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STRUCTUUR FYSISCHE / CHEMISCHE KRACHTEN / BINDINGEN 

IN RELATIE TOT SNELHEID VAN ATOMEN IN HET HEELAL: 
 

■ Het Standaard Model anno 2015 berust op 17 verschillende deeltjes. Die zijn bepaald na botsingen van 

materie in deeltjesversnellers. Die deeltjes zijn dan allemaal in een ‘hoog energetische’ toestand. 

De materie in Uw omgeving en in uw eigen lijf bestaat echter niet uit deze 17 ‘hoog energetische’ deeltjes. 

 

■ Alle materie in het heelal bevindt zich normaliter in een ‘laag energetische’ toestand. Die materie berust 

op het ‘laag energetische’ higgs model van Uiterwijk Winkel. (F1a 2014) dat slechts vier elementaire higgs 

deeltjes omvat die niet proefondervindelijk aantoonbaar zijn in botsingsproducten van deeltjesversnellers! 

Dit ‘laag energetische’ higgs model berust slechts op twee proton-higgs deeltjes en twee elektron-higgs! 

 

■ Aan deze vier higgs zit een vaste basishoeveelheid kinetische energie gehecht. Dat resulteert in drie vaste 

rotaties; één om de lengteas en twee om beide breedte assen. Deze 3 vaste hoeksnelheden zorgen voor drie 

vervormingen en daarmee voor drie constante torsies binnenin deze 4 higgs! Als reactie en protest op die 

constante vervormingen genereren die vier higgs vier constante elementaire kenmerken: a) massa of 

antimassa, b) + of - elektrische lading en c) magnetische spin ↑ of ↓ en hebben deze d) een zeker volume. 

Op dit elementaire higgs niveau kan geen annihilatie optreden tussen massa en antimassa! Geen E = mc2. 

 

 ■ Met die vier ‘laag energetische’ elementaire higgs zijn uitsluitend vier op zich stabiele basisvormen van 

(anti)materie te vormen: 1) het proton, 2) het antiproton, 3) het elektron en 4) het anti-elektron met de 

elementaire kenmerken van: a) (anti)materie, b) positieve of negatieve elektrische lading en c) parallelle of 

anti-parallelle magnetische spin en d) volume en e) geen enkele andere fysische of chemische kracht. 

Per definitie is materie een hoeveelheid massa waaraan E = ½ mc2 aan rotatie-energie is toegevoegd. Dat 

geldt ook voor antimaterie! Rotatie klok mee (= voorhand materie) en klok tegen (= antimaterie). 

Pas op het niveau van equivalente hoeveelheden materie en antimaterie treedt annihilatie op en E = mc2! 

 

■ Met protonen en elektronen zijn atomen en daarmee moleculen te vormen. Om energetische redenen 

zijn alle atomen heelalwijd dwingend opgebouwd conform de elementen van het periodiek systeem en 

genereren die elementen overal hetzelfde stelsel van fysische, chemische en mechanische krachten. 

 

■ Deze niet elementaire krachten en hun bindingen zijn afgeleiden van het atoom. Die niet elementaire 

krachten ontstaan pas door snelheid van het atoom in het heelal ten opzichte van het centrum C van het 

heelal en R1 sterrenstelsels of door verandering van deze snelheid en/of van de richting van die snelheid. 

 

■ In het heelal zijn de structuur van deze niet elementaire krachten van atomen en hun bindingen lokaal 

gerelateerd aan de 5 – 9 snelheden van het atoom c.q. die van het bewuste hemellichaam in het heelal. Van 

alle sterrenstelsels binnen de heelalbolschil is dat aantal snelheden lokaal overal gelijk. 

 

■ Iedere vorm van snelheid van het atoom in het heelal genereert bij de ‘schil’-elektronen van het atoom 

een eigen krachtcomponent. Alle fysische en chemische krachten van de elementen van het periodiek 

systeem tonen net zoveel componenten / dimensies als de 5 – 9 snelheden waarmee de aarde / het 

hemellichaam in het heelal beweegt ten opzichte van centrum C en centra R1’s van sterrenstelsels.  

