vlak van de lokale heelalbolschil.  

- De buitenste schil van het fusiegebied R1 B bestaat vooral uit supernova-gruis met elementen < Fe met helium,  

  de aardalkalimetalen, Si, metalloïden, halogenen, Fe en Mn en zwaardere metalen. Alles zoveel als mogelijk in  

  de vorm van oxiden en in de toestand van een plasma,  
- De van R1 weerszijden weggeslingerde, weggeblazen en volledig gefragmenteerde 2 – 4 Roemers R1 D  

  vormen een lang spoor van waterstof met supernova-gruis. Dat spoor wordt uiteindelijk enkele honderd  

  duizenden lichtjaren lang. Iedere Roemer resulteert in de vorming van één spiraalarm of Frank die in een plat  

  vlak liggen, zie de figuren 53 en 54, 

 

- Door de gravitatie van het centrale zwarte gat en de reeds aanwezige rotaties wordt de eerst rechte baan van  

  deze spiraalarmen afgebogen rondom dat centrale zwarte gat, 

- Door gravitatie vanuit R1 A komt deze snelheid reeds na circa 100 – 150 miljoen jaar tot stilstand na een  

  afstand van in totaal circa 0,3 – 0,4 miljoen lichtjaar te hebben afgelegd; dit is de lengte van de spiraalarmen. 

- Door de krulvorming hebben deze spiraalarmen zich slechts over een afstand van circa 0,1 – 0,15 miljoen  

  lichtjaar verspreid rondom het centrale zwarte gat R1 A. Het proto-sterrenstelsels krijgt de vorm van een soort  
  afgeplatte schotel, 

- Afkoelen van alle uitgestoten plasma’s en start vorming van een grote verscheidenheid aan moleculen en  

  mineralen in de toestand van een plasma, 

 

- Per R1 gebied is na stap 16 een proto sterrenstelsel in opbouw rond circa 100 – 200 miljard ophopingspunten  

  met gloeiend hete klompen materie die bestaan uit allerlei stabiele en instabiele hogere elementen van het  

  periodiek systeem en hun isotopen, 

- Door hun gravitatie hopen rond iedere grote klomp zich gassen op en vooral waterstof en helium; iedere  

  grote klomp resulteert later in één ster,  

- Start van het radioactief verval van de bij de waterstof-supernova’s gevormde instabiele elementen/isotopen, 

- Verdere voortgang afremming door gravitatie van de uitdijing van de heelalbolschil t.o.v. C, 

- Tijdsduur circa 5 – 7 miljard jaar. 
 

-) Basisparameters stap 17: 

- Materie: voornamelijk waterstofplasma in de proto-spiraalarmen en alle overige stabiele en instabiele  

                 elementen periodiek systeem die in de vorm van een plasma blijven; veel van de in stap 16 gevormde  

                 materie zit als zwart gat atomen reeds vast en opgesloten in het centrale zwarte gat,  

- Massa:   de totale massa, lading en magnetische spin in het heelal is nog steeds gelijk; enkele procenten van de  

                 oorspronkelijke massa is bij de supernova’s omgezet in frankino’s/neutrino’s, fotonen en in  

                 deeltjesstraling. Die straling is inmiddels weer omgezet in protonen/elektronen en waterstof. Die toen  

                 uitgezonden straling is thans niet meer meetbaar, 

- Straling: neutrino’s/frankino’s, fotonen van licht en warmte en deeltjes van radioactief verval instabiele  

                 elementen; centrale zwarte gaten stabiliseren via uitzenden van hoog-energetische deeltjes-straling die  
                 worden teruggeleid naar de heelalbolschil en blijft daarbinnen voortbewegen,  

- Krachten: naast de elementaire lading, elementaire magnetische spin, de basale centrifugaalkracht van het  

                  elektron zijn verder aanwezig: gravitatie, de gasdruk/vanderwaalskracht; alleen de fase toestanden  

                  van plasma en die van gas zijn thans aanwezig,  
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- Kinetische energie heelal t.o.v. C: afremmen uitdijing heelal/heelalbolschil t.o.v. C en omzetten daarvan in  

                    rotatiesnelheid van het proto-sterrenstelsel loopt gewoon door.  

- Transversale kinetische energie: na de supernova’s worden de Roemers en de buitenschil van het fusiegebied  

                   door de centrifugaal kracht en de gasdruk weggeschoten met circa 100 - 150 Mm/s vanuit R1 over  

                   een afstand van uiteindelijk in totaal circa 0,1 – 0,15 miljoen lichtjaar en worden volledig  

                   gefragmenteerd in de vorm van spiraalarmen tot circa 0,5 miljoen lichtjaar. Door het omkrullen  

                   ontstaat bij alle R1’s en R1 A een min of meer platte ronde schijf die loodrecht staat op de lokale  

                   rotatie as,  

- Tijdsduur: de plasma periode duurt enkele miljarden jaren en wordt geschat op circa 5 – 7 miljard jaar,  
- Uitdijingsnelheid: neemt af van circa 15 Mm/s tot circa 5 Mm/s of gemiddeld 6 Mm/s; 1/50e lichtsnelheid, 

- Ruimte van de heelalbolschil t.o.v. C: deze neemt toe met 5 x 1/50e = 1/10 miljard lichtjaar of 0,1 miljard  

                  lichtjaar, 

- Dikte heelalbolschil: Door het wegschieten van de proto-spiraalarmen neemt de dikte daar lokaal weer toe doch  

                     alleen in de omgeving van de rotatiepunten R1 en het sterrenstelsel in opbouw,  

 

-) Materie centraal zwart gat; radioactief verval van instabiele zwart-gat atomen: 

De in stap 16 gevormde centrale zwarte gaten bestaan voornamelijk uit tot zwart gat atomen ineengestorte 

gewone atomen > Fe en voorbij uranium. Het merendeel van die, binnen enkele seconden gevormde, 

atoomkernen is erg instabiel. Zwart-gat atomen streven eveneens naar een stabiele atoomkern en naar 

evenwichtig gevulde elektronen schillen.  
Alle atoomkernen zitten in het centrale zwarte gat echter stijf ingebakerd binnen hun elektronenschillen en 

kunnen vrijwel niet meer trillen. Verder zitten deze instabiele zwart-gat atomen stijf op elkaar gepakt. In een 

zwart gat ontbreekt fysiek iedere ruimte voor het laten plaatsvinden van kernsplitsing en/of voor het uitzenden 

van kerndeeltjes zoals elektronen, neutronen en/of alfa deeltjes om de atoomkern te laten stabiliseren.  

 

Stabilisatie van atoomkernen is alleen mogelijk als het zwart-gat atoom via convectiestromen binnen het zwarte 

gat terecht komt in de allerbuitenste atomaire lagen van deze centrale zwarte gaten R1 A. Pas daar kan 

stabilisatie plaatsvinden en alleen als sprake is van het vrijkomen van heel veel energie. Dat resulteert in 

hoogenergetische vormen van deeltjes straling. Dit radioactief verval van de gevormde instabiele zwart gat 

elementen start direct na de waterstof supernova’s. De centrale zwarte gaten in de heelalbolschil vormen voor de 

auteur de belangrijkste bronnen van hoog energetische kosmische deeltjes straling.  
 

Omdat het radioactief verval alleen mogelijk is aan de buitenkant van het zwarte gat vergt dit heel veel tijd 

voordat de zwart gat elementen volledig zijn gestabiliseerd. De duur van dat stabilisatieproces wordt thans 

ingeschat op een periode van circa 200 – 300 miljard jaar en mogelijk nog (veel) langer. De thans in het heelal 

waargenomen hoog energetische kosmische straling moet grotendeels afkomstig zijn vanuit deze, circa 20 – 25 

miljard jaar geleden in stap 16 gevormde, centrale zwarte gaten. Stabilisatie van zwarte gaten betekent dat in 

zwarte gaten convectiestromen optreden! 

Door het instorten van het hele binnen fusiegebied tot één zwart gat is rotatiesnelheid van dat centrale zwarte gat 

extreem groot geworden. Die rotatiesnelheid bedraagt ongeveer 150 – 200 Mm/s of 1/2e - 2/3e van de 

lichtsnelheid!  

 

-) Materie buiten zwart gat; verval instabiele elementen/isotopen tot stabiele elementen Periodiek 

Systeem: 

Na de supernova wordt het niet gefuseerde waterstof uit R1 C samen met het waterstof uit de Roemers zowel 

weggeblazen als via de centrifugaal kracht weggeslingerd tezamen met de buitenste schil van het fusiegebied R1 

B dat alles in de toestand van een plasma; figuur 51, 52, 53, 54. De spiraalarmen van het toekomstige 

sterrenstelsel vormen zich via de gravitatie van de Roemers.  

De buitenste schil van het fusiegebied R1 B in stap 16 omvat alle hogere elementen van het periodiek systeem 

met alle denkbare stabiele en instabiele isotopen doch vooral de elementen tot aan ijzer/mangaan, de 

aardalkalimetalen, silicium en de metalloïden zoals zuurstof, koolstof, stikstof, fosfor en zwavel. 

 

Gedurende stap 17 stabiliseert een groot deel van deze weggeblazen instabiele elementen zich via kernsplitsing 

en via het uitzenden van alfa deeltjes (4 protonen + 2 ‘kern’ elektronen), neutronen (1 proton + 1 ‘kern’ elektron) 
en van losse elektronen (‘schil’ elektronen). Een aantal isotopen elementen hebben zodanig lange 

halveringstijden dat volledige stabilisatie tientallen miljarden jaren vergt. 

 

-) Materie; overgang van plasma tot gewone atomen: 

Na de supernova zijn alle daarbij uitgestoten elementen zo heet dat ze eerst uitsluitend voorkomen als plasma. 

Met de tijd koelen deze plasma’s af. Dat afkoelingsproces wordt na circa 1 – 2 miljoen jaar echter onderbroken 
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als het effecten van, op circa 1 – 2 lichtjaar staande, naburige supernova’s merkbaar worden. Vanwege het 

gesloten heelal wordt alle straling van de Big Bangs afgebogen en uiteindelijk 100% via de heelalbolschil geleid! 

Het afkoelingsproces van de plasma’s wordt heelalwijd opgehouden gedurende een periode van enkele miljarden 

jaren circa 4 – 6 miljard jaar en totaal circa 5 – 7 miljard jaar. Pas in stap 19 koelt het plasma’s weer af tot 

gewone atomen/radicalen.  

 

-) Vorming moleculen en mineralen: 

De plasma’s van hogere elementen verkeren in een toestand van een radicaal. Alle zuurstof en halogenen 

reageren met de aanwezige metalen. Vrije zuurstof en zwavel komt niet voor. Alle radicalen reageren door tot 
plasmavormige moleculen en chemische bindingen. Binnen het min/max 1 beginsel verlopen alle processen en 

reacties stapsgewijs. Dat resulteert in de vorming van de vele duizenden verschillende oer-mineralen zoals die 

thans in meteorieten worden aangetroffen! Alle gevormde moleculen blijven in deze stap evenwel nog plasma. 

 

-) Aanzet vorming spiraalarmen van het toekomstige sterrenstelsel: 

Voorafgaan aan de supernova blijft het hele stelsel steeds in stand via een evenwicht tussen de ‘centrifugaal’ 

kracht en de gravitatie; zie de figuren 43 - 46. In de centrale bol verdwijnt als gevolg van kernfusie netto circa 

10 - 15 % van de gravitatie en stort de kern van het fusiegebied R1 A in tot centraal zwart gat. Door het daarbij 

optredende verlies aan gravitatie wordt het evenwicht tussen gravitatie en de centrifugaal kracht verbroken 

waardoor de Roemers door de centrifugaal kracht worden met v(r10) weggeslingerd vanaf R1 met circa 1/3e - 

1/2e van de lichtsnelheid. Dit gaat tegen de gravitatie in van het centrale zwarte gat in R1 A. Door de uit de 
waterstof-supernova vrijkomende energie verdampen de Roemers vermoedelijk volledig; figuur 51 en 52. 

Die gravitatie van het centrale zwarte gat R1 A remt de verwijdering en ontwikkeling van de proto-spiraalarmen 

af waardoor tevens een lichte rotatie ontstaat rondom de as van deze proto-spiraalarmen die wordt aangeduid met 

R2; figuur 53.  

 

Na de waterstof-supernova’s verwijderen deze spiraalarmen bestaande gefragmenteerd plasmavormig supernova 

gruis en waterstof zich tezamen vanaf de rotatiepunten R1 en eerst in een ogenschijnlijk vrij rechte lijn 

weerszijden vanaf weerszijden de rotatiepunten R1. Door de rotaties van R1 als geheel ontstaat in ieder R1 

gebied de typische krulvorm die waarneembaar is bij alle sterrenstelsels. Per R1 rotatiegebied ontstaan zo 

meestal 2 en soms tot 4 proto-spiraalarmen / Franks die zich in tegengestelde richtingen vanaf het centrale 

zwarte gat ontwikkelen; figuren 52 - 54.  
 

Op het moment van de waterstof-supernova waren de Roemers en toekomstige spiraalarmen reeds onderhevig 

aan 4 - 6 eerdere vormen van rotaties. Die oorspronkelijke bewegingen blijven na de supernova gewoon als 

zodanig in stand.  

In de banen van de gefragmenteerde Roemers bevindt zich veel gravitatie. Die gravitatie zorgt voor afbuiging 

van de banen van alle uitgestoten plasma’s in de richting van deze proto-spiraalarmen / Franks waardoor alle 

uitgestoten plasma’s weer afgebogen en teruggetrokken worden in de richting van de proto-spiraalarmen. Zo 

ontstaat een omgekrulde buisvormige langzaam roterende band gevuld met supernova gruis R1 B en 

waterstofplasma van R1 C en ongemengd met het waterstofplasma van de Roemers R1 D in de vorm van proto-

spiraalarmen.  

Die 2 – 4 spiraalarmen zijn bij alle sterrenstelsels terug te vinden. Overall resulteren de bewegingen in de zo 

kenmerkende specifieke structuur van sterrenstelsels met meestal twee en soms meer spiraalarmen.  

 

Die afgebogen proto-spiraalarmen komen samen te liggen in een min of meer ronde en platte schijf rondom het 

centrale zwarte gat R1 A. Hieruit ontwikkelen de latere sterrenstelsels karakteristieke vorm van een schijf met 

spiraalarmen rond het centrale zwarte gat. Die vorm is zichtbaar bij alle later te vormen sterrenstelsels; figuren 

52 - 54. 

 

-) Vorming van sterrenstelsels: 

De 2 – 4 gefragmenteerde Roemers verwijderen zich met circa 100 – 150 Mm/s vanaf R1 A en zijn 

gefragmenteerd tot een mix van waterstof plasma en plasma van hogere elementen. Die uitgestoten hogere 

elementen gaan daarna eerst weer samenklonten tot 100 – 200 miljard grotere bollen met daaromheen vooral 

gasvormig waterstof. Die bollen bestaan voornamelijk uit atomen > koolstof en deze gaan de kern vormen van 
de tientallen miljarden toekomstige sterren. Om die grote centrale bollen roteert een veelvoud aan kleinere bollen 

waaruit zich op termijn de vaste en de gasvormige planeten zullen vormen.  

Om die grote bollen roteert een wolk met heel veel waterstof en helium plasma (R1C + R1 D); figuur 54. Per 

R1 gebied ontwikkelt zich later 100 – 200 miljard proto-sterren en hun planeten.  
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-) Eerste aanzet tot vorming van rotatie R2 in de proto-spiraalarmen: 

Deze 100 – 200 miljard bollen van hogere elementen en waterstofplasma / Franks worden onderweg vanaf R1 A 

afgeremd door de gravitatie die uitgaat van het centrale zwarte gat in het proto-sterrenstelsel. Bij dat afremmen 

komt kinetische energie vrij en die weer wordt omgezet in rotatie van de proto-sterren ieder met een rotatie R3. 

Een gering deel van de vrijkomende energie wordt omgezet in rotatiesnelheid R2 van de proto-spiraalarmen als 

geheel en staat loodrecht op de richting van hun beweging. Dat resulteert op voorhand in een geringe rotatie R2 

en rotatie snelheid v(r12) van de spiraalarmen om hun eigen as; figuur 54 en 55.  

 

De onderweg achtergelaten mix van supernova-gruis en waterstofplasma worden eveneens afgeremd door deze 
gravitatie van het centrale zwarte gat. De hierbij vrijkomende kinetische energie wordt lokaal eveneens omgezet 

in rotatiesnelheid R3 van het plasmamengsel en in een rotatiesnelheid v(r13). In ieder van die tientallen 

miljarden rotatiepunten R3 vormt zich later één proto-ster of een cluster van 2 – 3 om elkaar heen draaiende 

proto-sterren met daaromheen eerst in stap 18 een stelsel met 1 – 10 proto-planeten; figuur 56. 

  

-) Effecten van naburige waterstof-supernova’s:  

De eerste circa 1 - 2 miljoen jaar vindt de afkoeling van de plasmawolk met hogere elementen en met vooral 

waterstofgas nog vrij ongestoord plaats. Circa 1 – 2 miljoen jaar na de 4 – 20 miljard Big Bangs wordt dat 

afkoelproces duidelijk verstoord en teruggedraaid als de straling van de naburige waterstof-supernova’s/Big 

Bangs hun invloed laten gelden.  

Alle bij de Big Bangs uitgestraalde materie en energie wordt door de geringe concentratie waterstof in de 
heelalbolschil en het helium binnen de toekomstige sterrenstelsels zodanig afgebogen dat deze straling zich 

steeds 100% blijft verplaatsen binnen de heelalbolschil. Geen enkele vorm van elektromagnetische straling en 

deeltjesstraling beweegt zich daardoor buiten de heelalbolschil. Om die reden botst de energie van deze Big 

Bangs voor 100% tegen de naburige proto-sterrenstelsels aan. Een deel wordt geabsorbeerd; de rest passeert deze 

stelsels en verspreid zich daarna steeds voor 100% via de heelalbolschil naar de andere daarin aanwezige 

stelsels.  

 

De effecten van de naburige Big Bangs/waterstof supernova’s verhinderen het proces van afkoeling gedurende 

een periode van circa 2 – 5 miljard jaar en mogelijk zelfs nog (veel) langer. De fotonen van licht en infrarood 

van de Big Bangs zijn alleen te verwijderen door a) absorptie of b) deze fotonen terug te vormen tot protonen, 

elektronen en waterstof! Dat proces van terug vorming neemt maar liefst 14 – 18 miljard jaar in beslag.  
 

In stap 17 moet een groot gedeelte van de in stap 16 bij de Big Bangs vrijgekomen fotonen van licht en 

infrarood weer worden terug gevormd tot elektronen, protonen en tot waterstof. De gehele heelalbolschil blijft 

gedurende miljarden jaren uiterst heet en sterk verlicht. Die centrale zwarte gaten R1 A verkeren allemaal 

standaard bij circa 2,7 kelvin! 

 

-) Niet alle waterstof was reeds in R1 aangekomen:  

Op het moment van de waterstof-supernova’s was naar schatting circa 5 - 10 % van het oorspronkelijke vloeibare 

waterstof nog onderweg naar de R1’s. Dit waterstof was afkomstig uit het verst verwijderde delen van het 

verzorgingsgebied van iedere R1 en was dit punt al wel genaderd tot op een afstand van circa 30 – 50 duizend 

lichtjaar of minder.  

Na de supernova’s kruisen de Roemers / Franks dit weer gasvormig geworden waterstof weer. De grote 
gravitatie van deze proto-spiraalarmen, equivalent met de massa van circa tientallen miljarden sterren, trekt ook 

dat waterstof R1 C aan doch ook het supernova-gruis van R1 B en buigt hun baan af in de richting van de 

Franks; figuur 51.  

 

Rondom de Franks ontstaan lokaal verschillen in hoeveelheid aanwezig waterstof. Dat resulteert in de tijd in de 

vorming van proto-sterren met uiteenlopende afmetingen. In eerste instantie worden grote sterren gevormd en 

pas later meer kleinere. Dit resulteert in een grote variatie in afmetingen van de sterren in het heelal.  

 

-) Vorming platte ronde schijf: 

In de na de rondom R1 ontstane schijf raakt het waterstof en bijbehorende supernova gruis in de vorm van 

plasma afkomstig van de voormalige Roemers en vanuit het buitenfusiegebied uiteindelijk relatief egaal doch 
herkenbaar verspreid langs deze langzaam om hun eigen as roterende spiraalarmen. Zo ontwikkelt zich een sterk 

afgeplatte schijf met een diameter van enkele tienduizenden lichtjaren rond het centrale zwarte gat R1 A en 

rotatiepunt R1 van de waterstof-supernova; figuur 55. Tussen die toekomstige sterrenstelsels is uitsluitend een 

uiterst lage concentratie waterstof achtergebleven! (Binnen de sterrenstelsels is naast waterstof ook uiterst lage 

concentraties aan helium aanwezig. 
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Om die afstand rondom R1 te bereiken en dat tegen de gravitatie vanuit R1 in dienen de Franks / proto-

spiraalarmen bij de supernova’s voldoende startsnelheid en kinetische energie mee te krijgen. Deze startsnelheid 

van de Roemers dient na de supernova’s minimaal circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c te bedragen. 

 

-) Uitdijing ter plaatse van de rotatie as wordt afgebogen richting heelalbolschil en is veel geringer: 

Het waterstofgas en hogere elementen nabij de rotatie-as missen tijdens de waterstof-supernova deze enorme 

rotatiesnelheid. Het waterstof en de hogere elementen worden daar vooral alleen maar weggeblazen door de 

kracht van de waterstof-supernova zelf. De supernova zwelt daardoor in de richting van de rotatie as veel 

langzamer op en veel minder ver uit tot enkele tientallen lichtjaren. Dat resulteert in de standaard sterk afgeplatte 
vorm van alle sterrenstelsels.  

 

De in totaliteit nog steeds uitdijende heelalbolschil krijgt door alle vormen van rotaties van weerszijden bezien 

een soort van ‘pokdalige’ uiterlijk met ogenschijnlijk willekeurig schots en scheef staande proto-sterrenstelsel. 

Als alle rotatiesnelheden en richtingen worden samengevoegd blijkt dat de rotatieassen allemaal precies gericht 

zouden zijn op het centrum C van het heelal zoals aangegeven in figuur 1. 

 

-) Tijdsduur: 

Deze periode met plasma’s duurt in totaal circa 5 – 7 miljard jaar en mogelijk nog veel langer (15 – 20 miljard 

jaar. De auteur houdt thans 5 – 7 miljard jaar aan.  

 

-) Massa: 

De massa, lading en magnetische spin van het heelal blijft constant.  

 

-) Straling: 

Een deel van de massa is tijdens de supernova’s echter omgezet in fotonen doch ook in frankino’s/neutrino’s. Die 

fotonen en neutrino’s worden op termijn weer ingevangen door sterrenstelsels en daar terug gevormd tot 

uitsluitend gewone protonen, gewone elektronen en waterstofgas. 

 

- Krachten:  

De uitgestoten atomen verkeren eerst nog in een plasmavorm waarbij een deel van de elektronen hun 

atoomkernen hebben verlaten en bij plasma’s van atoom tot atoom slingeren. De ‘schil’ elektronen zijn vooral 
aanwezig als losse elektronen bij plasmavormige atomen en mogelijk deels als elektronenparen. Die genereren 

de krachten behorend bij het elektronenpaar en die van het enkelvoudig elektron. Zie documenten C2 en F1d.  

 

De elektronenparen in de resterende en nog in takt gebleven delen van de elektronenschillen van het atoom 

blijven de vanderwaalskracht genereren en daarmee de gaskracht. Hierdoor zet en dijt het gas uit. Daarnaast 

stoten deze hete plasma atomen elkaar wederzijds af waardoor tevens een vorm van elektrische afstoting en druk 

ontstaat.  

Naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn aanwezig: 

gravitatie, de vanderwaalskracht/gasdruk, pasteuze vloeistoffen en vaste stoffen. In potentie is de fase toestand 

van vloeistof en vaste stof mogelijk zodra het plasma voldoende ver afkoelt.  

 

-) Heelal met supernova’s en de periode daarna is niet zichtbaar te krijgen:  
Vanaf circa 4 - 5 miljard jaar na de waterstof-supernova’s/ Big Bangs zijn de geïoniseerde plasmavormige 

atomen weer afgekoeld tot beneden circa vijfhonderd - duizend kelvin. Dan verliezen atomen hun geïoniseerde 

toestand en worden deze terug gevormd worden tot gewone atomen/radicalen vervolgens tot mineralen en hete 

pasteuze ‘mineraal-klonten’ van supernova-gruis.  

 

Rondom deze 100 – 200 miljard ontstane grote ‘klonten’ supernova-gruis gaan zich later de proto-sterren vormen 

ieder vergezeld van 1 – 10 planeten. Zowel de waterstof-supernova’s van stap 16 als de plasma periode van stap 

17 zijn niet meer zichtbaar te krijgen met instrumenten evenals alle eerdere stappen in de heelalcyclus.  

 

-) Toename ruimte t.o.v. C:  

De ruimte van het heelal t.o.v. C neemt in deze periode toe met (5 – 7)  x 1/50e = 1/10 miljard lichtjaar of circa 
0,1 – 0,2 miljard lichtjaar. De straal van het heelal rond C neemt in deze periode toe tot circa 2,5 – 3 miljard 

lichtjaar.  