Alleen gelijke componenten van éénzelfde kracht kunnen elkaar aantrekken en daarmee bindingen 

vormen of kunnen deze elkaar afstoten. Dit is verwoord in de Component Wet van Uiterwijk Winkel. 

 

■ Op aarde bestaan alle niet elementaire fysische en chemische bindingen dus uit net zoveel binding-

componenten als bewegingen van de aarde in het heelal. Op aarde is de structuur van deze krachten en 

hun bindingen een directe afspiegeling/reflectie van deze 5 – 9 bewegingen van de aarde in het heelal! 

Die 5 – 9 dimensies bevinden zich op atomair niveau.  

Op het niveau van higgs / snaren / strings gelden slechts drie, niet meetbare, (rotatie)dimensies! 
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*1)  INLEIDING: 

 

-) Start heelal met super koude Little Bang: 
In document G6 www.uiterwijkwinkel.eu en G8 figuren is afgeleid dit heelal is gestart met een super koude, bij 

0 kelvin afgewikkelde, Little Bang. In dat Little Bang zwarte gat had gravitatie voordien alle massa, materie en 

alle kinetische energie van het vorige heelal bijeengebracht rondom het vaste centrum C van het heelal / de 

heelalbolschil. 

Die super koude, niet meer waarneembare, Little Bang vond reeds circa 40 – 45 miljard jaar geleden plaats als 

gevolg van de steeds verdere afname aan inkrimpsnelheid en daardoor steeds verdere afname van de (inkrimp)-

gravitatie tot uiteindelijk vrijwel nul. 

In de eindfase van het vorige heelal was dat Little Bang zwarte gat volkomen ontdaan van rotatie (snelheid), en 

daardoor van gravitatie en was dit zwarte gat daardoor perfect rond. In de eindfase had dat Little Bang zwarte gat 

een diameter van circa 5 – 10 miljoen km en nam tegelijkertijd de gravitatie steeds verder af! 

 

-) Geen singulariteit: 

De elektronenschillen van zwart gat atomen stoten elkaar af (F1e + figuren). Door deze onderlinge afstoting van 

de aanwezige zwart gat atomen kan dit Little Bang zwarte gat niet verder ineenstorten tot een singulariteit. Het 

huidige heelal is ontstaat vanuit één super groot zwart gat en via een super koude, bij 0 kelvin afgewikkelde, 

Little Bang. 

 

-) Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) onderschreden: 

Net voordat dat Little Bang zwarte gat helemaal afgerond was nam de gravitatie daarvan zover af dat de kritische 

zwart gat gravitatie van zwarte gaten (Krizgag) werd onderschreden. Door het steeds verder wegvallen van 

snelheid en daarmee van gravitatie kon de resterende gravitatie de zwart gat atomen in dat Little Bang zwarte gat 

niet meer bijeen houden in het zwarte gat. Bij het bereiken van Krizgag viel dat Little Bang zwarte gat eerst 

uiteen in losse zwart gat atomen die van nature een temperatuur van circa 2,7 kelvin hebben. 
Buiten de bescherming van een zwart gat zijn zwart gat atomen van zichzelf ook volledig instabiel. Zwart gat 

vallen dan in vier stappen verder uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen. Dat zijn ook de enige 

twee stabiele bouwstenen van alle zwart gat atomen en van alle gewone atomen en hun isotopen. 

 

Deze twee basisbouwstenen bezitten naast hun massa slechts twee elementaire krachten: elektrische lading en 

magnetische spin. Losse protonen en elektronen genereren van zichzelf geen gravitatie! Dat doen alleen atomen 

in combinatie met (rotatie)snelheid. 

 

Alle andere niet elementaire fysische en chemische krachten en gravitatie zijn afkomstig van atomen en 

specifiek vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen. Die krachten ontstaan als gevolg van (rotatie)snelheid van het 

atoom in het heelal. De mechanische krachten ontstaan door veranderingen in de snelheid en in de richting. 
 