 

-) Verwijdering van de proto-spiraalarmen / Franks vanaf R1: 

In deze circa 5 miljard jaar durende periode starten de gefragmenteerde en plasmavormige Roemers met circa 

100 Mm/s (circa 1/3e van de lichtsnelheid) vanaf R1 en tegen de gravitatie van het centrale zwarte gat R1 A in.  
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De uiteindelijke doorsnee van de proto-sterrenstelsels rondom bedraagt circa 0,1 – 0,15 miljoen lichtjaar. De 

totale lengte van de proto-spiraalarmen daarbinnen bedraagt circa 0, 3 – 0,4 miljoen lichtjaar. Reeds circa 100 – 

150 miljoen jaar na de waterstof-supernova’s komen weggeblazen plasma’s van de voormalige uiteen geblazen 

Roemers tot vrijwel stilstand t.o.v. R1 A.  

 

-) Dikte heelalbolschil: 

Vanuit het centrum C van het heelal bezien is de heealbolschil zelf niet meer zichtbaar en resten alleen de circa 4 

– 20 miljard platte schijven van uitdijend plasma van waterstof en andere elementen rond rotatiepunten R1 en 

centrale zwarte gat; zie figuren 55 – 59.  
Alle proto-sterrenstelsels tonen met de tijd een zelfde typische structuur met minimaal twee spiraal armen die 

gelegen zijn in een plat vlak. Ter plaatse van de proto-sterrenstelsels is de heelalbolschil enkele lichtjaren dik. 

 

-) Temperatuur: 

De supernova’s gaan gepaard met het uitstoten van enorm veel elektromagnetische straling van licht, warmte, 

UV en van deeltjes materie. De temperatuur bedraagt in deze periode van miljoenen graden kelvin afnemend tot 

duizenden graden kelvin.  

 

-) Kinetische energie/bewegingen: 

 

Schema 7 - 10: De snelheid dimensies van de schijf van de proto-sterrenstelsels rond R1/ R1 A: 

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in miljarden jaren na 

                               Little Bang                   

                               25 – 27 miljard jaar                                                         afkoelen vele miljoenen kelvin     

                                                                                                                          tot circa duizend kelvin 

 

a) R1 A: de centrale zwarte gaten:  v(u) + v(r5) +  v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10) etc.  

 

b) omgeving R1:  v(u) + [v(r5) + v(super nova)] + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10)  etc.  

 

c) de rotatie van de proto-spiraalarmen zelf R2: v(r11) + alle onder a) en b) genoemde snelheden, 

 

d) door afremming door gravitatie ontstaan langs de proto-spiraalarmen 100 – 150 miljard proto- 

     zonnestelsels met rotatiesnelheid R3:  v(r12) + de onder a), b) en c) genoemde snelheden. 

 

Toelichting schema 7 - 10: 

1) Bij de waterstof-supernova’s worden de proto-spiraalarmen uitstoten met de rotatiesnelheid v(r5) vermeerderd 

door de snelheid als gevolg van de explosie van de supernova zelf v(sn). De eerst rechte bewegingen veranderen 

met de tijd in een spiraalvorm. 

 

2) De snelheid [v(5) + v(super nova)] vormt de startsnelheid van de proto-spiraalarmen vanuit R1 A. Die 

snelheid wordt afgeremd door de lokaal uitgeoefende gravitatiekracht van het centrale zwarte gat in R1 A. 

Hierdoor bouwen de zich van R1 A verwijderende gefragmenteerde proto-spiraalarmen weer transversale 
potentiële energie op ten opzicht van de rotatiepunten R1.  

 

3) Door de fragmentatie van de Roemers R1 D en omvorming daarvan tot Franks kan de rotatie R2 van de 

spiraalarmen zich vermoedelijk maar in beperkte mate ontwikkelen en zullen de spiraalarmen slechts weinig 

rotatie rond hun as vertonen. 

   

4) Gravitatie remt ook hier de wegslinger-snelheid [v(5) + v(sn)] af met de tijd. De daarbij vrijkomende 

kinetische energie wordt omgezet in gravitatie-energie t.o.v. R1 A en in de rotatie van de gefragmenteerde 

brokstukken van de Franks die als rotaties R3 zijn terug te vinden bij de toekomstige proto-sterren en als 

rotaties R4 van planeten om hun eigen as en rotaties R5 van manen om planeet en verder van rotaties van 

clusters van meerdere sterren en hun planeten.  

 
5) In de heelalbolschil ondergaan alle hemellichamen en andere objecten een groot aantal verschillende 

rotatiebewegingen die alleen via mathematische modellen en computersimulatie in kaart te brengen en te 

kwantificeren. 
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6) Alle proto-sterrenstelsels in het heelal krijgen uiteindelijk hetzelfde aantal bewegingen mee dat tussen 6 – 9 

stuks bedraagt. Bij het centrale zwarte gat ontbreekt de snelheid dimensie v(Sn).  

 

7) De rotatiesnelheid v(r12) van de toekomstige proto-sterren en sterren wordt aangegeven met R3. 

  

-) Volgende stap 18: 

Afkoeling heelalbolschil en sublimatie van plasma’s tot vaste stoffen en pasteuze vloeibare vaste stoffen. 

  



133 

 

 

 

7.3.18  STAP 18: PERIODE MET DE START EN VOLLEDIGE SUBLIMATIE VAN 

PLASMAVORMIGE HOGERE ATOMEN TOT PASTEUS VLOEIBAAR EN VASTE STOFFEN;  

NOG GEEN CONDENSATIE VAN GASSEN:   

 

-) Kenmerken stap 18: 

- Gravitatie hoopt het supernova-gruis op in de 100 – 200 miljard rotatiepunten R3. Dat resulteert in een  

  cumulatieve toename van materie/supernovagruis en daarmee concentratie van gravitatie in de miljarden R3’s,  
- Op alle rotatiepunten R3 start de groei van één steeds verder aangroeiende grote roterende bol van supernova  

  gruis met daaromheen in banen kleine bollen met supernova-gruis vergezeld van gassen en vooral dat van  

  de gassen waterstof en helium, 

- De afremming van de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil door gravitatie is steeds doorgegaan. Dat  

  resulteert in een verdere toename van de rotatie van het gehele R1 gebied bestaande uit het centrale zwarte gat  

  R1 A en de in de Franks verspreide restanten van R1 B, R1 C en R1 D die de toekomstige spiraalarmen gaan  

  vormen, 

- De tot honderden miljarden delen gefragmenteerde buitenste deel van het fusiegebied en daaruit via gravitatie  

  ontstane ophopingen van hogere elementen (supernova-gruis) en plasmavormig waterstof koelen af tot circa  

  400 – 500 kelvin en tot het punt waar de hogere elementen/moleculen gaan condenseren tot pasteus vloeibaar  

  materiaal,  
- Per R1 gebied ontstaan in stap 17 via gravitatie circa 100 – 200 miljard grote hete pasteuze klompen bestaande  

  uit hogere elementen met daaromheen via gravitatie een wolk van waterstofplasma en van andere gassen, 

- Rondom ieder van die grote bollen vormt zich later een ster, 

- Rondom die grote klomp ontwikkelen zich via gravitatie circa 1 – 10 kleinere klompen die de kern gaan  

  vormen van de latere (gas)planeten, 

- Als restanten blijven Oort wolken en Kuiper gordels over, 

- In stap 18 koelen die hete klompen steeds verder af tot tientallen kelvin; nog geen condensatie van  

  de echte gassen en dus nog geen vorming van echte Newtonse vloeistoffen!, 

- Die 100 – 200 miljard klompen zijn gegroepeerd in een band rondom de gehele baan van de inmiddels  

  volledig uitgegroeide spiraalarmen. Deze nog warme bollen met pasteus vloeibare hoger elementen/moleculen/  

  mineralen krijgen ieder een eigen rotatie R3 mee, 
- In ieder van die 100 – 200 miljard R3 gebieden ontwikkelt zich op termijn één zonnestelsel met planeten of  

  ontwikkelen zich dubbelsterren,  

- De spiraalarmen van het proto-sterrenstelsel (Franks) binnen ieder R1 gebied zijn volledig zichtbaar  

  geworden,  

- Start overgang van de plasmavormige hogere atomen/moleculen tot hete pasteuze vloeistoffen;  

- Nog geen condensatie van gassen, 

 

-) Basiskenmerken stap 18: 

- Materie: De hogere (metaal) atomen gaan over in moleculen/mineralen en sublimeren tot grote en kleinere hete  

                 vloeibare bollen en overgang van plasma tot gas; geen condensatie van gassen,  

- Massa: de totale massa, lading en magnetische spin in het heelal is nog steeds gelijk, 

- Straling: neutrino’s, fotonen van licht en infrarood, de centrale zwarte gaten zenden deeltjesstraling uit,  
                De heelalbolschil geleidt de uitgezonden neutrino’s/frankino’s, fotonen en deeltjesstraling van  

                sterrenstelsel tot sterrenstelsel; alle straling wordt met de tijd (14 – 18 miljard jaar) weer terug 

gevormd  

                tot uitsluitend protonen, elektronen en waterstof, 

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn  

                   verder aanwezig: gravitatie, de gasdruk/de vanderwaalskracht. De fase toestanden van plasma, gas  

                   en de fasetoestanden van pasteuze vloeistof en van vaste stof zijn aanwezig; geen echte vloeistoffen,  

- Kinetische energie heelal t.o.v. C: Afremmen uitdijing heelal en omzetten in rotatiesnelheid loopt gewoon door  

                     en deze rotatiesnelheden nemen verder toe ten koste van de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil, 

- Transversale kinetische energie: de uitdijing van de spiraalarmen/Franks is tot stilstand gekomen; rotatie buigt  

                    die spiraalarmen steeds meer om tot die van het toekomstig sterrenstelsel,  
- Tijdsduur: circa 1 - 2 miljard jaar. 

- Uitdijingsnelheid: neemt af van circa 10 Mm/s tot circa 5 Mm/s of gemiddeld 6 Mm/s; 1/50e lichtsnelheid, 

- Ruimte t.o.v. C: deze neemt toe met 1 - 2 x 1/50e c = 0,02 – 0,04 miljard lichtjaar, 

- Temperatuur: Centrale zwarte gat: 2,7 kelvin. Buiten de zwarte gaten neemt de temperatuur af van enkele  

                         duizenden graden tot enkele circa 400 – 500 kelvin.  
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-) Massa, lading en magnetische spin: 

Een gering gedeelte van de massa, lading en magnetische spin bevindt zich in de vorm van eerder uitgezonden 

neutrino’s en fotonen; het totaal aan massa, lading en magnetische spin blijf constant. 

 

-) Materie centraal zwart gat; hoogenergetische kosmische straling en terug vormen van materie vanuit 

straling: 

In de centrale zwarte gaten gaat het radioactief verval en stabilisatie van zwart-gat atomen verder. Dat uit zich in 

hoogenergetische kosmische straling. Via afbuiging wordt alle uitgezonden deeltjesstraling en alle 
elektromagnetische straling zoals neutrino’s en fotonen gedwongen zich voort te bewegen binnen de dunne 

heelalbolschil. Tussen de toekomstige sterrenstelsels is die ruimte gevuld met uitsluitend uiterst lage 

concentraties waterstof. Binnen die toekomstige ‘sterrenstelsels’ is naast waterstof ook helium aanwezig.  

 

Alle vormen van elektromagnetische en van deeltjesstraling worden binnen een periode van 14 – 18 miljard jaar 

weer terug gevormd tot protonen, elektronen en uiteindelijk tot waterstof atomen. Geen enkele vorm van 

elektromagnetische straling of van deeltjesstraling kan ontsnappen aan het heelal c.q. aan de heelalbolschil.  

In de optiek van de auteur is aan alle straling een maximum tijdspanne verbonden. Op aarde kunnen we daardoor 

geen oudere beelden van het heelal ontvangen. 

 

-) Materie buiten zwart gat; verval instabiele elementen/isotopen tot stabiele elementen periodiek systeem: 
Gedurende stap 18 stabiliseren de instabiele elementen verder via kernsplitsing en het uitzenden van alfa 

deeltjes, neutronen en elektronen. Een aantal elementen hebben zodanig lange halveringstijden dat volledige 

stabilisatie vele tientallen miljarden jaren vergt. Gedurende de heelalcyclus wordt alle uitgezonden vormen van 

straling vroeg of laat steeds weer terug gevormd tot protonen en elektronen en omgevormd tot waterstof.  

 

-) Vorming moleculen en mineralen: 

Bij afkoeling komen de plasma’s van hogere elementen weer terug in een toestand van atomen die dan meestal in 

een radicaal toestand zijn. Dergelijke radicalen reageren door tot moleculen en tot allerlei chemische bindingen. 

Dat proces gaat stapsgewijs en resulteert in de vorming van honderden – duizenden verschillende oer-mineralen 

zoals die thans onder andere in meteorieten worden aangetroffen. Alle aanwezige zuurstof en zwavel reageert tot 

oxiden en sulfiden; vrije zuurstof en vrije zwavel komen niet meer voor. 
In deze periode wordt heelalwijd dezelfde grote variëteit aan mineralen gevormd waarvan vele nog op aarde 

worden aangetroffen in meteorieten.  

Bij dat condenseren van hogere elementen en het vormen van de mineralen vindt een geringe drukval plaats. Dat 

resulteert mogelijk lokaal in het ontstaan van geringe rotaties.  

 

-) Materie; overgang van plasma’s tot gewone atomen/moleculen; verder afkoelen tot vloeistof of vaste 

stof: 

In deze stap koelt de grote variëteit aan inmiddels vanuit de toestand van een plasma gevormde moleculen af en 

gaan deze meestal anorganische en deels organische moleculen via sublimatie eerst over in pasteuze vloeistoffen 

en later in vaste stoffen. Hierbij treden nauwelijks drukverschillen op. (Tijdens de overgang van plasma → gas 

ontstaan weer meer ‘schil’ elektronen en daarmee meer gravitatie en gravitatie-energie!) 

 

-) Verder voortgang tot vorming in rotatie R3 van de kernen van proto-sterren: 

In stap 17 waren reeds de eerste rotaties R3 ontstaan in het plasma van waterstofgas en daarmee samenhangend 

in het begeleidende supernova-gruis waaruit de planeten zullen worden gevormd. Bij verder afkoelen in stap 18 

gaat het hete supernova-gruis zich deels nog verder ophopen rond die rotatiepunten R3 en kernen van de 

toekomstige sterren; zie figuur 56. Dat geschiedt deels als vaste stoffen en deels als pasteuze vloeistoffen. In de 

rotatiecentra R3 ontstaan grote bollen met een straal van vele tienduizenden tot honderdduizenden kilometers 

met daaromheen heel veel waterstofgas. Om deze bollen heen vormen zich in latere stappen de sterren.  

In het rotatievlak rondom R3 ontstaan daarnaast veel kleinere hete bollen met een straal van enkele duizenden 

km die in een plat vlak rond de rotatie as van R3 komen te liggen. Deze kleinere bollen vormen de eerste aanzet 

tot de vormig van de proto-planeten.  

 
Rondom en binnen iedere spiraalarm/Frank ontstaan in de loop van de tijd vele tientallen miljarden grote bollen 

in R3 die samengesteld uit alle denkbare mineralen doch vooral ijzer/mangaan. Deze centrale hete en pasteus 

vloeibare bollen op R3 bevatten circa 80 - 90 % van het totale binnen het rotatiegebied R3 aanwezige 

supernova-gruis.  
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Die mineraalbollen kunnen door gravitatie ook banen om elkaar vormen. Dat resulteert dan later in de vorming 

van complexen zoals dubbel sterren. Die ‘mineraal bollen’ vormen zich als een lange sliert langs en rondom de 

baan van de spiraalarmen/Franks die vanaf R1 A inmiddels volledig ontwikkeld zijn.  

Het aantal te vormen grote hete tot 400 – 500 kelvin afkoelende mineraalbollen R3 is gelijk aan het aantal later 

te vormen sterren in het (toekomstige) sterrenstelsel en zijn per definitie samengesteld uit een mix van gewone 

materie en radioactief materiaal.  

 

-) Vorming planeten: 

In een min of meer plat vlak rond R3 en in beginsel loodrecht op de rotatie as van R3 staand, is in de rotatie 
schijf circa 10 – 20 % van het supernova-gruis aanwezig met daarnaast nog enig overgebleven waterstof gas. In 

de schijf gaat het supernova gruis zich ophopen in meerdere vaste en gasvormige proto-planeten. De vaste 

relatief kleine vaste planeten bevinden zich in de directe omgeving van R3. Dan volgen enkele proto-planeten 

waarin zich later vloeibaar geworden gassen ophopen en in het buitengebied bevinden. Daarbuiten ontstaan dan 

weer enkele kleinere vaste planeten en een restant aan brokstukken in doorsnee variërend van cm tot honderden 

km. Bij alle sterren is globaal eenzelfde opbouw te verwachten als binnen ons zonnestelsel. 

 

Uiteindelijk ontstaan bij ieder R1 gebied en pré-sterrenstelsel langs beide of meerdere Franks tussen de circa 

100 – 200 miljard grote mineraalbollen van mineralen op de rotatiepunten R3 omgeven met een schijf van 

waterstofgas en andere gassen afgewisseld met banen met daarin circa 1 – 10 proto-planeten. Al die proto-sterren 

bevinden zich binnen de spiraalarmen / Franks en staan onderling op enkele lichtjaren van elkaar.  

 

-) Tijdsduur: 

Deze periode met de vorming van de supergrote mineraal bollen waaromheen zich later proto-sterren gaan 

vormen duurt naar schatting in totaal circa 1 – 2 miljard jaar. In deze periode is alleen sprake van sublimatie en is 

geen sprake van condensatie van echte gassen tot een vloeistof. 

 

- Krachten:  

De uitgestoten atomen verkeren eerst nog in een plasmavorm waarbij een deel van de elektronen hun 

atoomkernen hebben verlaten en bij plasma’s van atoom tot atoom slingeren. De ‘schil’ elektronen komen voor 

een deel voor als elektronenparen en deels als losse elektronen. De elektronenparen en elektronen genereren de 

krachten behorend bij het elektronenpaar en die van het enkelvoudig elektron. Zie document C2.  
De elektronenparen in de resterende en nog in takt gebleven elektronenschillen van het atoom genereren de 

vanderwaals- /London-kracht en daarmee de gaskracht waardoor het gas uitdijt.  

  

Naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn aanwezig: 

gravitatie, de vanderwaalskracht/gasdruk, vanderwaals-bindingen in de vorm van pasteuze vloeistoffen en vaste 

stoffen. In stap 18 zijn alleen de fase toestanden van pasteus vloeibaar en die van vaste stof mogelijk alsmede 

die van gas. De fysische fasetoestand van een echte vloeistof (= Newtonse vloeistof) is nog niet mogelijk.  

 

-) Toename ruimte t.o.v. C:  

De ruimte van het heelal t.o.v. C neemt in deze periode toe met 1 - 2  x 1/50e = circa 0,02 miljard lichtjaar. De 

straal van het heelal rond C neemt in deze periode nauwelijks toe en blijft afgerond circa 2,5 – 3 miljard lichtjaar.  

 

-) Dikte heelalbolschil: 

Vanuit C bezien is de heelalbolschil zelf is niet meer zichtbaar en resten alleen de circa 100 – 200 miljard platte 

schijven van uitdijend plasma van waterstof en andere elementen rond rotatiepunten R1 en centrale zwarte gat.  

 

-) Kinetische energie: 

Geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van schema 10 – 11. 

 

-) Volgende stap 19: 

Afkoelen heelalbolschil van circa 400 – 500 kelvin tot circa 20 kelvin. Behoudens waterstof en helium 

condenseren alle overige gassen tot een vloeistof. Vrijwel alle vloeistoffen worden ook vaste stoffen net als alle 

pasteuze vloeistoffen. 
 

 

  



136 

 

7.3.19  STAP 19: PERIODE MET DE VERDERE AFKOELING VAN HET PLASMA EN 

CONDENSATIE VAN ALLE GASSEN TOT EEN VLOEISTOF BEHALVE WATERSTOF EN HELIUM: 

 

-) Kenmerken stap 19: 

- Het merendeel van het supernova gruis (± 85%) hoopt zich in deze periode op in de roterende kernen R3 van  

  toekomstige sterren; de rest in de vorm van proto-planeten R4, manen R5 en in de vorm van de van Oort wolk  

  en van de Kuiper gordel en kometen, 

- Behalve waterstof en helium koelen alle andere bij de waterstof-supernova’s in stap 16 gevormde en  

  uitgestoten gassen af tot hun condensatiepunt. Die condensatie vindt plaats overal in de schijf rondom de  
  kernen van toekomstige sterren R3 en rondom de daaromheen roterende kernen toekomstige planeten. 

- Het toekomstige sterrenstelsel krijgt steeds meer van zijn uiteindelijke vorm,  

- Behalve waterstof en helium worden alle gassen een vloeistof via de vorming van flexibele vanderwaals- 

  /London bindingen; de hoeveelheid condenserende gassen is heel gering (< 0,1%) in verhouding tot de  

  aanwezige hoeveelheid waterstofgas en helium, 

- Alle hogere atomen komen thans voor als mineraal; hetzij als vloeistof hetzij als vaste stof,  

- Verder voortgaan van het radioactief verval van de tijdens de waterstof-supernova’s gevormde instabiele  

  elementen. Dat radioactief verval vindt plaats zowel bij de centrale zwarte gaten als daarbuiten, 

- Verdere voortgang afremming uitdijing heelalbolschil door gravitatie, 

- Tijdsduur circa 1 miljard jaar. 

 

-) Basisparameters stap 19: 

- Materie: voornamelijk waterstofplasma en alle overige stabiele en instabiele elementen periodiek systeem die  

                  door afkoeling overgaan van plasma tot gewone atomen/radicalen en moleculen en gassen. Nog  

                  geringe toename van gravitatie en van gravitatie-energie,  

- Materie centrale zwarte gat: stabilisatie instabiele zwart-gat atomen gaat verder; de centrale zwarte gaten  

                 zenden veel hoogenergetische kosmische straling uit in de vorm van deeltjes materie,  

- Massa/straling: enkele procenten van de oorspronkelijke massa is omgezet in neutrino’s/frankino’s, fotonen en  

                   deeltjes. Alle elektromagnetische straling en deeltjes straling worden in de loop van circa 14 – 18  

                   miljard jaar weer terug gevormd tot protonen, elektronen en uiteindelijk tot waterstof.  

                   (Zie document F1c). De totale massa, lading en magnetische spin in het heelal blijft steeds gelijk, 

- Straling: neutrino’s, fotonen van licht en warmte (majorana deeltjes document F1b) en deeltjes van radioactief  
                  verval instabiele elementen zowel binnen als buiten de centrale zwarte gaten,  

- Krachten: naast de elementaire lading, elementaire magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het  

                   elektron zijn verder aanwezig: gravitatie, de gasdruk/de vanderwaals- /London-kracht en bindingen.  

                   Door afkoeling zijn de fase toestanden van plasma, gas en de fasetoestanden pasteuze vloeistof en  

                   vaste stof mogelijk; alle vrije waterstof en helium blijft nog in de gasfase,  

- Kinetische energie heelal t.o.v. C: Afremmen uitdijing heelal en omzetten in rotatiesnelheid loopt gewoon door.  

- Transversale kinetische energie: de eigen opzwelling van de heelalbolschil was reeds komt tot stilstand  

                   gekomen; opgangkomen beweging materie richting van de R3’s; een vrij platte ronde schijf is  

                   ontstaan die loodrecht staat op de rotatie as van de R3’s,  

- Tijdsduur: deze afkoeling fase tot aan de start condensatie van waterstof gas duurt circa 1 miljard jaar,  

- Uitdijingsnelheid: neemt af van circa 5 Mm/s tot 3 Mm/s of gemiddeld 4 Mm/s of 1/75e van de lichtsnelheid, 

- Ruimte t.o.v. C: deze neemt toe met 1 x 1/75 = 0,01 miljard lichtjaar, 

 

-) Materie centraal zwart gat; hoogenergetische kosmische straling en terug vormen van materie uit 

straling: 

In de zwarte gaten gaat het radioactief verval verder wat zich uit in de vorm van hoogenergetische kosmische 

straling. Netto worden alle neutrino’s, fotonen en deeltjes straling uit de heelalbolschil uiteindelijk verwijderd en 

omgevormd en gerecycled tot protonen / elektronen en tot waterstof. 

 

-) Doel van de uitdijingsfase van het heelal: 

De uitdijing van het heelal eindigt over 250 – 350 miljard jaar. Dan moeten alle sterrenstelsels en daarmee alle 

denkbare materie, alle elektromagnetische straling en alle energie van het heelal in één van de 4 – 20 miljard 

centrale zwarte gaten zijn opgenomen.  
Alle aanwezige en alle nog te vormen straling moet in deze stap 19 en de nog komende stappen 20, 21, 22, 23 

over een periode van 250 – 350 miljard jaar volledig terug geformeerd tot materie in de vorm van:  

a) protonen, elektronen,  

b) waterstofatomen,  

c) via kernfusie van waterstof in sterren tot elementen > Be en  
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d) via transformatie van > Be tot zwart gat atomen worden opgenomen in één van de centrale zwarte gaten R1 A. 

e) alle sterrenstelsels en hun straling verdwijnen uiteindelijk voor 100% in één zo’n centraal zwart gat 

 

-) Straling en materie: 

Gedurende stap 19 stabiliseren de instabiele elementen verder via kernsplitsing en via het uitzenden van a) alfa 

deeltjes (4 protonen + 2 ‘kern’ elektronen), b) neutronen (1 proton + 1 ‘kern’ elektron) en c) ‘schil’ elektronen. 

Zo’n 5 – 10 miljard jaar na de waterstof-supernova’s is een deel van de fotonen al weer terug gevormd tot 

protonen en elektronen; zie document F1c.  

Doordat alle elektromagnetische straling en alle deeltjesstraling uiteindelijk weer wordt terug gevormd tot 
protonen en elektronen kan de straling vanuit de overzijde van het heelal onze kant van het heelal niet bereiken. 

Dat deel van het heelal kunnen we ook niet waarnemen!  

 

-) Materie; condensatie van alle gassen en gasvormige atomen behoudens waterstof en helium tot vloeistof 

en/of tot vaste stof: 

In deze stap koelt een grote variëteit aan gevormde gassen af en gaan deze gassen via condensatie over in een 

vloeistof en soms reeds in vaste stoffen. Bij deze condensatie treden reeds geringe drukverschillen op die echter 

geringer zijn dan bij de condensatie van waterstof in de volgende stap 20.  

 

-) Heelal met supernova’s en de periode daarna is niet zichtbaar te krijgen: 

Ook stap 19 van de heelalcyclus is niet meer zichtbaar te krijgen met astronomische instrumenten evenals alle 
voorafgaande stappen van deze heelalcyclus omdat alle fotonen zijn terug gevormd. (De heelalcyclus voldoet 

aan het minimaal en maximaal één beginsel; kortweg min/max 1 beginsel. Iedere stap in die cyclus is 

gekenmerkt doordat in beginsel steeds sprake is van slechts één fysische, chemische of kernfysische verandering. 

Daardoor zijn zowel alle voorafgaande als alle nog komende stappen volledig af te leiden)  

 

-) Condensatie van gassen ophopen rond de bollen vaste stof op de rotatiepunten R3; vorming 

protosterren en planeten:  

Moleculen hebben allemaal hun eigen condensatiepunt met kenmerkend druk en temperatuur waarbij sprake is 

van de vorming van flexibele vanderwaals-bindingen en de overgang van gas naar echte vloeistof.  

De bij de waterstofsupernova, in stap 16, uitgestoten gaswolk bestaat voor meer dan circa 85 - 90 % uit 

waterstofgas, voor 5 – 10 procent uit helium en voor de rest (< 1 %) uit de andere gassen. Bij afkoelen doorlopen 
alle gasvormige moleculen een traject van condensatie punten waarbij ze overgaan in een vloeistof. Dat 

condenseren gassen behalve H en He vindt vooral plaats op de 100 – 150 miljard kernen van toekomstige proto-

sterren (> 95%) en in mindere mate (< 5 %) op de veel kleinere toekomstige daaromheen draaiende proto-

planeten; zie figuur 57. Bij condensatie gaat de vanderwaals- /Londonkrachten van de elektronenparen over in 

flexibele vanderwaals-/ London-bindingen.  

Alle gasvormige atomen/moleculen rond de proto-sterren en rond de veel kleinere kernen van de toekomstige 

planeten R4 koelen in deze stap 19 uiteindelijk af tot vloeistof en mogelijk tot vaste stof behalve waterstof en 

helium. Zie figuur 58. 

 

Deze condensatie gaat gepaard met het optreden van relatief geringe drukverschillen. Rond de condensatie-

punten R3C2 en R4C2 starten nieuwe vormen van rotatie op in het gas die tot enkele km/s kunnen gaan 

bedragen. Die rotatie zijn ondergeschikt aan de rotaties die ontstaan door het afremmen van uitdijing t.o.v. C 
maar zetten wel nieuwe bewegingen in gang die later groter kunnen worden bij de condensatie van H en He.  

 

-) Toename ruimte:  

De ruimte van het heelal t.o.v. C neemt in deze periode toe met 1 x 1/75e = 0.01 miljard lichtjaar. De straal van 

het heelal rond centrum C neemt in deze periode nauwelijks toe.  

 

-) Dikte heelalbolschil: 

Vanuit het centrum C van het heelal bezien is de heelalbolschil zelf is niet meer zichtbaar. Er resten alleen de 

circa 100 – 200 miljard platte schijven met uitdijend waterstofplasma rond rotatiepunten R1 waar zich ook een 

zwart gat R1 A bevindt. Rondom R1 zijn de Franks zichtbaar en die raken steeds meer gebogen rondom R1.  

In het centrum van ieder rotatiegebied R1 is slechts één centraal zwart gat R1 A aanwezig. Alle proto-
sterrenstelsels hebben dezelfde afmetingen en tonen allemaal de typische structuur met 2 – 4 spiraalarmen. De 

restanten van de heelalbolschil zijn niet meer zichtbaar. Ter plaatse van de proto-sterrenstelsels is de 

heelalbolschil ter plaatse van R1 enkele tientallen lichtjaren dik. 

 

-) Temperatuur: 
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De temperatuur neemt af van 400 – 500 kelvin tot circa 20 kelvin, de temperatuur waar condensatie van 

waterstof start en plaatsvindt.  

 

 

-) Kinetische energie/bewegingen: 

 

Schema 7 - 10: De snelheid dimensies van de schijf van de proto-sterrenstelsels rond R1: 

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in miljarden jaren na 

                               Little Bang                   

                               30 – 35 miljard jaar                                                         afkoelen circa duizend kelvin 

                                                                                                                          tot circa 20 kelvin  

a) R1: de centrale zwarte gaten:  v(u) + v(r5) +  v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10) + v(r11)? + etc.  

 

b) omgeving R1:  v(u) + [v(r5) + v(sn)] + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10) + v(r11)? + etc.  

 

c) de rotatie van de Franks R2: v(r12)+ alle onder a) en b) genoemde snelheden, 

 

d) langs de Franks ontstaat de rotatiesnelheid R3 van proto-sterren en R4 van planeten: v(r13) + de onder 

a) en b) genoemde snelheden. 

 

Toelichting schema 7 - 10: 

1) Zie toelichting bij schema 7 - 9. 

 

2) v(r13) wordt de rotatiesnelheid van de toekomstige proto-sterren en sterren aangegeven met R3. 

 

-) Volgende stap 20: 

Aan het eind van stap 19 zijn binnen de sterrenstelsels in aanbouw alleen nog gasvormig waterstof en helium 

overgebleven. Dat gasmengsel koelt nu zover af dat als eerste alleen waterstof gaat condenseren; helium blijft 

dan nog volledig gas.  
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7.3.20  STAP 20: MOMENT VAN START CONDENSATIE VAN HET WATERSTOFGAS TOT 

VLOEIBAAR WATERSTOF: 

 

-) Kenmerken stap 20: 

- De heelalbolschil is gelijkmatig opgedeeld in 4 – 20 miljard rotatiegebieden R1, 

- In ieder R1 gebied zijn 100 – 200 miljard rotatiegebieden R3 c.q. komende zonnestelsels in opbouw aanwezig.  

  Rond de grote centraal gelegen bollen vaste materie R3 heeft zich door gravitatie gasvormig waterstof en  

  helium opgehoopt. Die R3 gaan de kernen vormen van de proto-sterren,  

- Behalve waterstof en helium zijn alle gassen vloeistof en veelal ook vaste stoffen geworden, 

- Het mengsel van waterstof en helium koelt nu zover af dat de condensatie start van waterstofgas tot vloeibaar  

  waterstof. Dat geschiedt vooral rond de kernen van de proto-sterren en relatief weinig rondom de  

  toekomstige ‘gas’ planeten,  

- In die inmiddels afgekoelde kernen van de toekomstige proto-sterren is radioactieve materiaal aanwezig,  

- Die condensatie van enorme hoeveelheden waterstof gaat gepaard met het wegvallen van de gasdruk rond   
  rond R3, 

- In de miljarden rotatiecentra R3 rond de kernen van deze 100 – 200 miljard proto-sterren en proto-planeten R4  

  hoopt zich vloeibaar waterstof, kinetische energie en gravitatie en gravitatie-energie op,   

- Vooral op alle rotatiepunten R3 vormt zich één steeds verder aangroeiende roterende waterstofbol rond de reeds   

  aanwezige grote bol met radioactieve mineralen, vaste stoffen en vloeistoffen, 

- De afremming van de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil en het omzetten daarvan in rotatiebeweging/-  

  energie zet gewoon verder door,  

 

-) Basisparameters: 

- Materie: gasvormig waterstof koelt af tot het punt van condensatie, 

- Massa: deze blijft steeds vrijwel gelijk, een deel van de massa bevindt zich in eerder uitgestraalde fotonen,  

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn  
       aanwezig: gravitatie, de vanderwaalskracht/binding en de fase toestand van vast, vloeistof, en gas.  

 

-) Materie:  

Het waterstofgas koelt zover af dat het voor de 2e keer gaat condenseren en weer vloeibaar wordt. Dit gaat rond 

R3 gepaard met een aanzienlijke drukverlaging en vorming van rotaties. De reeds door de gravitatie gegeneerde 

rotaties van R3 worden daardoor verder geactiveerd.  

Door de ophoping van massa en van gravitatie in R3 hoopt zich hier het grootste deel (circa 99 %) van het 

aanwezige waterstof op. Een gering percentage (circa 1%) zal zich afzetten op één van de reeds gevormde proto-

planeten die allemaal een vaste kern moeten hebben. Zie figuur 58.  Na de condensatie van waterstof volgt die 

van helium dat tijdens de Big Bang is gevormd. Onder invloed van gravitatie hoopt dat vloeibare waterstof en 

helium hoopt zich op in proto-sterren en in gasvormige planeten. 
 

-) Massa, lading en magnetische spin: 

Een mogelijk gering gedeelte van de massa, lading en magnetische spin bevindt zich in de vorm van uitgezonden 

fotonen; het totaal aan massa, lading en magnetische spin blijf constant.  

 

- Krachten:  

Naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn aanwezig: de 

gravitatie, de gasdruk, de vanderwaalskracht en de vanderwaals-binding met de fase toestanden van vast, 

vloeistof en gas.  

 

-) 2e Condensatie (C2) van waterstofgas tot vloeibaar waterstof start overal gelijktijdig in de 

heelalbolschil:  
Het waterstofgas was in de vorige stap 19 reeds afgekoeld tot nabij het condensatiepunt (C) van waterstof. Om 

die reden was de gasdruk reeds afgenomen. Bij de uiteindelijke condensatie van dat egaal in de heelalbolschil 

verspreide waterstofgas tot vloeibaar waterstof komt condensatie warmte vrij en die warmte moet ook weer 

worden afgevoerd via uitstralen van infrarood fotonen.  

 

-) Ieder rotatiegebied R3C2 bevat genoeg waterstof voor de vorming van één proto-ster en ster: 

Ieder R1 gebied raakt via de spiraalarmen / Franks opgedeeld in circa 100  – 200 miljard in rotatie komende 

gebieden R3 ieder met een straal van circa 1 - 2  lichtjaar. Zie figuur 59.  



140 

 

In ieder rotatiegebied R3 is genoeg waterstof aanwezig voor de  vorming later van één ster. Door de uiteindelijk 

condensatie van het waterstofgas tot vloeistof valt bij 20 kelvin overal in de rond R3 roterende schijf de gasdruk 

geleidelijk weg. Gravitatie resulteert in een verdere ophoping van vloeibaar waterstof in de rotatiepunten R3.  

 

-) Tijdsduur: 

De condensatie van waterstof en later van helium start heelalwijd op vrijwel hetzelfde moment.  

 

-) Volgende stap 21:  
- Rond iedere inmiddels aan het oppervlak afgekoelde mineraalbol R3 condenseert in deze stap eerst vrijwel alle  
  gasvormig waterstof tot vloeibaar waterstof en vervolgens condenseert ook alle helium tot vloeibaar  

  helium.  

- Dit resulteert in de vorming een toekomstige proto-ster van waterstof gemengd met helium.  
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7.3.21 STAP 21a EN 21b : PERIODE MET DE VOLLEDIGE CONDENSATIE VAN WATERSTOFGAS 

EN VAN HELIUM TOT VLOEISTOF; VORMING VAN 100 – 200 MILJARD PROTO-STERREN PER 

STERRENSTELSEL R1: 

 

-) Kenmerken stap 21a: 

-) Het merendeel (± > 98 %) van het gasvormige waterstof en helium heeft zich in voorgaande stappen  

    opgehoopt rond de 100 – 200 miljard rotatiecentra R3 van de proto-sterren en toekomstige sterren; de rest van  

    het waterstof en helium (circa 1 – 2 %) hoopt zich op in planeten (R4) en met name rond de 2 – 4 gasplaneten  
    (R5), 

-) Per proto-ster worden circa 1 - 10 planeten gevormd,  

-) Alle materie en supernova-gruis is nog steeds radioactief; de radioactiviteit neemt af, 

-) Volledige condensatie van waterstof tot vloeibaar waterstof rond de mineraalbollen R3 en R4; in stap 21 a  

    blijft alleen helium nu nog over als gas; in stap 21b condenseert ook het helium vrijwel volledig tot vloeistof. 

-) Stappen 21a en 21b lopen vloeiend in elkaar over,  

-) Vorming per R1 gebied van circa 100 – 200 miljard vloeibare roterende waterstofbollen/proto-sterren met  

    waterstof rond deze miljarden rotatiecentra R3, 

-) Door de condensatie van waterstof en uiteindelijk ook van helium treedt grootschalige drukval op. Door  

   ophoping in R3 toename van de rotatie van het waterstofgas en heliumgas rond de rotatiecentra R3 en proto- 

   sterren, 
-) Tijdsduur: stap 21a met vorming van proto-sterren en proto-planeten vergt in totaal circa 3 – 5 miljard jaar;  

    samen met stap 21b duurt het totaal circa 5 – 7 miljard jaar. 

-) De hele periode van de Big Bang in stap 16 tot de start van de kernfusie in sterren neemt circa 10 miljard jaar  

    in beslag. 

 

-) Basiskenmerken stap 21a en 21b: 

- Materie: zwart- gat materie met kosmische straling in centrale zwarte gat; daarbuiten gewone materie, atomen  

                 en moleculen, radioactief verval van instabiele atomen. Vorming van proto-sterren R3 rond harde  

                 kernen met in 21a eerst vloeibaar waterstof en later in 21b met vloeibaar helium. Met de tijd gaan dat  

                 over in een waterstof/helium gas en vervolgens plasma rond een kern met een mix van gewone  

                 atomen en instabiele radioactieve elementen,  
- Massa/straling: enkele procenten van de oorspronkelijke massa is omgezet in neutrino’s, fotonen en deeltjes die   

                 binnen de heelalbolschil en binnen sterrenstelsels en de rond de centrale zwarte gaten weer worden  

                 terug gevormd tot protonen, elektronen en waterstof. De totale massa, lading en magnetische spin in  

                 het heelal blijft steeds gelijk, 

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn  

                 verder aanwezig: gravitatie, de gasdruk/de vanderwaals- /London-kracht en de fase toestanden van 

                 gas, vloeistof en vaste stof.  

- Kinetische energie heelal t.o.v. C: Afremmen uitdijingsnelheid heelalbolschil en het omzetten daarvan in  

                 rotatiesnelheid van de proto-sterrenstelsels en hun proto-sterren loopt gewoon door maar wel steeds  

                 langzamer.  

- Transversale kinetische energie: de uitdijing van de Franks is tot stilstand gebracht,  

- Tijdsduur: periode condensatie waterstof en helium vorming van de protosterren vergt circa 5 - 10 miljard jaar,  
- Uitdijingsnelheid: neemt af van circa 5 Mm/s tot 3 Mm/s of gemiddeld 4 Mm/s of 1/75e van de lichtsnelheid, 

- Ruimte t.o.v. C: deze neemt toe met 6 x 1/75 = circa 0,1 miljard lichtjaar, 

 

-) Materie: 

Circa 5 - 10 miljard jaar na de waterstof-supernova’s zijn de effecten van straling en warmte zodanig uitgewerkt 

dat uiteindelijk als vrijwel laatste ook het waterstof en vervolgens helium weer kan afkoelen tot aan hun 

condensatiepunten waardoor eerst opnieuw vloeibaar waterstof ontstaat en vervolgens vloeibaar helium. Per R1 

gebied en pre-sterrenstelsel ontstaan door de condensatie van waterstof en helium rond de 100 – 200 miljard 

grote klonten van mineralen relatief kleine roterende waterstofbollen R3 samen met een set van begeleidende 

proto-planeten R4 die zich bewegen in een min of meer plat vlak rond de rotatiecentra R3 van de proto-sterren. 

Zie figuur 60 en 61. 

 

Circa 85 % van het uitgestoten supernova gruis bevindt zich per zonnestelsel reeds in de kern R3 van deze 

waterstofbollen/proto-sterren. De rest, circa 14 % van het totale supernova gruis, voegt zich onder invloed van 

gravitatie samen tot een snoer van proto-planeten rondom deze proto-sterren en als Oort wolken en Kuiper 

gordels. Circa 1 % blijft als gruis rondzweven binnen het sterrenstelsel als kometen en dergelijke. 
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-) Het ontstaan van tweede rotaties R3: 

Gravitatie resulteert tot afremming van de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil en die afremming resulteert in 

een toename van alle rotatiesnelheden v(5) – v(r11). De uitdijingsnelheid [v(r5) + v(sn) ] van de Franks is in de 

voorgaande stappen afgeremd en de daarbij vrijkomende energie is omgezet in rotatiesnelheid van de 

mineraalbrokken Op R3 (proto-sterren) en R4 (proto-planeten) en van het eerst vloeibare waterstof/helium 

daaromheen.  

Per proto-sterrenstelsel en spiraalarm ontstaat een keten van miljarden mineraalbrokken R3 en R4 met roterend 

waterstof/helium. Eerst is dat nog vloeibaar, later gas en uiteindelijk plasma. Die proto-sterren en hun planeten 

zijn onderhevig aan alle eerder ontstane rotatiesnelheden en v(r11), v(r12) en mogelijk v(r13). Het aantal 
snelheden valt alleen modelmatig in kaart te brengen.  

De omvang en oppervlakte van deze gebiedjes met rotatiebewegingen R3 bedraagt van tien tot circa twintig  

lichtjaren2. Ieder gebied krijgt een rotatie snelheid linksom of rechtsom van enkele tientallen km/sec.  

 

-) Vorming van waterstof/helium bollen of proto-sterren: 

Met het voor de twee keer condenserende waterstof en eerste keer condenseren van helium worden relatief heel 

kleine vloeibare waterstof/helium bollen of proto-sterren gevormd. Die zijn gecodeerd als R3C2. (De in stap 15 

gevormde pure waterstofbollen waren vele miljarden malen groter!)  

Heelalwijd worden circa 1020-22 van dergelijke proto-sterren gevormd. Die protosterren bestaan voor circa 75% 

uit waterstof, circa 20% uit helium en voor circa 5% uit hogere elementen. Ze hebben afmetingen van circa 0,1 – 

1.000 x die van de zon. Alle proto-sterren R3 zijn zonder uitzondering gevormd rond een kern met radioactief 
materiaal. Zie figuren 60 en 61. 

 

Deze proto-sterren bevatten ieder voor zich slechts een fractie van het waterstof in vergelijking tot die van de 

100% pure waterstof-supernova gasbollen die geen radioactieve kern bezaten! Vanwege de sterk radioactieve 

kern start het kernfusie proces in de proto-sterren R3 bij een veel lagere druk en temperatuur als het geval was 

bij de waterstof-supernova’s.  

Alle circa 1020-22 gasbollen R3 monden ieder voor zich uit in één individuele ster en soms in dubbelsterren. Rond 

iedere proto-ster is in een roterende schijf het bijbehorende supernova-gruis aanwezig waaruit de planeten 

worden gevormd en de Oort wolken en Kuiper gordels.  

 

-)  Alle proto-sterren zijn standaard vergezeld van enkele tot circa 10 planeten die liggen in een min of 

meer platte schijf: 

Via ophoping door gravitatie veegt iedere planeet R4 zijn eigen schijfsegment rond de ster schoon en ontdoet dit 

segment van het aanwezige supernova-gruis. Rond nagenoeg iedere ster ontstaat daardoor een snoer van 

minimaal één tot mogelijk circa 8 - 10 planeten. Zo’n serie van planeten bestaat standaard uit: 

- a) een aantal kleine vaste planeten veelal gesitueerd nabij de proto-ster,  

- b) vervolgens enkele grotere gasvormige/vloeibare planeten met o.a. waterstof/helium; dit zijn de  

-      gasplaneten met een vaste kern.  

- c) op grotere afstand van de proto-ster is weer sprake van de vorming van kleine en erg koude planeten, 

- d) in het buitengebied zijn Kuiper gordels en Oort wolken te verwachten. 

 

Uiteindelijk ontstaat een heel snoer van planeten in banen gelegen in de rotatieschijf rond de ster. Heelalwijd 

komen dergelijke planeten komen voor in allerlei afmetingen en samenstelling en in allerlei hoedanigheden van 
vast, vloeibaar, gas en mengvormen. Bij ieder sterrenstelsel zullen vele tienduizenden tot miljoenen kleine 

aardachtige planeten worden gevormd.  

 

Bij vele van die planeten kunnen zich (o.a. door onderlinge botsingen of via invangen van conglomeraties) één 

of meerdere manen R5 vormen. Tijdens de vorming van deze planeten doen zich grote botsingen voor en in ieder 

zonnestelsel zijn restanten van dergelijke botsingen te verwachten vergelijkbaar met de van Oort wolken en 

Kuiper gordels. De vormgeving in het Melkwegstelsel en die rond de zon is heelalwijd als min of meer 

standaard te beschouwen met een groot aantal variaties op dit basisthema.  

 

-) Stervorming heelalwijd min of meer uniform: 

Dergelijke snoeren van planeten met begeleidende manen, zoals bij de zon, zijn in beginsel bij vrijwel alle 
sterren in het heelal te verwachten. Het aantal planeten in het heelal zal naar verwachting gemiddeld een factor 4 

- 6 x hoger zijn dan het aantal waarneembare sterren. Deze planeten bewegen zich in een veelal ronde tot 

ellipsvormige baan met rotatiesnelheid v(r11)of v(r12) rond de proto-ster. De rotatie van planeten om de eigen as 

v(r13) bedraagt kwantitatief enkele tientallen km/sec. De rotatie van de maan/manen om een planeet is dan weer 

te geven met v(r14) en de eigen rotatie van de maan om de eigen as met v(r15). Op planeten zijn die 

rotatiesnelheden nog verder in te vullen. 
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-) Kinetische energie en snelheden: 

 

Schema 7 - 11: De snelheid dimensies in het sterrenstelsel rond R1: 

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in miljarden jaren na 

                               Little Bang                   

                               30 – 35 miljard jaar                                        a) afkoelen waterstofgas tot 20 kelvin en  

                                                                                                             helium tot vloeibaar helium van enkele  

                                                                                                             kelvin.                                                 

                                                                                                         b) In protosterren loopt temperatuur weer  

                                                                                                              op tot duizenden/miljoenen kelvin, 

 

R1: de centrale zwarte gaten:  v(u) + v(r5) + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10) + etc.  

omgeving R1:  v(u) + [v(r5) + v(5)] + v(r6) + v(r7) + v(r8) + v(r9) + v(r10) + etc.  

                        daarnaast vanuit de Franks ontstane nieuwe vormen van rotatiesnelheid:  

                        v(r11) + v(r12) + v(r13) etc. 

 

Toelichting schema 7 - 11: 

1) Bij modellering van de heelalcyclus zal blijken van hoeveel snelheid dimensies sprake is.  

 
2) Tijdens het vormen van de proto-ster neemt de temperatuur toe tot 10 – 15 miljoen kelvin. Door de 

aanwezigheid van radioactieve elementen start het kernfusie proces veel eerder. 

 

-) Volgende stap 22:  
- Bij de proto-sterren loop de druk en temperatuur zover dat kernfusie start. Vanwege de aanwezige radioactieve 

elementen start dit kernfusie proces bij veel lagere temperatuur en druk dan bij de Big Bang explosies het geval 

was. 
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7.3.22  STAP 22: MOMENT MET HET OPSTARTEN VAN KERNFUSIE IN DE PROTO-STERREN: 

 

-) Kenmerken stap 22: 

-) Iedere waterstof/helium bol/proto-ster R3 bevat in zijn kern veel radioactieve elementen afkomstig van de  

    waterstof-supernova’s,  

-) Daardoor start in deze waterstof/helium proto-sterren kernfusie bij veel lagere temperatuur en druk dan het  

    geval was bij de pure waterstof supernova’s van stap 16,  

-) Het fusieproces in sterren verloopt daardoor relatief heel langzaam, geheel gecontroleerd en geheel  

    voorspelbaar, 
-) Het opstarten van kernfusie mondt bij deze proto-sterren niet uit in een waterstof-supernova.  