-) Heelal dijt eerst miljarden jaren uit zonder atomen en dus zonder gravitatie: 

Tijdens de heelalcyclus (document G7 en G8 figuren) dijt het heelal na de Little Bang eerst 5 – 10 miljard jaar 

uit in de vorm van mono-laagjes van protonen en elektronen. Die losse protonen en elektronen genereren van 

zichzelf geen gravitatie of enige andere fysische of chemische kracht. Gedurende die eerste 5 – 10 miljard jaar na 

de Little Bang dijt het heelal uit met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c in de vorm van een steeds dunner 

wordende perfect ronde heelal bolschil / ballon. 

Die eerste fase van uitdijing geschiedt zonder gravitatie en dus geheel zonder gravitatie-energie! Voor gravitatie 

verwijst de auteur naar de documenten E3 en E3-1 (figuren + de heelalcyclus in twee figuren). 

 

Gravitatie en gravitatie-energie komen pas terug als die, bij de Little Bang vrijgemaakte, protonen en elektronen 

samen weer het waterstof atoom/molecuul gaan vormen! Dat gebeurt pas circa 5 – 10 miljard jaar na de Little 
Bang. De dunne ballon van het heelal is dan intussen alzijdig gelijkmatig uitgedijd over een afstand van circa 3 

miljard lichtjaar t.o.v. het centrum C van het heelal. 

 

-) Vorming van gravitatie en daarmee vanuit het niets gravitatie-energie t.o.v. C: 

Bij de vorming van waterstof ontstaat naast gravitatie meteen ook een enorme hoeveelheid gravitatie-energie 

t.o.v. het centrum C van het heelal. Deze gravitatie-energie is de door astrofysici zo naarstig gezochte ‘donkere’ 

energie! 
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-) Vorming van steeds groter en heter wordende waterstofbollen: 

Die gravitatie leidt tot afremming van de uitdijingsnelheid. De daarbij vrijkomende energie wordt niet omgezet 

in warmte maar volledig omgezet in rotatie-energie/snelheid. Daardoor ontstaan grote roterende gebieden in het 

waterstofgas en in circa 4 – 20 miljard rotatiegebieden. Ieder rotatiegebied heeft een diameter van 1 – 3 miljoen 

lichtjaar ieder rondom het rotatiecentrum R1. Alle rotatie centra R1 resulteren later ieder in één sterrenstelsel. 

 

Uiteindelijk koelt dat waterstof ook af tot zijn condensatiepunt. Met het wegvallen van de gasdruk hoopt dat 

vloeibare waterstof in de heelalbolschil zich onder invloed van gravitatie op in die 4 – 20 miljard rotatiecentra 

R1. Tijdens dat proces worden die waterstofbollen steeds groter. Door het vrijkomen van gravitatie-energie 
worden deze 100% pure waterstofbollen ook steeds heter en gaan deze bollen ook steeds sneller om hun as 

roteren. 

 

-) Alle sterrenstelsels starten met één eigen super hete Big Bang: 

Circa 20 – 25 miljard jaar na de superkoude Little Bang en circa 20 miljard jaar geleden zijn circa 4 – 20 miljard 

super grote pure heel hete en snel roterende waterstofbollen ontstaan. In de kernen van deze bollen is overal een 

gelijke temperatuur aanwezig van rond de 20 – 40 miljoen kelvin. Die steeds verdere toename van druk en van 

temperatuur mondde zo’n circa 20 miljard jaar geleden uit in het vrijwel gelijktijdig plaatsvinden van 4 – 20 

miljard super hete Big Bangs.  

Iedere Big Bang markeert de vorming van één sterrenstelsel. Die miljarden Big Bangs gingen gepaard met de 

vorming van het centrale zwarte gat in het centrum van het sterrenstelsel. Na die Big Bangs ontstaan gelijktijdig 
circa 4 – 20 miljard sterrenstelsels rondom hun centraal zwarte gat die qua opzet min of meer identiek zijn. Alle 

materie in die sterrenstelsels berust heelalwijd op exact dezelfde elementen/ isotopen van het periodiek systeem. 