 

-) Doel volgende stappen 22 en 23 met kernfusie in sterren en lokale kleine supernova explosies: 

a) Via kernfusie in sterren moeten de bulk aan in stap 16 aan kernfusie ontsnapte waterstof en de helium atomen 

alsnog worden getransformeerd tot beryllium atomen en hoger. Pas vanaf beryllium kunnen atomen 

transformeren tot zwart gat atomen en kunnen die atomen alsnog worden opgenomen in een lokaal zwarte gat of 

in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel.  

b) Bij de explosies aan het eind van de levensduur van sterren ontstaan binnen ieder sterrenstelsel lokaal 

miljoenen kleinere zwarte gaten in de vorm van witte dwergen, neutronensteren en dergelijke. Die gaan in hun 

omgeving via gravitatie materie en hogere atomen inzamelen en deze transformeren tot zwart gat atomen. 

c) Alle dan nog resterende waterstof, helium en lithium wordt tenslotte rondom het centrale zwarte gat van het 
centrum van alle sterrenstelsels gefuseerd tot beryllium en hoger zodat deze atomen alsnog kunnen worden 

opgenomen in dit centrale zwarte gat.  

d) Aan het eind van stap 23 moeten alle sterrenstelsels en alle door hen uitgezonden straling volledig en voor 

100% in hun centrale zwarte gat zijn verdwenen. Dan komt gelijk een eind aan de uitdijing van de heelalbolschil. 

  

-) Basiskenmerken: 

- Materie proto-sterren: voornamelijk heet waterstof/helium plasma in proto-sterren; in hun kern zijn  

                  radioactieve atomen aanwezig,  

- Massa: de totale massa, lading en magnetische spin in het heelal is nog steeds gelijk, 

- Straling: enkele procenten van de oorspronkelijke massa is omgezet in neutrino’s/frankino’s, fotonen en straling  

                 van neutronen, bèta deeltjes en alfa deeltjes.  
                 De totale massa, lading en magnetische spin in het heelal is nog steeds gelijk. Binnen de heelalbolschil  

                 is een deel van deze straling reeds terug gevormd tot protonen/elektronen en tot waterstof.  

- Krachten: naast elementaire lading, magnetische spin, de basale centrifugaal kracht van het elektron zijn  

                   verder aanwezig: gravitatie, de gasdruk/de vanderwaalskracht en de fase toestanden van 

                   gas, vloeistof en vaste stof.  

- Kinetische energie heelal t.o.v. C: Afremmen uitdijing heelal en omzetten in rotatiesnelheid loopt gewoon door.  

- Transversale kinetische energie: de uitdijing in de heelalbolschil zelf is tot stilstand gekomen,  

- Tijdsduur: het ontsteken van iedere ster op zich is momentaan, het ontsteken van alle sterren neemt een periode  

                    van tientallen miljarden jaren in beslag,  

- Uitdijingsnelheid: door gravitatie neemt deze snelheid steeds verder af,  

- Ruimte t.o.v. C: door gravitatie neemt de ruimte t.o.v. C steeds langzamer toe in omvang,  

- Uitdijing van de heelalbolschil: De dikte van de heelalbolschil blijft vrijwel gelijk. 

 

-) Start kernfusie van waterstofplasma: 

Door de ontsteking van kernfusie ontstaan per sterrenstelsel circa 100 – 200 miljard sterren. Vrijwel alle sterren 

zijn standaard vergezeld van één of meerdere planeten en hun manen. De proto-sterren hebben zich gevormd 

rondom grote klonten van supernova-gruis die circa 7 – 10 maal meer aan materie en hogere atomen bevatten 

dan alle overige planeten in het zonnestelsel tezamen. Die klonten van hogere elementen bevatten ook het meest 

radioactieve materiaal en is onderhevig aan kernsplitsing, het vrijkomen van alfa deeltjes, snelle elektronen en 

van neutronen.  

Dit radioactief verval en daarbij vrijkomende straling fungeert als ontstekingsmechanisme bij het 

kernfusieproces in alle proto-sterren. Het kernfusie proces begint in veel kleinere waterstofbollen en bij een 

lagere temperatuur en druk dan sprake was bij de waterstof-supernova’s in stap 16.  
 

-) Materie: 

Circa 10 miljard jaar na de Big Bang van stap 16 en circa 15 - 20 miljard jaar geleden was in ieder sterrenstelsel 

R1 weer voldoende vloeibaar waterstof en helium bijeen in de 100 – 200 miljard R3’s. Zowel de temperatuur als 

de druk waren zover opgelopen dat in de kern van deze proto-sterren het kernfusieproces van waterstof wordt 

opgestart. Het waterstof wordt in eerste instantie omgezet in helium. Daarbij komt veel infrarood fotonen en 
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fotonen van licht vrij. Per sterrenstelsel R1 start dat kernfusieproces in circa 100  – 200 miljard waterstofbollen 

R3. Dat kernfusie wordt gespreid over een lange periode van in totaal 250 - 350 miljard jaar. Zie figuur 62 en 

63A. 
 

In de kern van alle proto-sterren en hun planeten is radioactief materiaal aanwezig. Daardoor komt dat 

kernfusieproces in sterren veel eerder op gang bij een veel lagere druk en temperatuur dan het geval was bij de 

waterstof-supernova’s. Grote sterren branden hun waterstof sneller op dan kleine sterren. Rond vrijwel iedere 

ster in het heelal is een aantal planeten te verwachten variërend van 1 – 10 stuks. Bij de meeste planeten zijn als 

gevolg van tussentijdse botsingen ook één of meerdere manen te verwachten.  
Het kernfusieproces in sterren beperkt zich eerste instantie gedurende 5 – 15 miljard jaren in tot het 

gecontroleerd laten plaatsvinden van kernfusie van waterstofplasma tot helium. Bij sterren betreft het de 

omzetting van enkele honderden – vele duizenden kg waterstofplasma per seconde.  

 

-) Kernfusie betekent verlies aan gravitatie en van gravitatie-energie:  

De kernfusie van ‘schil’ elektronen aan de atoomkern vormt een éénrichting en niet omkeerbaar proces. Het gaat 

gepaard met een blijvend verlies aan gravitatie en blijvend verlies aan gravitatie-energie! Deze gravitatie-energie 

is equivalent aan ‘donkere’ energie. Bij het fusieproces komt veel fotonen van licht en van warmte vrij.  

 

-) Massa:  

De hoeveelheid massa, lading en magnetische spin blijft constant. Door het verlies aan gravitatie neemt de 
gemeten hoeveelheid massa ogenschijnlijk af!  

 

-) Krachten: 

Tijdens dat het fusieproces en binding van ‘schil’ elektronen aan de atoomkern verliezen deze ‘schil’ elektronen 

ook het vermogen om nog langer gravitatie en gravitatie-energie op te wekken. Daardoor lijkt, heel bedrieglijk, 

alsof materie/ massa (m) is/wordt omgezet in energie terwijl alleen sprake is van het verlies aan gravitatie (G1k). 

Meet technisch levert dat vrijwel hetzelfde resultaat op. Vanwege de kernfusie van waterstofplasma in sterren 

neemt heelalwijd de hoeveelheid gravitatie en de hoeveelheid gravitatie-energie in het heelal af.  

 

-) Bij een klein deel van de sterren komen een kleine planeten voor met vloeibaar water: 

Bij iedere willekeurige ster is een ‘levenszone’ aan te wijzen. Voor planeten binnen die zone is de atmosfeer niet 
te koud zodat alle water continue bevroren is en voorkomt als ijs noch te heet zodat het water verdampt. Die 

‘levenszone’ wordt in belangrijke mate bepaald door de gasdruk in de atmosfeer (0,8 - 1,5 bar) op zeeniveau en 

de mate van broeikaseffect van de planeet zelf in de vorm van kooldioxide en methaan.  

Bij planeten waar de gestelde eisen goed matchen is vloeibaar water te verwachten en wordt daarmee voldaan 

aan de belangrijkste aanzet tot de ontwikkeling van levende materie.  

Bij veel sterren met een snoer van circa 7 – 10 planeten is te verwachten waarbij één van de kleinere vaste 

planeten voorkomt die voldoende groot is om een geringe dampkring (< 2 atmosfeer) vast te houden terwijl deze 

planeet zich bevindt op een zodanige afstand van de ster dat het vloeibaar water bevat deels in de vorm van een 

oppervlaktewater en met water in een vaste toestand in de vorm van ijs op beide polen.  

Dergelijke planeten hebben allemaal de potentie in zich voor de ontwikkeling van levende materie. Per 

sterrenstelsel zijn slechts 100 – 1.000 planeten te verwachten met de potenties voor de ontwikkeling van levende 

materie. Naast water moet de druk in de atmosfeer tussen 0,7 en 1,5 bar liggen en moet deze voornamelijk 
bestaan uit stikstof. Levende materie is een relatief zeldzaam verschijnsel per sterrenstelsel maar toch heel 

universeel in het heelal. 

Gezien de miljarden sterrenstelsels bevinden zich in dit heelal thans vele miljarden planeten met vloeibaar water 

en met de gewenste geringe gasdruk op zeeniveau. Op die planeten ontwikkelt zich spontaan levende materie.  

 

In de neven documenten B1 – B4 heeft de auteur de Wetten der Biochemie afgeleid. Zie 

www.uiterwijkwinkel.eu De auteur toont daar aan dat alle vormen van leven in het heelal dwingend berusten op 

exact dezelfde biochemische beginselen als die aanwezig zijn in levende materie op aarde!  

 

-) Tijdsduur: 

Hoewel de start van kernfusie in deze protosterren een momentaan gebeuren is vindt de vorming van sterren en 
zonnestelsels plaats gedurende een periode van circa 200 – 300 miljard jaar. 

 

-) Volgende stap 23: 

- In de sterren wordt alle waterstof opgebrand tot helium en uiteindelijk tot het element beryllium en hoger 

- Pas vanaf beryllium is het atoom te transformeren tot een zwart gat atoom en opneembaar in het centrale zwarte  

   gat van het sterrenstelsel. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/


146 

 

7.3.23: STAP 23: PERIODE DAT ALLE STERREN HUN WATERSTOF FUSEREN; 

ALLE STERRENSTELSELS WORDEN OPGESLOKT DOOR HUN CENTRALE ZWARTE GAT;  

DE UITDIJINGSNELHEID LOOPT TERUG TOT NUL:  

 

-) Algemeen stap 23: 

De uitdijingsnelheid v(u) is inmiddels afgenomen van maximaal 90 Mm/sec tot circa 0,6 Mm/sec. Heelalwijd is 

een groot deel van het waterstof reeds ingevangen in de vorm van sterren om daar te fuseren tot He en hoger. In 

de eindfase van zo’n ster worden uiteindelijke ook hogere atomen ≥ Be gevormd.  

Aan het eind van stap 23 over 350 – 450 miljard jaar moet alle materie en alle straling weer voor 100% 
opgesloten zitten in één van de centrale zwarte gaten van een sterrenstelsel. Dan is heelalwijd de 

uitdijingssnelheid parallel teruggelopen tot nul m/s. 

Alle waterstof, ook dat in de buitengebieden, moet de komende 250 – 450 miljard jaren volledig fuseren tot Be 

en hoger. Alleen dergelijke hogere atomen kunnen in lokale zwarte gaten en uiteindelijk in het centrale zwarte 

gat van het sterrenstelsel worden opgenomen. De elektronenschillen van waterstof, helium en lithium kunnen 

niet ineen storten tot nabij de atoomkern en dus niet in een zwart gat worden opgenomen! 

 

-) Kenmerken stap 23: 

- In sterren en via lokale supernova’s van sterren fuseert alle waterstof, helium en lithium tot beryllium en hoger  

  en daarmee tot elementen die te transformeren zijn tot zwart-gat atomen,  

- Alle aanwezige centrale zwarte gaten stabiliseren zich; de kosmische straling neemt uiteindelijk af tot nul, 
- Alle elektromagnetische straling en deeltjesstraling wordt terug gematerialiseerd tot protonen, elektronen,  

  waterstof en via kernfusie tot atomen ≥ Be en uiteindelijk tot zwart gat atomen, 

- Alle materie van het sterrenstelsel wordt in periode van circa 350 - 450 miljard jaar of meer weer verzwolgen  

  door lokale kleine zwarte gaten en uiteindelijk door het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel,  

- Uitdijing heelalbolschil stopt pas als alle materie en alle straling weer is ingevangen in dit centrale gat van het  

   sterrenstelsel. 

- De 4 – 5 rotaties op niveau van sterrenstelsels resulteert in botsingen en het samenvoegen van sterrenstelsels en  

  resulteert in de vorming van steeds grotere stelsels. Tijdens stap 23 verdwijnen daardoor deze 4 - 5  

  rotatiesnelheden van de stappen 13 – 15 weer volledig. Aan het eind van de stap 23 blijft van alle rotaties  

  alleen die van het centrale zwarte gat (CZG) van het sterrenstelsel over met zijn hoeksnelheid rond de lengteas.  

  Die rotatie-as staat dan overal precies gericht op centrum C van het heelal. 

 

-) Basisparameters: 

- Materie: de overgang van alle gewone materie/atomen tot uiteindelijk alleen zwart-gat materie, 

- Straling: alle straling wordt omgezet in protonen/elektronen, waterstof, atomen en tenslotte in zwart-gat  

                 atomen, 

- Massa: Buiten de zwarte gaten is op het laatst geen enkele vorm van elektromagnetische straling of van  

               deeltjesstraling meer aanwezig, 

- Krachten: de krachten van gewone materie verdwijnen in de loop van de tijd. Alleen de elementaire lading en    

              magnetische spin van gewone protonen/elektronen blijft over evenals de rotatie gravitatie van zwarte  

              gaten, 

- Radiale kinetische energie: neemt af tot uiteindelijk nul geworden en wordt steeds verder en uiteindelijk  

              volledig omgezet in de rotatie snelheid van de centrale zwarte gaten, 
- Transversale kinetische energie: bevindt zich in toenemende mate op de ‘schil’ elektronen van zwart-gat  

              atomen. 

- Ruimte heelal: het heelal bereikt zijn maximale ruimte ten opzichte van C met een straal van circa 3,0 – 3,5  

              miljard lichtjaar,  

- Dikte heelalbolschil: neemt af tot nul en bedraagt ter plaatse van de zwarte gaten circa 60 – 80 Mm, 

- Onderlinge afstand tussen de centrale zwarte gaten: circa 2 – 3 miljoen lichtjaar. 

 

-) In alle sterrenstelsels beweegt alle materie zich naar het centrale zwarte gat en hoopt zich daar op 

In een totale periode van circa 350 – 450 miljard jaar branden alle bestaande sterren en nog nieuw te vormen 

sterren hun waterstof eerst op tot helium en vervolgens tot elementen hoger dan beryllium. Die zijn te 

transformeren tot zwart-gat materie. Zie figuur 62 en 63. Vrijwel alle rotaties verdwijnen. 
Via kernfusie worden ‘schil’ elektronen gebonden aan de atoomkern en worden dan ‘kern’ elektronen. Deze 

‘kern’ elektronen verliezen hun gravitatie en daarmee ook hun gravitatie-energie t.o.v. C en t.o.v. R1! In deze 

uiterst langdurige periode verliest de heelalbolschil als gevolg van kernfusie reeds circa 30 – 40% van zijn 

gravitatie en daarmee van zijn gravitatie-energie (= donkere energie)! Zie figuur 78 VI) van G8.  
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-) Waterstof in de periferie: 

Veel waterstof is thans nog aanwezig in de periferie van sterrenstelsels en veelal in de vorm van vloeibaar 

waterstof. Dat waterstof dient de komende tientallen miljarden jaren eerst nog in nieuwe sterren te worden 

ingevangen en vervolgens het gehele fusieproces te doorlopen tot beryllium en hoger.  

Uiteindelijk moet alle waterstof en daaruit te vormen elementen en alle vormen van straling weer worden 

omgezet in zwart-gat materie zoals beschreven in de documenten F1c, F1d en F1e.  

Alle zwart gat materie van de lokale zwarte gaten, witte dwergen en neutronensterren verdwijnen met de tijd 

eveneens in dit centrale zwarte gat dat aanwezig is in het centrum van alle sterrenstelsels Zie figuur 64, 65, 66 

en 67.  
 

-) Terug vormen van alle vormen van straling tot protonen, elektronen en tot waterstof: 

Alle door sterren uitgestraalde neutrino’s, fotonen van licht en infrarood en alle deeltjes materie moeten in deze 

periode weer worden terug gevormd tot quarks, elektronen, protonen en waterstof. Dat moet via stervorming 

fuseren tot beryllium en hoger voordat deze vormen van straling in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel 

kunnen worden opgenomen. Vanwege deze verschillende tussenfasen duurt stap 23 uitzonderlijk lang; 

vermoedelijk zo’n 250 – 450 miljard jaar en mogelijk zelfs nog langer. 

Behalve gravitatie en tijd zijn alle andere vormen van straling aan het eind van stap 23 volledig verdwenen uit 

het heelal. 

  

-) Kinetische energie: 
Gravitatie brengt de uitdijingsnelheid terug uiteindelijk van circa 1/3e – 1/2e c tot nul m/s. Gedurende 250 – 350  

miljard jaar wordt de vrijkomende kinetische energie volledig omgezet in 9 – 11 rotatie bewegingen zowel 

tussen de sterrenstelsels onderling als binnenin deze sterrenstelsels zelf. Door het samenvoegen van 

sterrenstelsels verdwijnen ook de 4 – 6 rotatie snelheden die reeds aanwezig waren op het moment van de Big 

Bangs van stap 16. De uitdijingsnelheid is deels omgezet potentiële/gravitatie-energie t.o.v. C en deels in 

rotatiesnelheid van het centrale zwarte gat.  

Vanwege de omzetting van kinetische uitdijing energie in potentiële energie zal de omloopsnelheid van het 

centrale zwarte gat naar schatting oplopen tot circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c.  

 

-) Toename ruimte voor materie: 

Het heelal dijt volgens auteur de komende 350 – 450 miljard jaar nog circa 0,1 – 0,2 miljard lichtjaar verder uit 
tot ergens tussen 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar. Aan de uitdijing van de heelalbolschil kan eerste een einde komen als 

bij alle sterrenstelsels alle materie in het centrale zwarte gat is opgenomen. Pas dan komt de uitdijing van het 

heelal volledig tot stilstand. In dat uiterste punt van uitdijing is alleen zwart gat materie aanwezig en heerst een 

temperatuur van rond of 2,7 kelvin of lager.  

Bij het bereiken van het uiterst punt is alle uitdijingsnelheid omgezet in rotatiesnelheid en bezitten alle zwarte 

gaten alleen hun rotatiesnelheden en bijbehorende rotatie gravitatie.  

 

-) Volgende stap 24: 

Het heelal bereikt zijn maximale uitdijing in de vorm van 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten ieder met een 

straal van circa 30 – 40 Mm en een rotatiesnelheid van circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c.  
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7.3.24  STAP 24:  MOMENT DAT HET HEELAL ZIJN MAXIMALE UITDIJING BEREIKT: 

 

-) Kenmerken stap 24: 

- Alle eerder uitgezonden elektromagnetische straling en deeltjesstraling is weer omgezet in materie, protonen,  

  elektronen, waterstof en zelfs in elementen > Be,  

- Door kernfusie van ‘schil’ elektronen in sterren is de afgelopen 350 – 500 miljard jaar ook veel gravitatie- 

  energie verdwenen en in rook opgegaan, 

- Alle instabiele atomen in de centrale zwarte gaten zijn gedurende stap 23 inmiddels volledig gestabiliseerd;  

- Alle materie en straling van het sterrenstelsel is opgenomen in het centrale zwarte gat van een sterrenstelsel, 
- Alle uitdijings-energie is omgezet in rotatie-energieën en in rotatiesnelheden van de centrale zwarte gaten. 

- De uitdijing van het heelal is overal gelijktijdig volledig tot stilstand gekomen op een uniforme afstand van het  

  centrum C van het heelal. 

 

-) Basisparameters: 

- Materie: alleen stabiele zwart-gat atomen; geen gewone atomen meer,  

- Massa:   alle massa, lading en magnetische spin is constant, 

- Straling: buiten de zwarte gaten is geen enkele vorm van elektromagnetische straling of van deeltjesstraling  

                 meer aanwezig, 

- Krachten: elementaire lading, magnetische spin en rotatiegravitatie zwarte gaten, 

- Radiale kinetische energie: is nul en volledig omgezet in rotatiesnelheid van de centrale zwarte gaten, 
- Transversale kinetische energie: bevindt zich volledig op de ‘schil’ elektronen van de zwart-gat atomen. 

- Ruimte heelal: het heelal heeft een maximale ruimte bereikt met een straal van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar,  

- Gravitatie-energie: deze bereikt per overgebleven ‘schil’ elektron een maximale waarde over een afstand van  

                 circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar t.o.v. C,  

- Dikte heelalbolschil: ter plaatse van de zwarte gaten circa 60 – 80 Mm; elders vrijwel nul, 

- Onderlinge afstand tussen de centrale zwarte gaten: 2 – 3 miljoen lichtjaar. 

 

-) Materie en straling: 

Aan het eind van de uitdijing is alle gewone materie en alle eerder uitgezonden straling van de sterrenstelsels 

weer volledig omgezet in materie ≥ Be en als zwart-gat atomen opgenomen in één van de 4 – 20 miljard centrale 

zwarte gaten; zie figuren 70 en 71 en de figuren 1 en 2. Buiten deze zwarte gaten bevindt zich geen enkele 
vorm van straling meer of losse atomen/moleculen. Op het moment van de maximale uitdijing is de 

heelalbolschil absoluut koud (0 kelvin) en donker. 

 

-) Uitdijing is nul; alle uitdijing is omgezet in slechts één vorm van rotatiebeweging/snelheid:  

De afremming door de gravitatie en botsingen van sterrenstelsels onderling is de uitdijingsnelheid v(u) volledig 

omgezet in de rotatie snelheid van het centrale zwarte gat v(r5). Alle overige rotatiesnelheden v(r6), v(r7), v(r8), 

v(r9), v(r10), v(r11) zijn tot nul gereduceerd. De uitdijing v(u) is gereduceerd tot 0 m/s. De rotatiesnelheid v(r5) 

van het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel bedraagt circa 1/3e – 1/2e c. Alle centrale zwarte gaten 

genereren wederzijds een elkaar aantrekkende rotatie gravitatie krachten; figuur 3.  

 

-) Potentiële- of gravitatie-energie: 

Aan het einde van de uitdijing is de potentiële/gravitatie energie ten opzichte van het Little Bang punt C 
opgebouwd over een afstand van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar waarvan alleen de laatste circa 0,6 – 1,1 miljard 

lichtjaar ten koste is gegaan van de uitdijingsnelheid. Op het moment van maximale uitdijing is de gravitatie 

energie t.o.v. C tevens maximaal. Zie figuur 79 VII).  

 

-) Bewegingen: 

Op het punt van maximale uitdijingen ondergaan de centrale zwarte gaten nog één eigen rotatie-beweging v(r5). 

Alle andere rotatiebewegingen zijn opgegaan in die van het centrale zwarte gat R1 A. 

 

Schema 7 - 12: De snelheid dimensies centrale zwarte gaten op moment maximale uitdijing:              

 

Code: Punt     heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies                     temperatuur K               

                        in biljoenen jaren                    

                          

                      circa 0,3 – 0,4 biljoen                      v(u) = 0 m/s                                               circa  2,7 kelvin 

                                                                                v(i)  = 0 m/s      

Rotaties zwarte gaten R1 A:  v(r5),                           
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Toelichting schema 7 – 12: 

1) Alle centrale zwarte ondergaan slechts één vorm van rotatie met een rotatieas die precies gericht is op het 

centrum C van de heelalbolschil.     

 

2) Het Little Bang punt C ligt steeds precies in het centrum van de heelalbolschil.  

 

-) Temperatuur: 

Op het punt van de maximale uitdijing bestaat het heelal uit een heelalbolschil met circa 4 – 20 miljard centrale 

zwarte gaten die allemaal bij dezelfde temperatuur van circa 0 - 2,7 kelvin verkeren. Licht, infrarood en 
deeltjesstraling is volledig afwezig. De heelalbolschil is absoluut donker en koud.  

 

-) Maximale ruimte: 

Het huidige heelal bereikt dan een straal van maximaal circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar.  

 

-) Heelal vormt een volledig gesloten systeem dat absoluut duister en koud is: 

Het heelal vormt een volledig gesloten systeem voor alle materie en voor alle materie loze vormen van straling 

en alle vormen van deeltjesstraling. De heelalbolschil is alleen open voor gravitatiestraling en voor de 

(heelal)kloktijd.  

 

-) Kinetische energie: 
De centrale zwarte gaten van die sterrenstelsels hebben in hun eindfase een rotatiesnelheid v(r5) van circa 1/3e – 

1/2e c en hebben een straal van circa 30 – 35 Mm afhankelijk van het aantal sterren in het bewuste sterrenstelsel. 

De rotatie frequentie van het centrale zwarte gat in de eindfase van vorming bedraagt enkele tot tientallen malen 

per seconde.  

 

De som van de opgebouwde potentiële energie en hoeveelheid kinetische rotatie energie van het centrale gat 

gedeeld door het oppervlak van het voormalige sterrenstelsel is voor alle zwarte gaten exact gelijk. Dit is 

verwoord in de heelalwetten. Onder die randvoorwaarde behoeven de centrale zwarte gaten niet allemaal even 

exact groot te zijn of exact even snel te roteren.  

Dit uitgangspunt resulteert er bij terugkeer naar het Little Bang punt in dat alle 4 - 20 miljard centrale zwarte 

gaten op hetzelfde moment van hun rotatie snelheid zijn ontdaan. Dat geschiedt pas op het moment dat alle 
centrale zwarte, niet meer roterende, gaten elkaar nabij C weer raken en daar met elkaar versmelten in stap 27.  

 

-) Volgende stap 25: 

Gravitatie zet de inkrimping van het heelal in gang. Alle zwarte gaten gaan gelijktijdig terug naar C. 
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7.3.25 STAP 25: MOMENT START UNIFORME GELIJKMATIGE INKRIMPING VAN HET HEELAL:  

 

-) Kenmerken stap 25: · 

- Bij alle centrale zwarte gaten was de uitdijingsnelheid gereduceerd tot nul. Alle zwarte gaten roteren met circa  

  1/3e – 1/2e c om hun as en genereren dezelfde rotatiegravitatie; ze trekken elkaar wederzijds aan. 

- De zwarte gaten zijn reeds in stap 23 ontdaan van hun eerdere 4 – 5 vormen rotatie bewegingen,  

- Alle centrale zwarte gaten roteren alleen om hun lengteas die precies gericht staat op het centrum C van het  

  heelal,  

- Het heelal is zonder elektromagnetische straling en is absoluut donker en koud bij 0 kelvin. 

  

-) Basiskenmerken: 

- Materie: uitsluitend zwart gat materie aanwezig in één van de 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten, 

- Massa: alle massa, lading en magnetische spin zit volledig opgesloten in de centrale zwarte gaten, 

- Straling: geen enkele vorm van elektromagnetische straling of van deeltjesstraling aanwezig, 

- Krachten: elementaire lading en magnetische spin verder alleen rotatiegravitatie, 

- Potentiële of gravitatie energie: de potentiële energie per ‘schil’ elektron t.o.v. C is maximaal,  

- Transversale kinetische energie: deze bevindt zich volledig op de ‘schil’ elektronen van de zwart gat atomen, 

- Radiale kinetische energie: deze bevindt zich volledig in de rotatie van het centrale zwarte gat zelf, 

- Ruimte: deze is maximaal en bedraagt circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar,  

- Dikte heelalbolschil: is circa 60 Mm ter plaatse van de door rotatiesnelheid afgeplatte zwarte gaten; elders is de  
  dikte van de heelalbolschil nul omdat alle materie geconcentreerd zit in de centrale zwarte gaten, 

- Tijd: de maximale uitdijing wordt bereikt circa 400 - 500 miljard jaar na de Little Bang.  

 

-) Kenmerken stap 25: · 

- Alle centrale zwarte trekken elkaar wederzijds aan via gravitatie en komen als gevolg daarvan in beweging  

  richting centrum C van het heelal, 

- De rotatiesnelheid/-gravitatie van de centrale zwarte gaten is het gevolg van het afremmen van de  

  uitdijingsnelheid. Die rotatiesnelheid/-gravitatie is tegengesteld gericht aan deze inkrimpsnelheid/-gravitatie, 

- Het inkrimpen van de heelalbolschil kan alleen als dit ten koste gaat van de eigen rotatiesnelheid van de  

  centrale zwarte gaten. (Onderweg naar het centrum C van het heelal worden alle zwarte gaten volledig ontdaan  

  van hun eigen rotatiesnelheid en rotatie-gravitatie), 
- De versnelling van de inkrimping wordt daardoor continu afgeremd en afgevlakt tot een constante  

  inkrimpsnelheid van circa 0,1 – 0,15 Mm/s, 

- Het heelal is zonder straling en absoluut koud bij 0 – 2,7 kelvin. Mogelijk zelfs 0 kelvin. 

 

-) Basiskenmerken stap 25: 

- Materie: uitsluitend zwart gat materie, 

- Massa: alle massa, lading en magnetische spin zit opgesloten in de centrale zwarte gaten, 

- Krachten: elementaire lading en magnetische spin verder alleen rotatiegravitatie en inkrimpgravitatie, 

- Straling: alle vormen van straling zitten als zwart-gat materie opgesloten in de centrale zwarte gaten,  

- Potentiële of gravitatie energie: de potentiële energie t.o.v. C is bij de start maximaal en deze neemt af,  

  de vrijkomende rotatie energie wordt gebruikt voor afremmen van de versnelling van de inkrimping, 

- Tangentiële kinetische energie: deze bevindt zich volledig op de ‘schil’ elektronen van de zwart gat atomen, 
- Radiale kinetische energie: deze bevindt zich volledig in de rotatie van het centrale zwarte gat zelf, 

- Ruimte: krimpt in van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar tot een bol met een straal van enkele miljarden km,  

- Dikte heelalbolschil: bedraagt circa 60 Mm km ter plaatse van de zwarte gaten; de rest heeft dikte van  

  nagenoeg nul, 

 

- Materie/massa:  

Alle materie, massa, lading en magnetische spin bevindt zich opgesloten in de 4 - 20 miljard centrale zwarte 

gaten. 

 

- Straling: 

Alle elektromagnetische straling en deeltje straling bevinden zich ook in deze zwarte gaten. In het heelal resteert 
alleen gravitatie. 

 

-) Alle zwarte gaten genereren gravitatie en trekken elkaar wederzijds aan: 

Door de rotatiegravitatie trekken alle zwarte gaten in de heelalbolschil elkaar onderling aan; figuur 3. Daardoor 

start de uniforme inkrimping van het heelal waarbij tevens potentiële energie wordt omgezet in kinetische 

energie. Dat resulteert eerst tot een eenparige versnelling van de inkrimping van het heelal. Van alle centrale 
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zwarte gaten is de inkrimpsnelheid v(i) is precies gericht op het  Little Bang punt C. Bij alle centrale zwarte 

gaten is de inkrimpsnelheid v(i) steeds netto precies gericht op het  Little Bang punt C dat gelegen is op 3,0 – 3,5 

miljard lichtjaar.  

 

- Materie/massa:  

Alle materie, massa, lading en magnetische spin bevindt zich opgesloten in de 4 - 20 miljard centrale zwarte 

gaten. 

 

- Straling: 
Alle elektromagnetische straling en deeltjes straling bevinden zich ook in deze zwarte gaten in de vorm van 

zwart-gat atomen. In het heelal resteert alleen gravitatie straling en tijd. 

 

-) Bewegingen: 

Stap 26 begint met het ontwikkelen van de inkrimpsnelheid v(i).  

    

Schema 7 - 13: De snelheid dimensies centrale zwarte gaten direct na het moment maximale uitdijing:  

 

Code: Punt     heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies                     temperatuur K               

                        in miljarden jaren                    

                          

                           circa 250 – 300                            v(u1) = 0 m/s                                           0 – 2,7 kelvin 

                                                                                 v(i)   = > 0 m/s      

en circa 4 - 5 rotatiebewegingen: v(r5), v(r6), v(r7), v(r8), v(r9).                         

          

Toelichting schema 7 – 13: 

1) Start begin inkrimpsnelheid. De inkrimpsnelheid v(i) is tegengesteld gericht aan de uitdijingsnelheid v(i).  

 

-) Volgende stap 26: 

Gravitatie zet de versnelling van de inkrimping van het heelal in gang tot een maximale constante snelheid.  

Alle zwarte gaten keren gelijktijdig om en gaan op weg terug naar het centrum C van het heelal. 
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7.3.26  STAP 26: PERIODE MET CONSTANTE INKRIMPING HEELAL; CENTRALE ZWARTE 

GATEN WORDEN BIJ DE TERUGTOCHT ONTDAAN VAN HUN ROTATIESNELHEID:   

 

-) Kenmerken stap 26:  

- Alle centrale zwarte trekken elkaar aan. Een versnelde beweging in de richting centrum C van het heelal start, 

- De rotatie snelheid/gravitatie van ieder zwarte gat is echter tegengesteld gericht aan de inkrimpsnelheid/- 

  gravitatie,  

- De rotatie-energie van de centrale zwarte gaten wordt gebruikt voor het continu afremmen van de versnelling  

  van de inkrimping van de heelalbolschil, 
- Onderweg naar C worden alle zwarte gaten volledig ontdaan van hun rotatiesnelheid, hun rotatiegravitatie en  

  van hun rotatie gravitatie-energie; alle centrale zwarte gaten worden van afgeplatte schijven uiteindelijk weer  

  exact ronde bollen,  

- De versnelling van de inkrimping wordt continue afgevlakt tot een constante puur rechtlijnige inkrimpsnelheid  

  van circa 0,1 – 0,15 Mm/s, 

- De heelalbolschil bestaat uit 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten die samen steeds een perfect ronde bolschil  

  vormen, 

- Het heelal is zonder straling en absoluut koud bij 0 kelvin; mogelijk 2,7 kelvin. 

 

-) Basiskenmerken: 

- Materie: uitsluitend zwart gat materie opgehoopt in centrale zwarte gaten, 
- Massa: alle massa, lading en magnetische spin zit opgesloten in de centrale zwarte gaten, 

- Krachten: elementaire lading en magnetische spin; afnemende rotatiegravitatie en constante inkrimpgravitatie, 

- Straling: alle vormen van straling zitten als zwart-gat materie opgesloten in de centrale zwarte gaten,  

- Gravitatie energie: de gravitatie-energie t.o.v. C was maximaal en neemt in stap 26 af tot vrijwel nul.  

- Tangentiële kinetische energie: deze bevindt zich volledig op de ‘schil’ elektronen van de zwart gat atomen, 

- Radiale kinetische energie: deze bevindt zich volledig in de rotatie van het centrale zwarte gat zelf, 

- Ruimte: krimpt in van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar tot een heelalbolschil met een straal van circa 0,1 biljard  

  km,  

- Dikte heelalbolschil: blijft circa 60 Mm km ter plaatse van de zwarte gaten; de rest heeft dikte van nul, 

- Tijdsduur: inkrimpen heelal vergt circa 2 – 3 biljoen (1012) jaar. 

 

- Materie/massa:  

Alle materie, massa, lading en magnetische spin bevindt zich opgesloten in de 4 – 20 miljard centrale zwarte 

gaten. 

 

- Straling: 

Alle elektromagnetische straling en deeltje straling bevinden zich als materie in deze centrale zwarte gaten. In 

het heelal resteert alleen gravitatie straling en tijd. 

 

-) Alle zwarte gaten genereren rotatie gravitatie en trekken elkaar wederzijds aan: 

Door de rotatiegravitatie trekken alle zwarte gaten in de heelalbolschil elkaar onderling aan. Daardoor start de 

versnelling van de inkrimping van het heelal waarbij potentiële/gravitatie-energie wordt omgezet in kinetische 

energie. Dat resulteert eerst in een eenparige versnelling van de inkrimping van het heelal. Van alle centrale 
zwarte gaten is de inkrimpsnelheid v(i) is precies gericht op het  Little Bang punt C.  

 

-) Rotatie gravitatie zwarte gaten is tegengesteld aan de inkrimpgravitatie: 

De door v(i) gegenereerde gravitatie is echter volledig tegengesteld gericht aan de rotatie gravitatie van het 

zwarte gat. Die was het resultaat van het omzetten van uitdijingssnelheid v(u) in rotatiesnelheid v(r).  

Met de snelheid van de inkrimping v(i) neemt de inkrimpgravitatie toe.  

Overall resulteert dat in het continue afvlakken van de versnelling van de inkrimpingsnelheid tot een min of 

meer constante inkrimpsnelheid van het heelal die vermoedelijk circa 0,10 – 0,15 Mm/sec of 100 – 150 km/sec 

bedraagt.  

Onderweg naar C neemt de rotatiesnelheid en daarmee rotatie-gravitatie af. In die periode naderen de bolschil 

van zwarte gaten elkaar ook steeds meer waardoor de onderlinge aantrekkingskracht netto min of meer constant 
blijft. De auteur gaat op voorhand uit van een min of meer constante inkrimping van het heelal die circa 2 – 3 

biljoen jaar in beslag neemt.  
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-) Tijdens inkrimpen heelal worden alle zwarte gaten volledig ontdaan van hun rotatiesnelheid/rotatie 

energie: 

Dat afremmen van de inkrimpsnelheid v(i) gaat steeds door ten koste van de rotatiesnelheid v(r5)/rotatie energie. 

Alle centrale zwarte gaten gaan tijdens de inkrimping van het heelal in de loop van deze paar biljoen jaar steeds 

langzamer roteren en steeds minder rotatiegravitatie genereren.  

Pas vrijwel aan het eind van de inkrimping en net voor het moment dat de centrale zwarte gaten elkaar fysiek 

gaan raken en zijn deze centrale zwarte gaten volledig ontdaan van alle vormen van rotatiesnelheid/-gravitatie. 

Dan blijft alleen hun inkrimpsnelheid v(i) en inkrimpgravitatie over. Die zijn overal precies gericht op C. 

 

-) Continue en gelijkmatige inkrimping van het heelal: 

Tijdens de inkrimpperiode van het heelal neemt de onderlinge afstand tussen die zwarte gaten af. Dat gaat gelijk 

op met de afname van gravitatie. De onderling op elkaar uitgeoefende gravitatie blijft min of meer gelijk in de 

tijd van deze 2 – 3 biljoen jaar.  

Het heelal loopt op uiterst langzame en gelijkmatige manier ‘leeg’ als ballon die bezet is met circa 4 – 20 miljard 

die met de tijd steeds langzamer gaan draaien en daarbij steeds meer van hun kinetische energie, gravitatie en 

gravitatie-energie verliezen.  

 

Deze onderlinge nadering van de centrale gaten in combinatie met de afname van de gravitatie resulteert niet in 

een netto toename van de wederzijdse aantrekkingskracht. Deze manier van inkrimpen resulteert niet in een 

versnelde inkrimping. Het hele proces is fragiel en ligt vrij kritisch. Dit valt eerst goed in te vullen na 
modellering van stap 26.  

 

-) Geen onderschrijden van Krizgag: 

Naast de afname van de rotatiesnelheid genereren deze centrale zwarte gaten via hun inkrimpsnelheid steeds 

voldoende gravitatie om hun Krizgag (Kritische zwart gat gravitatie) niet te laten onderschrijden. Eén 

voortijdige explosie van slecht één centraal zwart gat zou het einde betekenen van de hele heelalcyclus. Het 

heelal en zijn cyclus zouden dan eindigen als één supergroot zwart gat!  

 

-) Ruimte: 

Het heelal krimpt in vanuit een toestand van maximale uitdijing die het heelal bereikt circa 350 - 500 miljard jaar 

na de laatste Little Bang. Het heelal heeft een uniforme maximale straal van circa 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar en 
bevat circa 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten; figuur 1 van G8.  

 

-) Transversale kinetische energie: 

Deze bevindt zich volledig op de met de lichtsnelheid rond hun atoomkernen roterende ‘schil’ elektronen. Dat 

blijft zo tot aan de Little Bang. Deze elektronen bevatten de transversale kinetische energie waarmee dit heelal 

van start ging en het volgende heelal van start zal gaan. Die hoeveelheid kinetische energie is voor ieder heelal 

steeds exact hetzelfde.  

 

-) Radiale kinetische energie: 

De zwarte gaten roteren eerst met circa 1/3e – 1/2e c om hun as. Aan het eind van stap 26 zijn alle rotatie-

bewegingen gereduceerd tot 0 m/s.  

 

-) Potentiële of gravitatie energie t.o.v. C:  

De gravitatie energie wordt volledig gebruikt om de rotatiesnelheid van de centrale zwarte gaten en op te heffen 

en voor het afremmen van de versnelling van de inkrimping van het heelal tot een constante snelheid. Voor het 

verloop en afwikkeling van de verschillende vormen van energie zie figuur 78 VIII).  

    

Schema 7 - 13: De snelheid dimensies centrale zwarte gaten tijdens het inkrimpen van het heelal:  

 

Code: Punt     heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies                     temperatuur K               

                        in biljarden jaren                    

                        circa 0,3 tot 2 - 3 biljoen        v(i) = 0 m/s → 0,1- 0,15 Mm/s                         0 – 2,7 kelvin 

                                                                                

Bij de start stap 26 één rotatiebeweging: v(r5) = circa 1/3e – 1/2e c  en v(i) = 0 m/s,                     

Bij einde stap 26 rotatiebeweging v(r5) = 0 m/s en alleen inkrimpsnelheid: v(i) = 0 m/s → 0,1- 0,15 Mm/s.  

         

Toelichting schema 7 - 13: 

1) De inkrimpsnelheid v(i) zijn steeds precies gericht op het Little Bang punt en centrum C van de heelalbolschil.  
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2) Pas helemaal aan het eind van de inkrimping en net voordat de zwarte gaten elkaar raken heeft de 

inkrimpsnelheid v(i) de centrale zwarte gaten volledig ontdaan van de rotatiebeweging v(r5) en bijbehorende 

rotatie-gravitatie en gravitatie-energie. Alle zwarte gaten zijn dan nog circa honderd miljard km verwijderd van 

het centrum C van het heelal!  

 

-) Tijd benodigd voor inkrimpen: 

De hele inkrimpingfase vindt plaats bij een relatief lage snelheid. Het inkrimpen van het heelal neemt veel meer 

tijd in beslag dan de uitdijingsfase. Bij een inkrimpsnelheid van circa 0,1 – 0,15 Mm/s vergt het overbruggen van 

de 3,0 – 3,5 miljard lichtjaar tot C globaal circa 2 – 3 biljoen jaar uitgaande van een soort uniforme en 
gelijkmatige inkrimping van het heelal waarbij alle centrale zwarte gaten weer alzijdig en gelijktijdig teruggeleid 

naar het centrum C van het heelal en naar exact hetzelfde Little Bang punt waar de vorige Little Bang 

plaatsvond. Het doorlopen van één volledige heelalcyclus/Taeutcyclus neemt circa 2 – 3 biljoen jaar in beslag.  

 

-) Temperatuur: 

Alle zwart gat atomen en zwarte gaten verkeren bij/nabij 0 kelvin. Vermoedelijk kouder dan de achtergrond 

temperatuur van het heelal. Het heelal is absoluut koud, absoluut donker en zonder enige vorm van straling.  

 

-) Volgende stap 27: 

Het samensmelten van alle circa 4 – 20 miljard niet meer roterende centrale zwarte gaten tot één heelalbolschil: 
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7.3.27  STAP 27: MOMENT VAN SAMENSMELTEN VAN ALLE NIET MEER ROTERENDE 

CENTRALE ZWARTE GATEN TOT EEN HEELALBOLSCHIL VAN ZWART-GAT MATERIE:  

 

-) Kenmerken stap 27: 

- Alle centrale zwarte gaten komen tegelijkertijd aan in de omgeving van C en smelten daar eerst samen tot één  

  exact ronde heelalbolschil van zwart-gat materie, 

- Dat samensmelten van de centrale zwarte gaten vindt plaats op een gelijke straal van circa 100 miljard km  

  vanaf C en resulteert in een perfect ronde heelal bolschil bestaande uit puur zwart-gat materie met een verder  

  lege binnenruimte rondom C met een straal van circa 100 miljard km,  
- De stationaire inkrimpsnelheid bedraagt nog steeds circa 100 – 150 km/sec en genereert alleen de bijbehorende  

  inkrimpgravitatie en gravitatie-energie, 

 

-) Basiskenmerken stap 27:  

- Materie: uitsluitend niet meer roterende zwart gat materie die gaan samenvloeien tot een heelalbolschil, 

- Massa: de hoeveelheid massa, lading en magnetische spin is constant, 

- Straling: geen elektromagnetische straling meer van fotonen of van deeltjes,  

- Krachten: naast elementaire lading en magnetische spin is alleen sprake van de inkrimpgravitatie, 

- Kinetische energie: kinetische energie van dit en van het volgende heelal bevindt zich op de ‘schil’ elektronen, 

- Potentiële energie: op het moment van samensmelten vindt even een versnelling plaats van de inkrimpsnelheid, 

- Ruimte: heelal bestaat uit een zich vormende egaal ronde bolschil met een straal van circa 100 miljard km, 
- Dikte heelalbolschil: deze bedraagt circa 30 – 40 Mm.  

- Temperatuur: heelal is absoluut koud (circa 0 kelvin) en is absoluut donker. 

 

-) Materie/massa; 

Alle materie, massa, lading en magnetische spin bevindt zich volledig in de vorm van zwart-gat materie. 

 

-) Straling:  

Geen sprake van elektromagnetische straling of van deeltjesstraling, 

 

-) Krachten: 

Alleen lading, magnetische spin en inkrimpgravitatie, 

 

-) Alzijdig gelijke kinetische energie en heelalbolschil van zwart gat materie: 

Onder de centrale sturing van de rotatiegravitatie en inkrimpgravitatie komen alle centrale zwarte gaten van het 

heelal exact gelijktijdig aan in de omgeving van C. Alle centrale zwarte gaten zijn net daarvoor volledig ontdaan 

van hun rotatiesnelheid en van hun rotatie-gravitatie en rotatie gravitatie-energie.  

 

-) Ruimte heelal, dikte heelalbolschil: 

Op een afstand van circa 50 - 90 miljard km van C voegen alle, net daarvoor volledig van hun rotatiesnelheid 

ontdane, centrale zwarte gaten zich samen tot een exact ronde heelalbolschil van zwart gat materie die dan een 

dikte krijgt van circa 30 – 40 duizend km en die bestaat uit puur zwart gat materie. Deze heelalbolschil is zowel 

van binnen als van buiten absoluut leeg met C steeds precies tot op de millimeter nauwkeurig in het centrum.  

 

-) Bewegingen: geen enkele rotatiebeweging meer; alleen één rechte lijn: 

Na het samensmelten van de circa 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten maakt deze heelalbolschil van zwart gat 

materie nergens meer enige vorm van roterende beweging plaats noch binnenin die ontstane bolschil noch als 

bolschil geheel.  

Iedere denkbare vorm van rotatie en daarmee iedere vorm van rotatie gravitatie is volledig verdwenen.  

De heelalbolschil krimpt dan in de volgende stap volkomen gelijkmatig verder in de richting van C dat vrijwel 

exact hetzelfde punt is als bij de vorige Little Bang. De afwijking t.o.v. de vorige C mag slechts enkele 

centimeters bedragen! 

 

Schema 7 - 14: De snelheid dimensies van de inkrimpende heelalbolschil van zwart-gat materie:  

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in biljarden jaren na 

                               Little Bang                                                                                                 

                                                                                                          

                               2 – 3 biljoen jaar                  v(i) = inkrimpsnelheid t.o.v. C        0 kelvin     

                                                                               van circa 0,1 – 0,15 Mm/s 
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Toelichting schema 7 - 14:  

1) Van alle snelheid dimensies is slechts alleen de inkrimpsnelheid van het heelal overgebleven. De inkrimp- 

snelheid bedraagt circa 0,1 – 0,15 Mm/s en resulteert voorlopig nog in voldoende inkrimp gravitatie om het in 

vorming zijnde Little Bang zwarte gat boven de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) te houden.  

 

-) Radiale snelheid en kinetische energie overal even groot: 

Alle plaatsen op de heelalbolschil bezit gemiddeld exact evenveel materie, massa als kinetische energie in de 

vorm van ½ m . v(i)2. Alle zwart gat atomen ondergaan uitsluitend een snelheid v(i) die bij alle centrale zwarte 
gaten precies gericht is op het Little Bang punt C.  
 

-) Ruimte: 

Op het moment dat de niet meer roterende centrale zwarte gaten elkaar raken heeft de heelalbolschil een straal 

van nog maar circa 50 – 90 miljard km. 

 

-) Tijdsduur: 

Het samenvloeien van de zwarte gaten tot één heelal bolschil vergt circa enkele dagen tot een week. 

 

-) Volgende stap 28: 

Door het verder inkrimpen raakt de holle binnenruimte rond C steeds verder opgevuld met zwart gat materie en 
neemt de dikte van de heelalbolschil steeds verder toe. Door onderlinge verdringing van zwart gat atomen neemt 

de inkrimpsnelheid en daarmee de inkrimp gravitatie steeds verder af richting Krizgag. 
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10.2.28 STAP 28:  GROEI VAN HET LITTLE BANG ZWARTE GAT TOT HET ONDERSCHRIJDEN  

                               VAN KRIZGAZ:  

 

-) Kenmerken stap 28: 

- De binnenruimte van de heelalbolschil krimpt steeds overal gelijkmatig in, 

- Doordat de zwart gat atomen elkaar steeds meer gaan verdringen neemt de stationaire inkrimpsnelheid steeds  

  verder af van circa 0,1 – 0,15 Mm/s tot enkele tientallen m/s en uiteindelijk nog minder tot enkele cm/s, 

- Alle zwart-gat atomen bewegen nu in een rechte lijn naar C toe, 
- In de laatste fase van de heelalcyclus is sprake van een Super Soft Crunch en niet van een Big Crunch!,  

- De dikte van de heelalbolschil van zwart gat materie neemt toe van circa 40 – 50 duizend km – circa 50 – 100  

                miljoen km,  

- De bolvormige lege binnenruimte neemt steeds verder af tot uiteindelijk slechts enkele meters en decimeters, 

- Steeds is sprake van een perfect ronde heelal bolschil rond het centrum C dat 100 % bestaande uit zwart gat  

  materie. 

- De gravitatie van het Little Bang zwarte gat neemt steeds verder af nadert Krizgag steeds meer. 

 

-) Basiskenmerken stap 28:  

- Materie: uitsluitend niet meer roterende zwart gat materie, 

- Krachten: naast elementaire lading en magnetische spin resteert alleen de inkrimpgravitatie, 
- Straling: het heelal is zonder fotonen en is absoluut donker. 