 

 

1.1 ATOMEN ALLEEN OPGEBOUWD MET PROTONEN EN ELEKTRONEN 
Tijdens die 4 – 20 miljard Big Bangs is alleen puur waterstofplasma en daarmee alleen protonen en elektronen 

aanwezig. Alle, vanuit dat waterstof gevormde atomen zijn heelalwijd dwingend opgebouwd met uitsluitend 

protonen en elektronen. Die tijdens kernfusiereacties vanuit waterstof gevormde atomen worden dwingend 

opgebouwd en geordend conform de elementen/isotopen van het periodiek systeem. Zie de Isotopentabel 

Wikipedia.  
Alle materie en daarmee ook alle elementaire en niet elementaire fysische, chemische en mechanische krachten 
zijn daardoor heelalwijd uniform van opbouw. Zie document F1d. 

 

-) Atoomkern berust op alleen protonen en elektronen; atoomkernen bevatten geen neutronen: 

In het document F1d vereenvoudigt de auteur het atoommodel van Bohr door alle neutronen in de atoomkern, 

Isotopentabel van Wikipedia, te vervangen door één ‘kern’-elektron en één ‘kern’-proton! De structuur van alle 

atomen/isotopen berust dan uitsluitend op protonen en elektronen. Die basisbouwstenen bezitten naast hun massa 

slechts twee elementaire krachten van a) elektrische lading en b) magnetische spin. 

 

-) ‘kern’-elektronen en ‘schil’-elektronen: 

De in atomen aanwezige elektronen zijn nu toe te delen naar twee posities: a) als ‘schil’-elektron of b) als ‘kern’-

elektron in de atoomkern. De structuur van atoomkernen wordt daardoor aanzienlijk eenvoudiger van opbouw en 

berust dan uitsluitend op protonen/elektronen en op bindingen en afstotingen van elektrische lading en 
magnetische spin! 

De ‘sterke kernkracht’ in de atoomkern wordt nu concreet ingevuld met een sterke ladingkracht/binding tussen 

protonen en elektronen.  

De ‘zwakke kernkracht’ wordt ook concreet ingevuld met een zwakke magnetische spinkracht/afstoting. Beide 

vrij vage ‘kernkracht’ begrippen zijn nu duidelijk en komen daarmee volledig te vervallen! 

 

-) Inperken structuur krachten en bindingen op atomair niveau: 

In document D1 beperkt auteur zich tot de bindingen van complete materie vanaf het proton/elektron en tot de 

bindingen en afstotingen van complete materie opgebouwd uit: a) protonen/elektronen b) atomen en c) 

moleculen. 
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*2) PROBLEEMSTELLING: 

 

-) Elementaire krachten ontstaan door kinetische energie/rotatie: 

Protonen en elektronen, de elementaire bouwstenen van atomen, bezitten uitsluitend hun elementaire elektrische 

lading(kracht) en magnetische spin(kracht). Die elementaire krachten en massa ontstaan reeds op het higgs 

niveau en ontstaan daar door kinetische energie en de daaruit voortvloeiende drie constante rotaties van alle 

higgs deeltjes rond de lengteas en beide breedte assen. Zie document F1a 2014. 

 

Massa en deze twee elementaire krachten van het proton/elektron hebben geen relatie met de uitwendige 
snelheid van het atoom in het heelal doch alleen met de eigen inwendige rotaties om de lengteas en beide breedte 

assen! Deze elementaire bindingen van lading en spin zijn niet opgebouwd uit onderliggende vectoren / 

componenten! 

 

-) Andere krachten en hun bindingen ontstaan door snelheid van het atoom in het heelal: 

In de exacte wetenschappen wordt thans geen relatie onderkend tussen krachten op het atoom en snelheid van dat 

atoom in het heelal. Dat probleem wordt ondervangen door de kwantumvelden theorie.  

 

Volgens de auteur ontstaan gravitatie, de twee fysische en de twee chemische krachten door snelheid van het 

atoom in het heelal. Die krachten worden uitsluitend gegenereerd vanuit de ‘schil’ elektronen van het atoom. 

Snelheid in het heelal zorgt  
a) voor afwijkingen in de ideale baan van de ‘schil’ elektronen en  

b) voor een toename van ‘toegevoegde’ kinetische energie van deze ‘schil’ elektronen.  