- Kinetische transversale energie: kinetische energie volgend heelal bevindt zich op de ‘schil’ elektronen, 

- Gravitatie-energie: vanaf het moment van samensmelten vindt mogelijk eerst tijdelijk een versnelling in de  

              inkrimpen plaats; later neemt de inkrimpsnelheid door de verdringing weer af.  

              Met de afname van zowel de afstand tot C als van de gravitatie neemt de gravitatie-energie eveneens  

              steeds verder af tot uiteindelijk Krizgag en dus vrijwel nul,  

- Ruimte: De straal van de heelalbolschil neemt af van circa 50 – 90 miljard km tot een bolvormig Little Bang  

                zwarte gat met een straal van 50 - 100 miljoen km rond C, 

- Dikte heelalbolschil: deze neemt toe van circa 40 – 50 000 km tot circa 50 – 100 miljoen km,  

- Temperatuur: Het heelal is absoluut koud (circa 0 – 2,7 kelvin). 

 

-) Het heelal in de eindfase bezien vanuit C: 

Vanuit C bezien komt van alle kanten evenveel zwart gat materie en kinetische energie op C af en is die materie 

in de eindfase gemiddeld steeds op exact dezelfde afstand van C verwijderd. Vanuit C bezien heeft deze zwart 

gat materie een even grote inkrimpsnelheid en daarmee gelijke kinetische bewegingsenergie/impuls en genereert 

alleen nog evenveel inkrimp-gravitatie.  

Deze heelalbolschil van zwart gat materie krimpt alzijdig lijnrecht en gelijkmatig in de richting van C; overal 

met exact dezelfde snelheid/kinetische energie en steeds in de vorm van een perfect ronde bolschil. Alle zwart- 

gat atomen bewegen zich vanaf het moment van samenvloeien van de centrale zwarte gaten in een exact rechte 

lijn naar C toe. Tijdens die beweging naar C toe gaan die zwart-gat atomen elkaar steeds meer verdringen.  

 

-) Inkrimpgravitatie neemt steeds verder af tot nagenoeg nul:  
Tijdens het verder inkrimpen wordt de wand van de heelalbolschil van zwart gat materie steeds dikker en neemt 
deze toe van circa 50.000 km tot uiteindelijk circa 0,05 - 0,1 miljard km als het Little Bang zwarte gat nagenoeg 

volledig af is. De straal van de lege binnenruimte rond C wordt steeds kleiner. De binnenruimte neemt eerst snel 

af. Met het dikker worden van de heelalbolschil en de toename van de verdringing neemt de gemiddelde 

inkrimpsnelheid van de zwart gat atomen richting C steeds verder af tot enkele tientallen m/s en uiteindelijk cm/s 

en nadert deze met de tijd naar nul cm/s.  

Tijdens deze laatste fase neemt met de inkrimp-snelheid ook de door de ‘schil’ elektronen opgewekte inkrimp-

gravitatie steeds verder af en nadert deze Krizgag (Kritische zwart gat gravitatie) steeds dichter.  

  



158 

 

 

-) Bewegingen: 

 

Schema 7 - 15: De snelheid dimensies van de inkrimpende heelalbolschil van het Little Bang zwarte gat:  

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in biljoenen jaren na 

                               Little Bang                                                                                                 

                                                                                                                                            

                               2 – 3 biljoen jaar                v(i) = inkrimpsnelheid t.o.v. C            0 kelvin   

                                                                             neemt af van 0,15 Mm/s → 0 m/s 

 

Toelichting schema 7 - 15:  

1) Van alle snelheid dimensies is slechts alleen de inkrimpsnelheid v(i) van het heelal overgebleven; alle zwart-

gat bewegen steeds in een rechte lijn naar C toe. 

 

2) De inkrimpsnelheid blijft wel steeds zodanig hoog dat de totale gravitatie van het Little Bang zwarte gat tot 

vrijwel het laatste moment steeds boven de kritische zwart gat gravitatie of Krizgag blijft.  

 

-) Einde vorige heelal met het instabiel worden van het Little Bang zwarte gat: 

Het heelal dreigt zijn cyclus te eindigen als één super groot absoluut stilstaand zwart gat zonder lege 

binnenruimte en met C steeds precies in het centrum. Dat gebeurt echter net niet.  
Pas op het allerlaatste moment net voor de volledige voltooiing van het massieve Little Bang zwarte gat 

onderschrijdt dit Krizgag.  

Dan wordt de veerspanning van de zwart gat atomen in het Little Bang zwarte gat groter dan de gravitatie die 

deze zwart gat atomen tot dan toe stevig opgesloten en bijeen hield in het Little Bang zwarte gat en daarmee het 

zwarte gat stabiel hield. Bij Krizgag wordt de gravitatie gelijk aan de elektrische veerspanning. Op dat moment 

raakt het Little Bang zwarte gat in een instabiele toestand.  

 

De heelalcyclus komt dan terecht in de laatste stap 29 van deze cyclus en dat is meteen stap 1 van de volgende 

cyclus. 

Om Krizgag te kunnen onderschrijden moet van alle kanten tegelijkertijd exact evenveel materie/massa en 

kinetische energie op C afkomen en moet C steeds exact in het centrum van de heelalbolschil blijven staan.  

 

-) Volgende stap 29: de Little Bang: 

Onderschrijden van Krizgag leidt tot instabiliteit van het Little Bang zwarte gat en tot de Little Bang zelf. 
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10.2.29 STAP 29: HET NAGENOEG VOLLEDIG GEVULDE LITTLE BANG ZWART GAT OP HET 

MOMENT VAN  ONDERSCHRIJDEN VAN KRIZGAG; DE VOLGENDE LITTLE BANG: 

 

-) Kenmerken stap 29: 

- Als de binnenruimte van de heelalbolschil rond C nagenoeg geheel is opgevuld tot op enkele cm tot meters na  

  neemt de inkrimpsnelheid en inkrimp-gravitatie zover af dat Krizgag wordt onderschreden, 

- De straal van deze binnenbol op het moment van Krizgag is bepalend ook de maximale verplaatsing van C  

  binnen het heelal; dat ligt in de orde van slechts decimeters tot meters, 

- Het Little Bang zwarte gat is een perfect ronde bol rond C bestaande uit zwart gat materie dat overal exact  
  gelijktijdig instabiel wordt doordat gravitatie zich met oneindige snelheid verplaatst, 

- Het Little Bang zwarte gat valt eerst uiteen in losse zwart gat atomen. Bij die superkoude Little Bang (0 kelvin)  

  vallen die dan aanwezige zwart gat atomen uiteen in uiteindelijk losse protonen en elektronen. Die losse  

  protonen en elektronen ordenen zich in mono-laagjes van afwisselend één proton en één elektron dik, 

- Einde van dit heelal bij circa 2 – 3 biljoen jaar met gelijktijdige doorstart van het volgende heelal bij t = 0,00 s. 

 

-) Basiskenmerken stap 29:  

- Materie: alle materie en alle kinetische energie van het heelal bevindt zich in dit Little Bang zwart gat; alle  

  gravitatie en daarmee alle gravitatie-energie is verdwenen,  

- Massa: massa, lading en magnetische spin zijn constanten, 

- Straling: is allemaal gematerialiseerd en opgenomen in het centrale zwarte gat, 
- Krachten: alleen de elementaire ladingkracht, magnetische spinkracht; alle zwart gat atomen worden exact  

  gelijktijdig instabiel, 

- Kinetische energie: kinetische energie volgend heelal bevindt zich aan het eind op de ‘schil’ elektronen en in de  

  veerspanning tussen de laagjes protonen en elektronen en de veerspanning binnen deze mono laagjes, 

- Potentiële of gravitatie-energie: is eveneens nul. 

- Ruimte: de afmetingen van het heelal is minimaal geworden met een straal van 0,05- 0,1 miljard km rond C, 

- Temperatuur: het Little Bang zwarte gat is absoluut koud (circa 0 kelvin) en zonder straling. 

 

-) Ruimte geraakt op zijn minimum afmetingen als bol met straal van circa 0,1 miljard km: 

In de eindfase raakt het Little Bang zwarte gat uiteindelijk nagenoeg volledig opgevuld. Daarbij neemt de 

snelheid van de zwart gat atomen van het gehele Little Bang gemiddeld steeds verder af tot uiteindelijk slechts 
tientallen m - cm/s ten opzichte van C. Dat Little Bang zwarte gat bevat alle materie en massa van het heelal.  

Door het wegvallen van alle inkrimpsnelheid verliezen alle zwart gat atomen tevens volledig hun inkrimp-

gravitatie. Het onderschrijden van Krizgag vindt plaats helemaal aan het einde van de inkrimping van het heelal.  

 

-) Krizgag:  
Op het moment dat het Little Bang zwarte gat volledig voltooid wordt is alle massa, materie en kinetische 

energie van het heelal weer op het Little Bang punt bijeen. Dan neemt de inkrimpsnelheid af tot vrijwel nul en 

daarmee neemt de gravitatie en de gravitatie-energie eveneens af tot nul.  

Met dat volledig wegvallen van de gravitatie wordt het Little Bang zwarte gat ook volkomen gewichtloos; uiterst 

curieus en voor ons gevoel volkomen tegenstrijdig. Het heelal dreigt te eindigen als een volkomen gewichtsloos 

zwart gat! Zover komt het echter net niet.  

 
Net voordat het Little Bang zwarte gat wordt afgerond onderschrijdt dit de Krizgag (Kritische zwart gat 

gravitatie) welke overeenkomt met de gravitatie behorend bij een klein zwart gat met de hoeveelheid snel 

draaiende materie met een straal van circa 2 – 3 km bij een rotatie snelheid van circa 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid c.  

 

Op het moment dat de vorming van het Little Bang zwarte gat nagenoeg volledig is voltooid wordt Krizgag 

onderschreden. De elektrische veerspanning tussen de zwart gat atomen onderling wordt dan groter dan de 

gravitatie die deze, elkaar afstotende, zwart gat atomen tot dan toe bijeen had gehouden. Bij Krizgag raakt het 

Little Bang zwarte gat overal exact gelijktijdig instabiel.  

 

Op het moment van het bereiken van Krizgag start de Little Bang. Het Little Bang zwarte gat valt uiteen in losse 
zwart gat atomen die vervolgens exact gelijktijdig verder uiteenvallen in losse elektronen en losse atoomkernen. 

Dat is weer stap 1 van de heelalcyclus. De hele heelalcyclus of Taeutcyclus start weer van voren af aan en 

wordt weer op vrijwel exact dezelfde wijze opnieuw doorlopen en afgewikkeld.  
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-) Krizgag komt heel nauw:  

De Krizgag van het Little Bang zwarte gat ligt erg kritisch. Krizgag wordt eerst onderschreden op het moment 

dat de holle binnenruimte in Little Bang zwarte gat rond C vrijwel volledig is opgevuld en deze is verdwenen. 

Op het moment van Krizgag heeft de holle binnenruimte slechts een afmeting in de orde van 1 – 10 meter en 

mogelijk nog minder.  

Het Little Bang zwarte gat is dan nagenoeg volledig voltooid en bestaat uit een exact ronde en absoluut 

stilstaande bol van zwart gat materie. Dit centrum C’ aan het eind van de heelalcyclus is vrijwel exact hetzelfde 

punt C als bij de start van de afgelopen cyclus en nulpunt van die cyclus.  

De tolerantie van dat punt C’ aan het eind van de heelalcyclus ten opzichte het punt C van het begin van de 
afgelopen cyclus is uiterst gering en bedraagt slechts enkele meters en vermoedelijk is de tolerantie zelfs minder 

dan enkele cm - decimeters! Het Little Bang punt C vormt het enige centrum van het heelal. 

 

-) Als Krizgag niet wordt onderschreden: 

Is het verschil tussen C en de nieuwe C’ te groot dan ontstaat teveel verplaatsingssnelheid en dus navenant  

gravitatie! In dat geval neemt de totale gravitatie van het Little Bang zwarte gat onvoldoende af om te resulteren 

in het onderschrijden van Krizgag t.o.v. de vorige C! Het heelal eindigt dan als één groot stilstaand zwart gat met 

een straal van circa 0,1 miljard km rondom C. De auteur gaat uit van een heelal met een cyclus die zichzelf 

continu en eindeloos herhaalt. Dat kan alleen als Krizgag consequent wordt onderschreden.   

 

-) Krachten: 
Bij de Little Bang resteren alleen de elementaire massa en materie van het proton en die van het elektron met 

hun elementaire ladingkracht en magnetische spinkracht. Alle andere basale krachten, basis(snelheid)krachten en 

basis(kinetische energie)krachten zijn verdwenen. Zie documenten F2d (krachten gewone materie) en F1e 

(krachten zwart-gat materie).  

 

-) Energie verdeling: 

Op het moment van de Little Bang is alle gravitatie verdwenwn en daarmee alle gravitatie-energie. 

Voor de kinetische energie en de veerspanning zie figuur 79 VIII). 

 

-Bewegingen: 

 

Schema 7 – 16: De snelheid dimensies van de inkrimpende heelalbolschil van zwart-gat materie:  

      

Code: Punt           heelal kloktijd                       ontwikkelde snelheid dimensies     temperatuur K               

                               in biljoenen jaren na            v(i) is gereduceerd tot enkele m/s     0 – 2,7 kelvin     

                               Little Bang                                                                                                 

                                                                                                                                            

Einde vorige heelal bij:  t = 2,5 ± 0,5 biljoen jaar    

Start nieuwe heelal bij:  t = 0,0 sec                                                                                     en   0     kelvin        

 

Toelichting schema 7 - 16:  

1) De gemiddelde inkrimpsnelheid van het Little Bang zwarte gat is zodanig afgenomen dat Krizgaz 

onderschreden wordt. Dat resulteert in een Little Bang en gelijktijdig de start van een nieuwe heelalcyclus.  

 

-) Temperatuur:  

Het Little Bang zwarte gat bevindt zich steeds nabij het absolute nulpunt van 0 – 2,7 kelvin. Met het wegvallen 

van het zwart gat atoom verdwijnt ook temperatuur volledig. Na de Little Bang hebben de protonen en 

elektronen een temperatuur die equivalent is aan 0 kelvin.  

 

-) Tijd: 

Op het moment van het onderschrijden van Krizgag treedt overal in het Little zwarte gat exact gelijker tijd de 

Little Bang op. Met de Little Bang eindigt exact gelijktijdig de heelal kloktijd van het vorige heelal bij circa 2 – 

3 biljoen jaar en start de heelal kloktijd van het nieuw heelal en de heelalkloktijd van alle protonen/ elektronen 

weer bij t = 0,000 sec. 

 

-) Stap 29 van dit heelal is gelijk aan stap 1 van het volgende heelal: 
Het heelal start opnieuw en gaat weer exact dezelfde fasen doorlopen als geschetst in de heelalcyclus. 

De heelalcyclus bestaat netto uit 29 stappen (priemgetal). 
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*8) DISCUSSIE: 

 

1) Geen start van het heelal/universum vanuit een singulariteit: 

Kinetische energie en daaruit voortvloeiende rotaties van de higgs deeltjes om hun lengteas en beide breedte-

assen zorgt ervoor dat higgs deeltjes (document F1a) en het proton en het elektron zelf een minimale ruimtelijke 

vorm en afmeting hebben. Het kale proton, het elektron, de kale atoomkern, het atoom en het zwart gat atoom 

kunnen niet voorkomen in de toestand van een singulariteit!  

 
Zwart gat atomen zijn de meest gecomprimeerde vormen van materie. Kinetische energie zorgt ervoor dat zwarte 

gaten niet verder te verkleinen dan tot deze afmeting. Zwarte gaten kunnen niet verder instorten tot een 

singulariteit hoe groot de lokale gravitatie ook wordt. Kinetische energie van de higgs deeltjes verhindert dat.  

 

2) Start heelal vanuit één super groot Little Bang zwarte gat waarvan de gravitatie steeds verder wegvalt:  

Tijdens de vorming van het Little Bang zwarte gat valt de inkrimp-snelheid steeds verder terug tot uiteindelijk 

nul. Daarmee neemt ook de laatst overgebleven vorm van inkrimp-gravitatie steeds verder af eveneens tot nul! 

Alleen al vanwege die afname van de gravitatie kan het Little Bang zwarte gat niet verder instorten tot een 

singulariteit c.q. tot een puntmassa met een straal van slechts enkele meters.  

Een singulariteit/puntmassa is zowel technisch als theoretisch onmogelijk. Alle wetenschappelijke 

beschouwingen rond singulariteit en de zogenoemde ‘vacuüm energie’ dienen te worden verworpen en te worden 
verwijderd.  

 

3) Little Bang zwarte gat heeft straal van circa 0,05 – 0,1 miljard km: 

Het huidige heelal is ontstaan vanuit één gigantisch zwart gat met een straal van circa 0,05 - 0,1 miljard km  

waarvan de inkrimpsnelheid/-gravitatie terugviel tot nabij nul. De gravitatie van dit Little Bang zwart gat zakte 

tot onder de kritische zwart gat gravitatie of Krizgag.  

Op dat moment won de onderlinge elektrische afstoting van de elektronenschillen van de zwart gat atomen het 

van de gravitatie die de zwart gat atomen tot dan toe bijeen en opgesloten had gehouden in het Little Bang 

zwarte gat.  

 

4) Heelal start zo’n 40 – 45 miljard jaar geleden met een superkoude Little Bang bij 0 kelvin: 
De superkoude Little Bang (0 kelvin) start bij het onderschrijden van Krizgag waarop het Little Bang zwarte gat 

uiteenvalt. Alle aanwezige zwart gat atomen vallen vervolgens uiteen in mono laagjes van protonen en van 

elektronen. Daarbij verdwijnt ook alle gravitatie en gravitatie-energie!  

Die superkoude Little Bang vond circa 40 – 45 miljard jaar en mogelijk nog langer geleden plaats. Daarna start 

het heelal eerst in de vorm van een met 1/3e – 1/2e c opzwellende exact ronde bol bestaande uit mono-laagjes van 

protonen en van elektronen met C precies in het centrum. Het afpellen van het Little Bang zwarte gat duurt circa 

1.300 – 1.500 jaar! Dit heelal start zonder inflatie. 

  

5) Little Bang zwarte gat zwelt op tot bol met straal van 500 – 750 lichtjaar: 

Na de Little Bang zwelt dat uit elkaar gevallen ‘Little Bang zwarte gat’ op gedurende een periode van circa 1.300 

- 1.500 jaar met 1/3e - 1/2e van de lichtsnelheid tot een bol met een straal van circa 500 – 750 lichtjaar met C 

steeds precies in het centrum. Die bol bestaat uit een vrijwel oneindig aantal mono laagjes van protonen en van 
elektronen. Het volume neemt toe met een factor van circa 1027 – 1030. Na de Little Cold Bang start het heelal 

dus zonder inflatie!  
 
6) Pas na 1.300 -1.500 jaar ontstaat een holle binnenruimte: 

Die opzwellende bol van uitsluitend mono laagjes protonen/elektronen gaat na circa 1.500 jaar over in een 

bolschil met een lege binnenruimte. Zolang het (waterstof)atoom afwezig is ook geen sprake van gravitatie en 

van gravitatie-energie. 

 

7) Heelalbolschil wordt steeds dunner: 

Deze heelalbolschil wordt met de tijd en de uitdijing steeds dunner. Circa 5 – 10 miljard later bestaat het heelal 

uit een egaal gelijke en relatief dunne gravitatie loze heelalbolschil met een dikte van slechts enkele tot enkele 

tientallen kilometers. 

 

8) Met waterstof komt gravitatie en gravitatie-energie terug: 

Op zeker moment vangt 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang ieder proton zijn eigen elektron in. Dan wordt het 

waterstofatoom gevormd en geen enkel ander atoom of isotoop van het periodiek systeem. In die eerste periode 

is de heelalbolschil in energetisch opzicht volkomen kosteloos uitgedijd over een afstand van circa 2 – 2,5 
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miljard lichtjaar ten opzichte van het centrum C. Met het waterstofatoom komt gravitatie en daarmee ook 

gravitatie-energie ten opzichte van C terug in het heelal! Dan wordt in feite kosteloos een gigantische 

hoeveelheid energie aan het heelal en de heelalcyclus toegevoegd. Deze gravitatie-energie is de drijvende kracht 

achter de heelalcyclus. 

Met gravitatie start het afremmen van de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil. De dikte van de heelalbolschil 

bedraagt dan enkele tientallen kilometers.  

 

9) Gravitatie-energie is de gezochte ‘donkere energie’: 

Met waterstof ontstaat gravitatie en gravitatie-energie. Die gravitatie-energie is equivalent aan de zo gezochte 
‘donkere energie’. De met waterstof gegenereerde gravitatie zorgt voor afremmen van de uitdijingsnelheid. De 

daarbij vrijkomende energie wordt steeds volledig omgezet in rotatiesnelheid. Op de heelalbolschil ontstaan 

daardoor circa 4 – 20 miljard roterende gebieden rond de rotatiepunten R1 ieder met een gelijke straal van circa 

1 – 2 miljoen lichtjaar waaromheen het waterstofgas linksom of rechtsom gaat roteren.  

 

10) Ophopen waterstof in die rotatiecentra R1: 

Het waterstofgas koelt op termijn overal af tot het condensatiepunt van waterstof. De condensatie start het eerst 

op de rotatiecentra R1. Daar valt dan lokaal de gasdruk weg waardoor dat waterstof naar de R1’s toestroomt en  

zich daar steeds verder ophoopt. Op die 4 – 20 miljard rotatiepunten R1 en neemt lokaal hoeveelheid waterstof 

en gravitatie steeds verder toe.  

 

11) In die waterstofbollen wordt waterstof uiteindelijk weer puur waterstofplasma: 

In die dunne heelalbolschil ontstaan daarop 4 – 20 miljard grote pure waterstofbollen die steeds groter en heter 

worden en uiteindelijk plasma worden. Die miljarden waterstofbollen monden allemaal gelijktijdig uit in een 

waterstofsupernova of Big Bang explosie. Na die 4 – 20 miljard Big Bangs ontstaat op iedere R1 een 

sterrenstelsels met o.a. waterstof en helium tussen de sterren.  

De huidige ballonschil bestaat uit slechts circa 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Door de afbuiging van licht wordt 

alle door sterren en sterrenstelsels uitgestraalde licht en infrarood afgebogen en geleid via deze dunne 

heelalbolschil. In die bolschil bevinden zich extreem lage concentraties aan waterstofgas tussen de 

sterrenstelsels. Binnen de sterrenstelsels zijn heelal lage concentraties aan waterstof en heliumgas aanwezig.  

Door die afbuiging van licht nemen we alle sterrenstelsels circa 5 – 20 x waar en op verschillende plaatsen.  

 

12) Afbuigen van licht en andere straling; heelal is een 100% gesloten systeem voor massa, materie en 

energie:  

De dunne heelalbolschil tussen de sterrenstelsels in is thans gevuld met een uiterst lage concentratie met 

uitsluitend puur waterstofgas dat overbleef na de condensatie. Daarna is de heelalbolschil nog verder afgekoeld 

tot het condensatie punt van helium!  

In de heelalbolschil is dus extreem weinig gasvormig waterstof over. In de ruimte tussen de sterren binnen 

sterrenstelsels is daarnaast ook nog een extreem lage concentratie aan helium aanwezig afkomstig van de Big 

Bangs.  

Vanwege de uiterst geringe concentraties zorgen beide gassen voor een minieme afbuiging bij alle vormen van 

straling. Die afbuiging is zodanig groot/klein dat alle straling zich uitsluitend binnen die dunne heelalbolschil/ 

ballonwand en daarmee binnen en tussen de sterrenstelsels blijft voortbewegen. Die uiterst geringe concentraties 

aan waterstof/helium in de heelalbolschil zorgen ervoor dat de heelalbolschil een gesloten systeem is. Het heelal 
fungeert als een 100% gesloten systeem waaruit geen enkele vorm van massa, materie of energie kan 

ontsnappen! Zie de figuren 74 – 77 van G8.  

Alleen de volstrekt massa-, materie loze en energieloze gravitatie en tijd ontsnappen aan het heelal! 

 

13) We kunnen het heelal uitsluitend waarnemen via die dunne heelalbolschil heen:  

Vanwege de uiterst lage concentraties aan waterstof en helium is die afbuiging van licht en deeltjes binnen die 

heelalbolschil uiterst gering. Binnen sterrenstelsels is die afbuiging iets groter vanwege de aanwezigheid van 

helium. Die afwijkingen van licht bedragen naar schatting gemiddeld slechts circa 1 graad per 10 – 40 duizend 

jaar.  

Vanwege het volledig gesloten systeem van het heelal en die gering afbuiging worden ver verwijderde delen van 

de heelalbolschil uitsluitend waargenomen via die dunne heelalbolschil. We kunnen nimmer rechtsreeks door het 
lege heelal heen kijken!  

Die geringe afbuiging zorgt er tevens voor dat de absoluut donkere ruimten weerszijden die heelalbolschil niet 

kunnen worden waargenomen en dat deze volledig worden ingevuld met virtuele beelden van sterrenstelsels. Die 

beelden worden uitsluitend via de heelalbolschil aangeleverd en ontvangen; nimmer rechtstreeks. Zie figuur 77. 
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Deze afbuiging van alle fotonen (licht en infrarood) en van alle andere vormen van deeltjes straling resulteren in 

samenhang met de gigantische afmetingen van het heelal in ultieme, prachtige en adembenemende beelden. Die 

virtuele beelden berusten helaas in vergaande mate op allerlei vertekeningen. Iedere onderzoeker van het heelal 

moet zich daarvan goed bewust zijn!  

 

14) Oorsprong van gravitatie en gravitatie-energie: 

Gravitatie wordt uitsluitend opgewekt door ‘schil’ elektronen van het atoom in combinatie met snelheid van het 

atoom in het heelal ten opzichte van C; zie documenten E3 en E3-1. Gravitatie is een snelheid gerelateerde 

kracht van het atoom en is geen elementaire kracht van materie/massa! Staat een atoom stil in het heelal dan 
blijft dat atoom gewoon in stand maar dat atoom genereert dan geen enkele vorm van gravitatie en gravitatie-

energie meer. Dat is eveneens het geval bij losse protonen en elektronen buiten atomen! 

De eerste 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang zijn alleen losse protonen en elektronen in het heelal aanwezig en 

ontbreekt het waterstof atoom. Gedurende die gehele eerste periode ontbreekt ook gravitatie en gravitatie-energie 

in het heelal en dijt dat heelal alzijdig gelijkmatig uit over een afstand van circa 2,5 – 3 miljard lichtjaar ten 

opzichte van C. In die gravitatie loze periode en wordt over die afstand kosteloos gravitatie-energie opgebouwd 

ten opzichte van het centrum C van het heelal!  

 

15) Centrale regierol van gravitatie en gravitatie-energie tijdens de heelalcyclus: 

Op het moment dat ieder proton één eigen elektron invangt vormen deze samen één waterstofatoom en ontstaat 

daarmee automatisch gravitatie en gravitatie–energie t.o.v. C. Met het waterstofatoom en gravitatie wordt vanuit 
het niets tevens kosteloos een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. C verzilverd als een reëel 

aanwezige vorm van energie in het heelal!  

Gravitatie en de daaraan automatisch gekoppelde gravitatie-energie t.o.v. centrum C van het heelal voeren samen 

de centrale regie rol tijdens de heelalcyclus. Op moment van vorming van waterstof heeft het heelal reeds het 

grootste deel van de maximaal mogelijke uitdijing gerealiseerd.  

 

16) Voor het heelal als geheel gaat de algehele Wet van behoud van energie niet op! 

Die gravitatie-energie vormt de drijvende kracht achter de heelalcyclus. Deze toegevoegde gravitatie-energie 

wordt verderop in de cyclus weer volledig benut om de versnelling in de inkrimpsnelheid continu af te remmen 

tot een constante snelheid. Daarmee wordt de Big Crunch voorkomen!   

De bijzondere eigenschappen van gravitatie en gravitatie-energie zorgen ervoor dat de algehele wet van behoud 
van energie niet opgaat gedurende één heelalcyclus! Wel tijdelijk lokaal op de schaal van een zonnestelsel of 

kleiner. 

  

17) ‘Donkere massa’ is het gevolg van toepassen van de onvolledige gravitatieformule: 

In de documenten E3 en E3-1 is een nieuwe verklaring uitgewerkt voor gravitatie. Frank Roos en de auteur 

hebben de gravitatiewet van Newton/Einstein fundamenteel aangepast en de formules vervangen door nieuwe 

formules die gelden voor gravitatie op de schaal van het heelal. Aan die formules is een factor cos α toegevoegd.  

Zie document E3 en E3-1. 

Deze nieuwe formules met cos α resulteren in een heelal met veel meer gravitatie en daarmee ook veel meer 

massa/materie (en energie) dan valt af te leiden via de huidige gravitatie formules van Newton en Einstein 

waarin die factor cos α ten onrechte ontbreekt. Met cos α valt de ‘donkere massa/materie’ eveneens vergaand zo 

niet geheel te verklaren.  
Beperkt men de gravitatie formules van Roos/Uiterwijk Winkel tot één zonnestelsel of één sterrenstelsel en gaat 

men uit van een constante snelheid in het heelal dan resulteren die formules weer in de gravitatiewet van Newton 

zonder cos α.  

Hoewel de opzet van de formule van Newton/Einstein fundamenteel fout zijn voldoen deze toch uitstekend 

binnen de afmetingen van één zonnestelsel en voldoet deze formule zelfs nog goed binnen één sterrenstelsel  

omdat cos α daar l,00000 is. Voor de schaal groter dan één sterrenstelsel gaat de formule van Newton echter niet 

meer op omdat cos α < 1 wordt en men daardoor minder gravitatie meet dan er in werkelijkheid is.  

 

18) Heelal als 100% gesloten systeem voor massa, materie en energie:  

De auteur stelt het heelal voor als een volledig gesloten systeem waaruit geen enkele vorm van materie, massa, 

lading, magnetische spin, elektromagnetische straling, deeltjesstraling en vorm van energie kan ontsnappen.  
 

Binnen dat gesloten systeem wikkelt de heelalcyclus zich af: 

- rondom een constante hoeveelheid massa, lading en magnetische spin,  

- binnen een bol-/ballonvormige ruimte met voor materie een straal van circa 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar of nog  

  meer rond één vast centrum C en  

- binnen die heelalbolschil kan a) infrarood fotonen maximaal circa 18 miljard jaar voortbewegen voordat het is  



164 

 

  terug gevormd tot protonen, b) licht fotonen maximaal circa 13,8 miljard jaar voortbewegen voordat deze zijn   

  terug gevormd tot elektronen en c) kosmische deeltjes straling circa 5 – 10 miljard jaar voordat deze vormen  

  van straling weer zijn terug gevormd tot protonen en elektronen.  

- in 29 precies te beschrijven stappen; 16 korte momenten en 13 langdurige perioden; die 29 stappen zijn  

  allemaal mathematisch te modelleren. Deze 29 modellen vormen samen de heelalcyclus,  

- op een volledig energie-neutrale wijze omdat gedurende de eerste fase van de uitdijing gravitatie ontbreekt en  

  gedurende die periode wel kosteloos gravitatie-energie wordt opgebouwd ten opzichte van het centrum C,  

- en binnen een tijdstermijn van circa 2 – 3 biljoen (1012 jaar). 

Eén cyclus van het heelal neemt onvoorstelbaar veel tijd in beslag. Iedere cyclus op zich wordt steeds binnen 
dezelfde 29 stappen en binnen exact dezelfde hoeveelheid (heelalklok)tijd en fysieke ruimte ten opzichte van C 

doorlopen.  

 

19) Bij modellering van de heelalcyclus is het heelal volledige kwantitatief in te vullen: 

Bij iedere stap van de heelalcyclus valt precies aan te geven welke processen op dat kortstondige moment of in 

die langere periode plaatsvinden. Via modellering van de heelalcyclus zijn voor alle 29 stappen alle 12 relevante 

basisparameters nauwkeurig te kwantificeren en is de cyclus als geheel kwantitatief in te vullen. Via modellering 

zijn alle in hoofdstuk 3 gestelde vragen kwantitatief te beantwoorden.  

  

20) Het heelal manifesteert zich als een oneindig zich herhalende cyclus: 

Het heelal is geen éénmalig gebeuren doch bestaat uit een cyclus die zichzelf eindeloos herhaalt. Die cyclus is in 
dit document uitgewerkt in de vorm van 29 precies aangegeven stappen. Door de bijzondere rol van gravitatie en 

gravitatie-energie kan iedere cyclus op een volkomen energie neutrale wijze worden doorlopen in exact dezelfde 

tijd van circa 2 - 3 biljoen (1012) jaar.  

 

Binnen iedere heelalcyclus zijn tijd en ruimte op dezelfde manier eindig. Beide grootheden blijven kwantitatief 

binnen exact dezelfde minimum en maximum waarde. De ruimte van het heelal voor materie varieert tussen 

minimaal circa 0,1 miljard km bij de Little Bang tot een bolschil met een straal van maximaal circa 2,5 - 3,5 

miljard lichtjaar rondom centrum C op het moment van de maximale uitdijing. De huidige afmetingen en huidige 

heelalkloktijd blijken pas na de modellering van de heelalcyclus.  

Het aantal protonen/elektronen en hun massa, materie, lading, spin en kinetische energie zijn de enige vaste 

materiële constanten. 
 

21) Nog geen verklaring voor de eerste cyclus: 

De auteur heeft nog geen expliciete verklaring hoe de allereerste cyclus van het heelal tot stand kwam; wel 

waarom iedere cyclus van het heelal daarna steeds energie-neutraal wordt afgewikkeld en waarom het heelal 

fungeert als het enig mogelijke ‘perpetuum mobile’. 

 

22) De waarnemingshorizon vanaf de aarde op het heelal is beperkt: 

Met de Hubble, COBE, Herschel en andere technologische hoogstandjes kan de huidige wetenschap 13,8 +/- 0,1 

miljard lichtjaar terugkijken in het heelal. Via de heelalbolschil nemen we dan reeds sterrenstelsels waar die 13,7 

miljard jaar geleden reeds vergaand waren gevormd en volledig functioneerden.  

Onze waarneming horizon vanaf de aarde komt binnen de heelalcyclus overeen met stap 23 van deze cyclus 

zoals beschreven in dit document. Via licht zijn zelfs de eerste circa 6 miljard jaar van de huidige stap 23 en alle 
voorgaande 22 stappen, samen een periode van circa 35 - 40 miljard jaar, in technische opzicht niet meer 

waarneembaar te krijgen. Zie document E3-1. 

Voor infrarood bedraagt de waarnemingshorizon van het heelal slechts circa 18 miljard lichtjaar. Dat is ook 

beperkt afgezet tegen de circa 40 – 45 miljard jaar die volgens de auteur reeds verstreken zijn sinds de laatste 

Little Bang en de Big Bangs die circa 20 – 25 miljard jaar geleden plaatsvonden. Onze waarnemingshorizon in 

tijd bedraagt slechts 40% van de tijd verstreken sinds de start van de Little Bang.  

 

23) Waarom die voorgaande circa 22 – 25 miljard jaar niet waarneembaar zijn:   

De voorgaande 60% van de heelalcyclus valt per definitie niet meer waarneembaar te krijgen omdat:  

a) de eerste 5 – 10 miljard jaar het atoom ontbrak en daarmee het fysisch fenomeen van temperatuur en  

    daardoor alle elektromagnetische straling van licht en warmte afwezig was in het heelal of  
b) temperatuur wel aanwezig was doch de temperatuur van het atoom/molecuul slechts circa 0 – 2,7 kelvin  

    bedroeg.  

 

Sinds de Little Bang is circa 40 – 45 miljard jaar van de huidige heelalcyclus doorlopen met twee hete perioden:  

1) de explosieve vorming van het waterstof molecuul/waterstofplasma van circa 5 – 10 miljard jaar na de Little  

    Bang en circa 35 – 40 miljard jaar geleden en 



165 

 

  

2) de onvoorstelbare zware en hete waterstof-supernova explosies c.q. Big Bangs die circa 20 – 25 miljard jaar  

    geleden plaatsvonden. Die explosies zijn evenmin waarneembaar te krijgen omdat later weer uiterst koude    

    perioden optraden die het waarnemen van deze eerdere hete perioden volledig verhinderen.  

 

Overall blijft onze waarnemings-horizon op het heelal uiterst beperkt. Dat heeft geresulteerd in allerlei verkeerde 

interpretaties van meetgegevens en tot verkeerde conclusies. Die zijn anno 2015 algemeen geaccepteerd in de 

wetenschap.  

 

24) Waarnemingshorizon van zwarte gaten: 

Zwarte gaten hebben dezelfde waarnemingshorizon als ieder willekeurig ander hemellichaam in het heelal. 

De temperatuur van zwarte gaten bedraagt slechts circa 2,7 kelvin. Om die reden kunnen zwarte gaten geen licht 

uitzenden maar wel alle andere vormen van straling zoals gravitatie, deeltjesstraling en infrarood. 

De relativiteitstheorie van Einstein was heel belangrijke stap in de ontwikkeling van de wetenschap. Helaas heeft 

deze theorie deze wetenschap ook op het verkeerde been gezet.  

 

25) Geen spaken is van een versneld uitdijend heelal doch juist van een steeds langzamer uitdijende 

heelalbolschil: 

Interpretaties van metingen met de Hubble, COBE, Herschel duiden op een steeds sneller uitdijend heelal naarmate 

we verder terugkijken in de tijd. Die waarneming klopt volledig maar de interpretatie van deze waarneming niet. 
Na een gravitatie loze uitdijing van losse protonen en elektronen die circa 5 – 10 miljard jaar duurde werd pas 35 

– 40 miljard jaar geleden het waterstof atoom gevormd. Het heelal dijde toen met maximale snelheid uit met 

circa 1/3e - 1/2e van de lichtsnelheid c.  

Sindsdien remt gravitatie de uitdijingsnelheid steeds verder af tot uiteindelijk nul over circa 200 – 300 miljard 

jaar vanaf nu. Daarna start de inkrimping van het heelal weer onder regie van gravitatie en gravitatie-energie. 

 

26) Rotatie van sterrenstelsels vormt het visuele bewijs dat de uitdijing door gravitatie nog steeds verder 

wordt afgeremd: 

Met het waterstofatoom is gravitatie en gravitatie energie weer teruggekomen in het heelal. In de afgelopen circa 

30 miljard jaar is de uitdijing reeds afgeremd van circa 1/3e – 1/2e c tot thans circa 0,6 Mm/s. De daarbij 

vrijkomende energie is naast potentiële energie t.o.v. C verder volledig omgezet in rotatiesnelheid van 
sterrenstelsels zelf en in de 4 – 5 rotatiesnelheden van de sterrenstelsels onderling. Uiteindelijk zal de uitdijing 

van het heelal afnemen tot nul m/s en de rotatiesnelheden toegroeien naar een maximale waarde. Dat geschiedt 

pas over circa 350 - 450 miljard jaar.  

De uitdijingsnelheid v(u) is dan geheel omgezet in rotatiesnelheid v(r5) v(r6) v(r7) v(r8) die onder andere 

zichtbaar is in de rotatiesnelheid v(r5) die optreedt bij alle waargenomen sterrenstelsels. De steeds grotere rotatie 

snelheid van sterrenstelsels vormt het direct zichtbare bewijs dat de uitdijing van het heelal nog steeds verder 

wordt afgeremd!  

 

Het heelal dijde dus vroeger sneller uit en verder in de tijd terug steeds sneller tot een maximum van circa 1/3e – 

1/2e van de lichtsnelheid c. De waarneming met telescopen in de ruimte zijn wel geheel in overeenstemming met 

de heelalcyclus. De huidige interpretatie van die waarneming kloppen helaas niet.  

 

27) Modelleren van de heelalcyclus opstarten in 2015/2016:  

Hoewel we slechts een heel beperkt deel van de opeenvolgende ontwikkelingsfasen van het heelal kunnen 

waarnemen heeft de auteur de hele heelalcyclus afgeleid. Hij heeft alle stappen van deze cyclus kwalitatief 

beschreven. Alle 29 stappen in de heelalcyclus voldoen aan het min/max 1 beginsel; zie document F1f. Vanwege 

dit beginsel valt deze cyclus mathematisch te modelleren. Met de tijd zal steeds verder tot in detail worden 

uitgewerkt. Dat geldt ook voor het kwantificeren van het heelal en zijn cyclus.  

De auteur wil nog in 2015 starten met het modelleren van de heelalcyclus. Hij streeft ernaar die modellering uit 

te voeren in samenwerking met Nederlandse astronomische Instituten, Universiteiten, ESA, CERN en eventueel 

NASA en Princeton. 

 

28) Iedere stap heelalcyclus valt te beschrijven aan de hand van twaalf, steeds dezelfde, basisparameters;  
Ieder stap in de heelalcyclus laat zich beschrijven met twaalf basisparameters:  

1) materie, 2) massa, 3) de  elementaire krachten van het proton en elektron en de basale en de basiskrachten het 

gewone atoom en het zwart-gat atoom, 4) vormen van elektromagnetische straling en deeltjes straling, 5) vormen 

van kinetische) energie, 6) impuls en impulsmoment, 7) vormen van potentiële/gravitatie-energie, 8) ruimte ten 

opzichte van het centrum C van het heelal, 9) de dikte van de heelalbolschil, 10) de tijd die verstreken is sinds de 

Little Bang en 11) de temperatuur.  
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Via modellering zijn voor iedere stap op zich en zijn twaalf basisparameters en hun verloop met de heelalkloktijd 

nauwkeurig te kwantificeren.  

 

29) Die twaalf basisparameters zijn niet onafhankelijk van elkaar te bezien:  

Bij iedere stap zijn deze twaalf basisparameters onderling aan elkaar gekoppeld via de heelalcyclus. Deze twaalf 

parameters staan in feite zelden echt los van elkaar. Door die onderlinge koppeling vormen: a) materie, b) massa, 

c) fysische en chemische krachten, d) energie, e) tijd en f) ruimte geen zelfstandige fysische fenomenen maar is 

steeds sprake van integraal aan elkaar gerelateerde grootheden! 

 
Deze twaalf basisparameters vormen een eenheid. Op de schaal van het heelal mogen deze 12 parameters 

nimmer los van elkaar worden beoordeeld. Dat gebeurt bij het huidige wetenschappelijk onderzoek helaas volop. 

Deze beperkte scoop leidt bij vele van die onderzoeken tot misinterpretaties van meetgegevens uit het heelal die 

en  resulteren in verkeerde conclusies.  

 

30) Aanvullende documenten die de organisatie schetsen vanaf higgs niveau tot aan atomen: 

De auteur heeft circa afgelopen zes - zeven jaar (2008 – 2015) besteed om te achterhalen hoe het heelal is 

georganiseerd vanaf het kleinste higgs niveau tot aan het proton/elektron en van daaruit tot de elementen van het 

periodiek systeem en dat van de zwart gat atomen: 

Document F1a:  beschrijft de 4 higgs deeltjes met hun vaste volume, massa, lading, spin en kinetische energie, 

Document F1b: de majorana deeltjes (neutrino’s en fotonen); allemaal deeltjes opgebouwd uit higgs deeltjes  
                            zonder enige meetbare massa, lading en spin, 

Document F1c: de opbouw van het (anti)proton en (anti)elektron + overgang van massa naar (anti)materie 

                           + weergave van annihilatie die aan E = mc2 voldoet zonder dat massa wordt omgezet in energie, 

Document F1d: de opbouw van de elementen en isotopen van het periodiek systeem + verklaring voor de  

                           fysische, chemische en mechanische krachten van gewone atomen, 

Document F1e: de opbouw van elementen en isotopen in een zwart gat toestand + verklaring van de dan nog  

                            resterende fysische en mechanische krachten van zwart gat atomen, 

Document F1f:  beschrijft het min/max 1 beginsel; dit is een uiterst fundamenteel document omdat Einsteins  

                            relativiteitstheorie en door hem afgeleide formule E = mc2  niet aan het min/max 1 beginsel  

                            voldoen! 

Document E3:    gravitatie, 
Document E3-1: figuren gravitatie + figuren met korte weergave heelalcyclus, ‘donkere’ massa/materie, en  

                             het verloop van gravitatie-energie of ‘donkere’ energie.  

De auteur verwijst U naar deze fundamentele documenten waarin de oorsprong van massa, lading en spin wordt 

uitgelegd.  

 

31) Temperatuur: 

Temperatuur is gekoppeld aan de mate van trilling van de atoomkern binnen het atoom. In de beginfase van de 

heelalcyclus is dat atoom afwezig en ontbreekt temperatuur dus volledig. Verderop in de heelalcyclus zijn zowel 

gewone atomen als zwart-gat atomen aanwezig. De temperatuur varieert dan van nabij 0 kelvin tot enkele 

tientallen miljoenen graden kelvin tijdens a) de waterstof-supernova, b) het ‘opbranden’ van waterstof in sterren 

en c) bij de latere veel kleinere supernova-explosies in de eindfase van ‘uitgebrande’ en van waterstof ontdane 

sterren.  

 

32)  Fluctuaties in temperatuur resulteert in beperking van de waarnemingshorizon: 

De heelalcyclus laat zien dat het heelal sinds de Little Bang onderhevig is geweest aan eerdere grote 

schommelingen in de temperatuur. Het gehele heelal is reeds twee keer eerder heel heet geweest tijdens: 1) de 

vorming van het waterstofgas/plasma en 2) tijdens de waterstof-supernova explosies. Die hete perioden zijn 

afgewisseld met 3 perioden waarbij het gehele heelal verkeerde bij uiterst lage temperaturen van slechts enkele 

graden kelvin en daarmee superkoud was. 

Met onze meetapparatuur kunnen we vanaf het heden, mede vanwege de afbuiging van licht en deeltjesstraling, 

alleen waarnemingen doen tot aan de laatste koude periode. Voor licht kunnen we in de praktijk waarnemingen 

doen tot 13,7 miljard jaar geleden. Voor infrarood is dat circa 18 miljard jaar geleden gekoppeld aan een 

temperatuurgrens van 2,7 kelvin.  
 

De voorafgaande zowel hete als koude perioden tot aan de Little Bang, een periode beslaan van circa 25 – 35 

miljard jaar, zijn niet meer waarneembaar te krijgen. Die blokkade van de laatste koude periode van 2 -3 kelvin 

valt in technisch opzicht niet te passeren.  
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33)  Heelalkloktijd doorloopt een cyclus die varieert tussen t = 0 sec en circa 2-3 biljoen jaar: 

De Little Bang vindt plaats bij een heelalkloktijd van t = 0 seconde. De heelalkloktijd begint bij de Little Bang 

met t = 0 sec en eindigt bij de volgende Little Bang bij steeds exact dezelfde heelalkloktijd t = circa 2 – 3 biljoen 

jaar.  

Overal in het heelal wikkelt die heelalkloktijd zich lineair af gedurende de heelalcyclus met steeds exact dezelfde 

snelheid. Vanuit C bezien geldt voor ieder proton en elektron overal in het heelal en gedurende de hele 

heelalcyclus steeds dezelfde en exact gelijke heelalkloktijd!  
 

Overal in het heelal geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd in C en ten opzichte van C. In het heelal staat de 

heelalkloktijd per definitie nooit en nergens stil. Nergens in het heelal kan die heelalkloktijd lokaal sneller of 

trager lopen dan de heelalkloktijd in het centrum C! Binnen het heelal en tijdens de heelalcyclus zijn geen 

verschillen in heelalkloktijd mogelijk! De heelalkloktijd is absoluut ten opzichte van C en deze heelalkloktijd is 

nimmer relatief! 

 

Alle andere meetpunten van plaats en tijd in het heelal dan het centrum C resulteren wel in meetbare 

tijdverschillen die er vanuit C bezien niet zijn! Vanuit alle andere plaatsen in het heelal bezien is tijd altijd 

relatief en per definitie nimmer absoluut. (In atoomklokken ontstaan tijdverschillen als deze klokken onderlinge 

snelheidsverschillen hebben t.o.v. C; dit zijn geen echte of reële tijdverschillen!)  
 

De heelalkloktijd is net als de ruimte van het heelal een cyclisch fenomeen met een begin, een einde en met een 

maximum- en minimum waarde. Bij de Little Bang eindigt de tijd van het vorige heelal en loopt de 

heelalkloktijd zonder enige vorm van onderbreking door in de heelalkloktijd van het volgende heelal. Die 

nieuwe tijd begint dan gewoon weer bij t = 0 seconde.  

De heelalkloktijd is gekoppeld aan de ruimte die de materie van het heelal op zeker moment inneemt ten 

opzichte van C. Tijd is geen zelfstandige grootheid. De heelalkloktijd zit in feite gekoppeld aan de overige elf 

basisparameters van het heelal en vormt daar één van de aansturende parameters! 

 

Tijd en ruimte zijn gekoppeld aan: a) materie van het proton en het elektron, b) hun positie ten opzichte van het 

centrum C van het heelal en c) hun snelheid en daarmee kinetische energie t.o.v. C. Tijd en ruimte vormen een 
resultante van de toestand van materie, de plaats van die materie ten opzichte van C en van de beweging(en) c.q. 

kinetische energie van die materie gedurende de heelalcyclus. Het absoluut materie loze kent geen bewegingen 

en ontbeert daardoor ook de kenmerken van ruimte en van tijd.  

 

34) Alle waarnemingspunten elders in het heelal anders dan C leiden tot relativiteit: 

Tijdens de heelalcyclus zijn volgens de auteur vanuit C bezien geen tijdverschillen aanwezig en kunnen die ook 

nimmer optreden. Tijd is absoluut en mag in feite alleen worden bepaald vanuit het centrum C van het heelal. 

Tijdwaarnemingen gedaan in willekeurig welke andere locatie in het heelal dan C resulteren per definitie in 

meetbare tijdverschillen en leiden per definitie tot relativiteit in plaats van absoluutheid die kenmerkend is bij 

metingen van tijd vanuit C. Metingen van tijd anders dan vanuit C resulteren onvermijdelijk in tijdverschillen en 

daarmee in verkeerde conclusies. 

Bij waarnemingen vanaf de aarde merk je dat cruciale verschil niet zo snel op. De gemeten tijdverschillen 
worden daadwerkelijk gemeten doch die zijn het directe gevolg van de keuze van het waarnemingspunt.  

 

Bij het afleiden van de relativiteitstheorie heeft Einstein helaas niet onderkend dat het waarnemingspunt 

gekoppeld zit aan de heelalcyclus en dat dit gekoppeld zit aan slechts één vast punt C in het heelal. Bij 

theoretische beschouwingen is de keuze van het waarnemingspunt strikt beperkt tot slechts het centrum C van 

het heelal. Geen enkele ander waarnemingspunt/meetpunt of nulpunt is toegestaan.  

 

Dezelfde restrictie geldt voor het begrip tijd. Bij theoretische beschouwingen mag uitsluitend worden uitgegaan 

van het moment t = 0 van de Little Bang. Bij alle theoretische beschouwingen zijn het nulpunt van tijd en ruimte 

exact gedefinieerd; die vallen samen met de plaats en het moment van de Little Bang. Bij theoretische 

beschouwingen zijn geen vrijheden toegestaan! 
 

35) Relativiteitstheorie van Einstein berust op een aantal fundamentele fouten: 

 

a) Bij alle theoretische beschouwingen is het waarnemingspunt beperkt tot het centrum C heelal: 

Einstein is bij het afleiden van de relativiteitstheorie ten onrechte uitgegaan van een vrije keuze van het 

waarnemingspunt en nulpunt van tijd. Door zijn theoretische beschouwingen en waarneming te doen vanuit een 
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andere plaats in het heelal dan C heeft Einstein zijn theorie gebaseerd op een aantal fysisch fundamenteel 

onjuiste uitgangspunten c.q. postulaten. Daardoor kwam hij vrijwel automatisch uit op relativiteit in plaats van 

absoluutheid. Einstein heeft zelf tijdverschillen introduceert die er in werkelijkheid, van C uit bezien, niet zijn.  

Binnen de heelalcyclus is t.o.v. C geen relativiteit mogelijk zoals Einstein dat heeft bedoeld en door hem is 

uitgewerkt in de relativiteitstheorie. In de heelalcyclus is alleen sprake van absoluutheid.  

 

b) Geen onderscheid gemaakt tussen massa en materie: 

Verder heeft Einstein geen onderscheid gemaakt of een duidelijke scheiding aangebracht tussen de fysische 

begrippen massa en materie. Ten onrechte zijn beide begrippen op één hoop geveegd. Anno 2015 vormt dit niet 
scheiden van massa en materie één van de kernproblemen in de theoretische fysica. 

Binnen de heelalcyclus zijn: a) massa en de direct daaraan gekoppelde krachten van b) lading, c) magnetische 

spin en kinetische rotatie-energie de vier meest elementaire kenmerken van materie. Onder normale 

omstandigheden zijn die elementaire kenmerken constant en onveranderlijk. Deze kenmerken zijn niet te 

vernietigen. Massa zoals Einstein bedoelde valt principieel niet om te zetten in energie! Zie verder document 

F1a 2014.  

 

Zijn beroemde formule E = mc2 dient heel anders te worden geïnterpreteerd. Via annihilatie is equivalente 

materie en antimaterie wel conform deze formule E = mc2 om te zetten in fotonen doch deze bij annihilatie 

vrijkomende fotonen hebben als majorana deeltjes helemaal niets van hun oorspronkelijke massa, lading en 

magnetische spin verloren.  
Bij fotonen is die massa, lading en spin echter niet meer meetbaar! De formule E = mc2 geldt in kwantitatief 

opzicht alleen voor m = materie/antimaterie en alleen in het geval van annihilatie. Bij annihilatie gaat E = mc2 

niet op voor m = massa! Zie document F1c. 

 

c) Einsteins formule E = mc2 voldoet niet aan het min/max 1 beginsel: 

Bij Einsteins E = mc2 is het niet mogelijk om de overgang van massa in energie en omgekeerd de overgang van 

energie in massa weer te geven in de vorm van een eindig aantal enkelvoudige stappen/stapjes waarbij die 

overgang van massa naar energie stapsgewijs valt te volgen.  

Alle andere (kern)fysische, (bio)chemische reacties en alle botsingen in deeltjesversnellers zijn in beginsel wel in 

dergelijke kleine afzonderlijke stapjes te ontleden en voldoen daarmee aan het min/max 1 beginsel! 

Einsteins formule E = mc2 voldoet helaas niet aan dit uiterst principiële min/max 1 beginsel van de auteur dat in 
document F1f nader is uitgewerkt.  

 

De opbouw van atoomkern met neutronen voldoen overigens evenmin aan het min/max1 beginsel. In de figuren 

21, 22 en 23 van de documenten onder F is de opbouw van isotopen via kernfusie uitgewerkt met alleen 

protonen en elektronen en zonder neutronen. Die opbouw van het atoom en atoomkern voldoet wel aan het 

min/max1 beginsel. De isotopen van het periodiek systeem zijn daar opgebouwd met alleen protonen en 

elektronen. 

 

d) Deeltjesversnellers: 

Bij deeltjesversnellers is het niet toegestaan om de gemeten energie via de formule E = mc2 terug te rekenen naar 

massa! Tijdens botsingen in deeltjesversnellers verandert de hoeveelheid kinetische energie en verandert 

daarmee de hoeveelheid massa, lading en spin van de vrijgekomen deeltjes ten opzichte van de waarden die deze 
deeltjes hadden net voor de botsing!  

 

e) Gravitatie:  

Gravitatie wordt gegenereerd door de ‘schil’ elektronen van atomen in combinatie met snelheid van het atoom in 

het heelal t.o.v. C. Gravitatie is geen elementaire kracht van het atoom doch een snelheid gerelateerde kracht van 

het atoom. Voor de oorsprong van gravitatie zie document E3 en E3-1. 

Gravitatie zit niet rechtstreeks gekoppeld aan massa doch alleen indirect via: a) het aantal op het object 

aanwezige ‘schil’ elektronen van atomen en b) de snelheid van die atomen/object in het heelal t.o.v. C.  

 

Helaas is Einstein bij het afleiden van de relativiteitstheorie uitgegaan van de koppeling van gravitatie aan 

massa. Die koppeling is principieel onjuist. Daardoor kwam hij uit op een niet bestaande relatie tussen gravitatie 
en de kromming van tijd en ruimte; ruimtetijd.  

De heelalcyclus laat zien dat de ruimte van het heelal/heelalbolschil per definitie gekromd is. Tijd en de 

kromming van de ruimte hebben niets van doen met gravitatie. Einsteins visie is fundamenteel onjuist.  

Voor de relatie tussen tijd en ruimte zie dit document G7 en G8 en de modellering van de heelalcyclus.  
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f) Beeldvorming rond zwarte gaten dient drastisch te worden bijgesteld: 

De relativiteitstheorie heeft verder geresulteerd in: 

-1)  een volslagen verkeerde beeldvorming rond zwarte gaten. Zwarte gaten zijn normale hemellichamen die  

       vanwege hun grote rotatiesnelheid van zichzelf veel rotatie-gravitatie genereren,  

-2)  alle zwarte gaten zijn superkoud en verkeren standaard nabij circa 2,7 kelvin en kunnen alleen al om die  

       reden geen licht uitzenden maar bij die lage temperatuur wel volkomen ongehinderd hun gravitatie  

       uitzenden! 

-3)  bij zwart-gat atomen draaien de ‘schil’ elektronen met circa de lichtsnelheid rond hun atoomkernen. 

       Dergelijke snelle ‘schil’ elektronen kunnen bij het zwart-gat atoom niet meer van baan verspringen en  
       kunnen ook om die reden geen licht of warmte meer uitzenden. Zie document F1e voor de fysische  

       eigenschappen van zwart gat atomen en de eigenschappen van zwarte gaten. 

  

Bij zwart-gat atomen kunnen deze ‘schil’ elektronen noch elektromagnetische straling uitzenden noch deze  

straling absorberen. Zwarte gaten fungeren daardoor als 100% perfecte spiegels. Zwarte gaten kunnen wel 

ongestoord hun gravitatie uitzenden en worden beïnvloed door gravitatie van buitenaf. 

  

g) Waarnemingshorizon van zwarte gaten: 

Zwarte gaten genereren wel gravitatie en met in de vorm van vooral rotatie-gravitatie. Die gravitatie heeft geen 

enkele invloed op het uitzenden van licht. Zwarte gaten kunnen lokaal evenmin de tijd en de ruimte om hen heen 

vervormen.  
Zwarte gaten hebben dezelfde waarnemingshorizon als bij alle andere hemellichamen zoals sterren en planeten. 

De onjuiste koppeling tussen gravitatie en het vervormen van tijd en ruimte vloeit voort uit de relativiteitstheorie.    

 

h) De relativiteitstheorie en Big Bang theorie zijn niet langer houdbaar: 

De relativiteitstheorie van Einstein is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten en resulteert daardoor in verkeerde 

conclusies. In relatie tot de heelalcyclus is de relativiteitstheorie onhoudbaar en over zijn houdbaarheidsdatum 

heen.    

Hetzelfde geldt voor de Big Bang theorie gebaseerd op E = mc2 voor m = massa en voor een Big Bang startend 

vanuit een singulariteit en die gebaseerd is op zogenoemde vacuüm energie.  

 

36) Noodzaak modelleren van de heelalcyclus: 
De twaalf basisparameters van ieder van de 29 stappen in de heelalcyclus zijn pas gedetailleerd in te vullen na 

mathematische modellering van iedere stap en daarmee na de modellering van de heelalcyclus als geheel. Deze 

modellering zal onze kijk op het heelal drastisch gaan wijzigen.  

 

De auteur streeft ernaar om nog in 2015 te starten met het modelleren van de heelalcyclus. Daarvoor zijn zowel 

financiële middelen vereist (± 3 - 4 miljoen €/jaar) als is de hulp nodig van alle astronomische instituten in 

Nederland en instellingen die zich bezig houden met theoretische fysica zoals CERN, ESA of NASA.  

 

37) Geen andere heelal(len) aanwezig buiten ons eigen heelal: 

In het geval dat het heelal als geheel zelf zou bewegen opzichte van een punt gelegen buiten dit heelal of het 

heelal als geheel zou roteren om zijn eigen as dan zou op het Little Bang punt de gravitatie onvoldoende ver 

kunnen terugvallen om daar de Krizgag (Kritische zwart gat gravitatie) te onderschrijden. Dan zou het heelal 
een éénmalig fenomeen zijn zonder verklaarbaar begin. Dan zou het heelal geen cyclus van elkaar opvolgende 

heelallen kunnen vormen. 

 

De gravitatie van één of meerdere ‘exo’ heelallen zou de vorm van dit heelal eveneens beïnvloeden. Dat zou de 

heelalcyclus eveneens zodanig verstoren dat Krizgag niet meer kan worden onderschreden. Daarmee zou de 

overgang van dit heelal naar een volgend nieuw heelal volledig worden geblokkeerd.  

 

De Little Bang kan alleen plaatsvinden als het heelal ook ten opzichte van de ‘buitenruimte’ als geheel absoluut 

stilstaat. Dat duidt er volgens de auteur op dat: 

-) buiten dit heelal geen andere heelallen aanwezig zijn en slechts sprake is van één heelal rond het centrum C, 

-) buiten dit heelal geen ander draaipunt of een ander nulpunt aanwezig is dan het centrum C van dit heelal, 
 

Zo’n blokkade in de heelalcyclus zou eveneens plaatsvinden als in stap 16 één van circa 4 – 20 miljard 

waterstof-supernova’s niet zou plaatsvinden. Dan zou de Little Bang en daarmee de start van het volgende 

nieuwe heelal eveneens worden geblokkeerd.  

In alle gevallen zou het heelal eindigen na één cyclus en in de vorm van één groot zwart gat rond het Little Bang 

punt/centrum C van het heelal.  
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38) De uitdijingsnelheid van het nieuwe heelal: 

De auteur gaat uit dat het nieuwe heelal na de Little Bang uitdijt met maximaal circa 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid. Deze startsnelheid kan onmogelijk meer zijn dan de lichtsnelheid c.  

Modellering zal nadere informatie verschaffen over de exacte startsnelheid en bijbehorende kinetische energie 

van de uitdijing.  

 

39) Oorsprong kosmische straling: 
De kosmische straling is in belangrijke mate afkomstig van thans in het heelal aanwezige sterren. De 

hoogenergetische kosmische straling moet vooral afkomstig zijn van de buitenzijde van de centrale zwarte gaten 

van de sterrenstelsels die in belangrijke mate nog steeds bestaan uit instabiele zwart-gat atomen > nrs. 80 - 90.  

Dergelijk instabiele zwart-gat atoomkernen kunnen in een zwart gat alleen vervallen als ze terechtkomen in de 

allerbuitenste schil van het centrale zwarte gat.  

Zelfs dan kunnen de kosmische deeltjes alleen ontsnappen als deze deeltjes in de atoomkern van zwart-gat 

atomen extreem energierijk zijn. Alleen dan kunnen ze de verschillende elektronenschillen passeren waarbinnen 

de elektronen met circa de lichtsnelheid bewegen rond de atoomkern. De heelalcyclus noopt tot een andere en   

normale kijk op zwarte gaten en hun bijdrage aan de toename en afname van kosmische straling in het heelal.  
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*9)  CONCLUSIES  HEELALCYCLUS: 

De door de auteur beschreven heelalcyclus leidt tot de volgende conclusies:  

 

1)  De heelalcyclus verloopt volledig energie-neutraal waardoor deze heelalcyclus zichzelf eindeloos kan 

herhalen: 

-) Het heelal omvat een in beginsel exact ronde bolvormige ruimte met een straal van circa 2,5 – 3,5 miljard  

    lichtjaar met het Little Bang punt C als enige centrum en nulpunt van het heelal. Die dunne heelalbolschil is  

    bezet met, vanwege dubbeltellingen slechts circa 4 – 20 miljard sterrenstelsels, 
-) Het heelal is volledig gesloten systeem ten aanzien van: materie, massa, lading, magnetische spin en kinetische  

    energie alsmede ten aanzien van alle vormen van elektromagnetische straling en vormen van deeltjesstraling,  

-) Het heelal is enig in zijn soort; de heelalcyclus sluit het bestaan van neven heelallen buiten ons heelal uit. 

-) Het heelal is alleen open voor gravitatie straling en de heelalkloktijd. Beide fenomenen bevatten geen enkele  

    vorm van massa, materie of van (kinetische) energie. 

 

2) Heelal start vanuit enorm Little Bang zwarte gat en niet vanuit een singulariteit: 

Bij iedere Little Bang eindigt zowel de ruimte van het heelal als de tijd van het vorige heelal bij een bolruimte 

van zwart-gat materie met een doorsnede van circa 0,1 – 0,2 miljard km en bij een heelal kloktijd t = circa 2 – 3 

biljoen (1012) jaar. Het volgende heelal start ook vanuit een supergroot zwart gat en niet vanuit een singulariteit!  
-) Het heelal start bij t = 0 sec met het instabiel worden van het Little Bang zwarte gat. In de eindfase van  
    vorming van dat Little Bang zwarte gat daalt zijn gravitatie tot onder Krizgag; de kritische zwart gat  

    gravitatie, 

-) Bij het wegzakken van de inkrimpsnelheid. Inkrimpgravitatie en het onderschrijden van Krizgag start de Little  

    Bang. Dan vallen alle aanwezige zwart gat atomen gelijktijdig uiteen in een equivalent aantal gewone  

    protonen (= gewone materie) en gewone elektronen (= antimaterie), 

-) Bij de Little Bang blijft alle materie steeds 100 % materie in de vorm van losse protonen en elektronen en  

    treedt geen enkele vorm van annihilatie op! 

 

3) Heelalcyclus bestaat uit 29 stappen zonder inflatie: 

a) Na de Little Bang doorloopt het heelal een vaste cyclus van 29 stappen in een periode van circa 2 – 3 

biljoen (1012) jaar. Iedere cyclus eindigt met dezelfde Little Bang waarna het heelal vervolgens exact 
dezelfde cyclus van 29 stappen doorloopt, in exact dezelfde volgorde, binnen exact dezelfde 

hoeveelheid tijd en binnen exact dezelfde minimale en maximaal mogelijke bolvormige ruimte.  

b) Deze 29 stappen bestaan uit 16 kortstondige momenten met fysische, chemische of kernfysische 

reacties/veranderingen en 13 langdurige perioden met alleen fysische veranderingen. 

c) Door de bijzondere rol van gravitatie en daaraan gekoppelde gravitatie-energie wordt de heelalcyclus op 

een energie neutrale wijze afgewikkeld; de heelalcyclus herhaalt deze cyclus zichzelf in beginsel 

eindeloos in steeds exact dezelfde volgorde van 29 stappen, in exact dezelfde tijdsduur en binnen exact 

dezelfde ruimten voor materie en straling.  

Bij de volgende Little Bang begint de tijd weer opnieuw bij t = 0 seconde en begint de ruimte weer uit te dijen 

vanuit C en vanuit een ruimte met een straal van circa 0,05 - 0,1 miljard km. De uitdijingsnelheid bedraagt circa 

1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. De Little Bang duurt circa 1.300 – 1.500 jaar. Tijdens de hier beschreven Little 

Bang en het afpellen van dit zwarte gat treedt geen enkele vorm van inflatie op!  
 

4) Alle materie in heelal is geordend conform het periodiek systeem: 

-) Vanuit protonen en elektronen wordt in eerste instantie uitsluitend het waterstof atoom/molecuul gevormd. 

-) Vanuit waterstofplasma worden tijdens de waterstof-supernova’s uitsluitend atomen en isotopen gevormd 

conform de elementen van het periodiek systeem. Om energetische redenen kunnen geen andere elementen dan 

die van het periodiek systeem worden gevormd. Zie de Isotopentabel Wikipedia. De auteur vervangt daar alle 

neutronen in de atoomkernen door één proton en één elektron. (document F1d)  

-) Het stelsel van fysische en van chemische krachten is daardoor ook heelalalwijd uniform.  

 

5) Zwart gat atomen/zwarte gaten: 

-) Zwart gat atomen ontstaan vanuit gewone atomen als daarvan de elektronenschillen instorten als gevolg van de 
vorming van vanderwaals-bindingen binnenin het atoom. Alle compacte hemellichamen bestaan uit van oorsprong 

gewone atomen ≥ beryllium (Be). Zwarte gaten zijn superkoud en verkeren standaard bij circa 2,7 kelvin (= 

achtergrond temperatuur van het heelal). 

 

-) De centrale zwarte gaten in het centrum van sterrenstelsels ontstaan tijdens de waterstof supernova’s (Big Bangs) 

wanneer een groot deel van de via kernfusie gevormde elementen direct na de kernfusie ineenstorten tot het 
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centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. Dat centrale zwarte gat is gevuld met gewone atomen ≥ Be waarvan de 

elektronenschillen nog tijdens de Little Bang ineenstorten tot zwart gat atomen/materie. Waterstof, helium en 

lithium kunnen niet instorten tot zwart gat atomen. Deze drie lichtste elementen kunnen niet in een zwart gat 

worden opgenomen!  

 

6) Tijd, ruimte, krachten op het atoom en gravitatie zijn cyclisch en gekoppeld aan de heelalcyclus:  

Het door Uiterwijk Winkel afgeleide heelalmodel beschrijft kwalitatief de cyclus die het heelal in circa 2 – 3 

biljoen (1012) jaar doorloopt via een vaste cyclus van 29 verschillende stappen vanaf de Little Bang tot aan de 

volgende Little Bang.  
De auteur weet dat zijn heelalmodel mathematisch is te modelleren. Met zo’n model is de heelalcyclus tot in 

detail volledig kwantitatief in te vullen. (De auteur verwacht op voorshands slechts één mogelijke kwantitatieve 

invulling van het heelal en zijn cyclus!) 

 

Het aantal protonen en elektronen alsmede hun massa, lading, magnetische spin en kinetische energie en impuls 

blijft van heelal tot heelal steeds exact gelijk. Protonen en elektronen kunnen uiteenvallen in fotonen doch aan 

het eind van de heelalcyclus zijn alle fotonen van infrarood en licht weer terug gevormd tot: a) protonen en 

elektronen, b) tot waterstof, c) via kernfusie tot atomen ≥ Be en d) via transformatie van gewone atomen tot 

zwart gat atomen ≥ Be. Die zwart gat stomen worden weer opgenomen in kleine zwarte gaten en uiteindelijk 

opgenomen in het centrale zwarte gat van één van de miljarden sterrenstelsels.  

 
7) Tijd en ruimte vormen in absolute zin geen zelfstandige of autonome fysische fenomenen/parameters.  

Tijd en ruimte zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden alsmede aan het moment en aan de plaats van de Little 

Bang waarbij het Little Bang zwarte gat uiteenvalt in een equivalent aantal gewone protonen en elektronen. Uit 

die twee basisvormen van materie ontwikkelt zich later in eerste instantie uitsluitend het waterstof atoom en het 

waterstof molecuul.  

 

In de laatste stappen 27 – 29 van de cyclus komen tijd, ruimte, alle dan zwart gat materie en alle kinetische 

energie weer exact gelijktijdig terug op hun uitgangspunt het centrum C van het heelal. Daar vindt de volgende 

Little Bang plaats en start het heelal met het doorlopen van de volgende heelalcyclus.  

De heelalkloktijd is cyclisch en start bij t = 0 seconde bij de Little Bang en heeft met een fysisch maximum van 

circa 2 – 3 biljoen (1012) jaar.  
- Tijd is fysisch gezien eindig en zit lineair gekoppeld aan de heelalcyclus. 

- De ruimte is fysisch gezien eveneens eindig. Ruimte is minimaal bij de vorming van het Little Bang 

zwarte gat met een straal van circa 0,05 - 0,1 miljard km terwijl de maximale ruimte van het heelal is 

begrensd tot een alzijdig gelijke ruimte rondom C met een straal van maximaal circa 2,5 – 3,5 miljard 

lichtjaar rondom het Little Bang punt en centrum C van het heelal. Ruimte van het heelal is eveneens 

beperkt en eindig!  

- Alleen voor gravitatie en tijd is het heelal oneindig! 

 

Tijd en ruimte zijn tijdens de heelalcyclus samen met de overige 12 basisparameters steeds integraal aan elkaar 

gekoppeld. Op de schaal van het heelal mag men dus nooit slechts twee of meerdere parameter bezien doch 

alleen alle twaalf parameters samen en altijd integraal!  

In de wetenschap wordt dat uitgangspunt constant geschonden. Vooral bij theoretisch onderzoek leidt dat tot 
onvolledige beschouwingen, waarnemingen en metingen en daarmee tot onvolledige en foutieve conclusies. 

 

5) Relativiteitstheorie: 

-a) De heelalcyclus van Uiterwijk Winkel gaat uit van vast gedefinieerde begrippen voor gravitatie, tijd en  

     ruimte. De heelalcyclus is onverenigbaar met de relativiteitstheorie van Einstein. Binnen de exacte  

     wetenschappen anno 2015 staat de relativiteitstheorie nog steeds centraal 

-b) Massa valt niet om te zetten in pure energie noch valt omgekeerd vanuit (pure) energie weer massa te  

     vormen. Pure energie bestaat niet als zodanig omdat kinetische energie altijd gekoppeld is aan massa/materie;  

     document F1a 2014, 

-c) Equivalente materie/antimaterie valt via annihilatie alleen om te zetten in elektromagnetische straling in de  

    vorm van fotonen (majorana deeltjes) van licht en infrarood. De massa van de betrokken materie zelf is  
    daarbij niet omgezet in pure kinetische energie. Document F1c.  

-d) Alleen vanuit fotonen valt weer materie te maken door deze fotonen met de lichtsnelheid om hun as te laten  

    roteren tot rotorfotonen waarbij E = 1/2m2 is toegevoegd en materievorming plaatsvindt via het pad van  

    achtereenvolgens rotorfotonen, strings, quarks en uiteindelijk alleen het proton en het elektron.  

    In het heelal vindt de vorming van protonen en van elektronen vanuit fotonen plaats gedurende de miljarden  

    jaren durende reis door de heelalbolschil.  
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-f) Op grond van de  heelalcyclus dient de relativiteitstheorie volledig en principieel te worden verworpen en uit  

    volledig uit de basis van de huidige exacte wetenschappen (2015) te worden verwijderd: 

.g) Acceptatie van de heelalcyclus zal daardoor op uiterst grote weerstand stuiten. 

 

6) Heelalcyclus volgt de relativiteitstheorie op: 

-) Met de heelalcyclus komt het eind van de houdbaarheidsdatum van de relativiteitstheorie in zicht. 

-) De komende eeuw staat de heelalcyclus centraal met de daaraan gerelateerde documenten.  

-) Het fundament van de exacte wetenschappen zal daardoor ingrijpende wijzigingen ondergaan. 

  
 

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

 

*)       Met grote dank, respect en met alle eerbied voor Albert Einstein.  

          Zijn inzichten hebben de exacte wetenschappen enorme stappen vooruit geholpen en een eeuw lang vorm  

          gegeven!  

 

**)     Met dank aan Franklin Roos voor inhoudelijk commentaar en de vertaling, 

 

***)   Met dank aan Adarshi Yadava voor de verschillende figuren in de documenten op de website  

          www.uiterwijkwinkel.eu   
 

****) Copyrights  

Het gebruik van de documenten van de auteur A.P.B. Uiterwijk Winkel en van de documenten op zijn website 

www.uiterwijkwinkel.eu is uitsluitend vrij voor puur persoonlijk gebruik. 

 

Voor alle vormen van educatief gebruik op scholen, universiteiten, instituten, commerciële instellingen, cursussen, 

boeken, lesmiddelen etc. en gebruik in lezingen zijn auteursrechten van toepassing en is schriftelijke toestemming 

van de auteur vereist.  

 

De auteur heeft dertig jaar en circa dertig tot veertig duizend uur besteed aan deze theorievorming en het laten 

maken van de bijbehorende figuren.  
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