 

Deze ‘schil’ elektronen streven naar een perfect ronde baan rond de atoomkern en dus naar een atoom zonder 

(rotatie)snelheid. De ‘schil’ elektronen willen af van: 

a) die afwijking in hun baan (→ resulteert in gravitatie) en  

b) van die door snelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie (→ geeft 2 fysische en 2 chemische krachten). 

c) de mechanische krachten op het atoom ontstaan door verandering van snelheid of de richting van de snelheid. 

Zie document F1d. 

De aarde en andere hemellichamen zijn overall onderhevig aan 5 - 9 verschillende vormen van snelheid in het 

heelal. Deze snelheid gerelateerde krachten zijn daardoor zowel kwalitatief als kwantitatief opgebouwd uit 5 – 9 
verschillende kracht- en binding-componenten. Die verschillende snelheden van de aarde in het heelal zijn anno 

2016 grotendeels onbekend.  

 

-) Kwantum velden theorie zit gekoppeld aan snelheden in het heelal: 

De problemen in de kwantum mechanica en de complexiteit van de kwantum velden theorie zijn grotendeels 

terug te voeren naar de onbekendheid van deze 5 – 9 snelheden van de aarde in het heelal en binnen de 

heelalbolschil die het heelal in werkelijkheid is. Die snelheden zijn pas kwalitatief en kwantitatief te bepalen via 

modellering van de heelalcyclus. Zie document G7. 

 

-) Bindingen in de atoomkern als combinatie van ‘sterke aantrekking’ en ‘zwakke afstoting’: 

De elementaire bindingen in de atoomkern tussen protonen en elektronen bestaan uit combinaties van: a) een 

sterke elektrische ladingbinding en b) gelijktijdig een zwakke afstoting via de magnetische spin waardoor 
protonen en elektronen elkaar niet echt fysiek kunnen raken! Fysiek raken zou immers resulteren in vormen van 

annihilatie! 

 

-) Niet elementaire krachten op het atoom ontstaan door snelheid van het atoom in het heelal: 

Alle overige fysische, chemische bindingen krachten/bindingen worden gegenereerd vanuit de schil-elektronen 

van atomen en ontstaan door de 5 – 9 snelheden van deze atomen c.q. van de aarde in het heelal. De 

kwantitatieve omvang van die krachten en hun bindingen zit gekoppeld aan die snelheden! 

 

-) Probleem: anno 2016 is niet bekend: 

a) het aantal bewegingen van de aarde in het heelal en b) de omvang van die 5 – 9 snelheden: 

Het heelal doorloopt een vaste energie neutrale cyclus van 29 stappen in een periode van 2 – 3 biljoen (1012) jaar. 
De huidige circa 40 – 45 miljard voorgeschiedenis van dit heelal en daarmee die van de aarde wordt anno 2016 

slechts gedeeltelijk onderkend. Het betreft snelheden ten opzichte van: 

a) het centrum C van het heelal / de heelalbolschil, 

b) het rotatiecentrum R1 van het Melkwegstelsel, 

c) de bewegingen van naburige sterrenstelsels en R1’s onderling en  

d) de rotaties aarde binnen het zonnestelsel.  
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De snelheden van de aarde die ontwikkeld zijn na deze Big Bangs zijn wel bekend. 

 

De snelheden die ontwikkeld zijn voorafgaand aan deze Big Bangs zijn nog niet onderkend laat staan dat deze 

kwantitatief zijn ingevuld. Slechts een beperkt aantal van de huidige in stap 23 aanwezige 5 – 9 snelheden zijn 

kwantitatief bekend. We vinden alle bewegingen van de aarde wel terug in de gemeten 10 – 11 dimensies in het 

kader van de string / snaar theorie! 

 

Op aarde is de opbouw van de fysische en chemische krachten/bindingen heel complex doordat die opbouw 

gekoppeld zit aan die 5 – 9, deels onbekende, bewegingen van de aarde in het heelal. Alle daarmee te vormen 
fysische en chemische bindingen van atomen en in moleculen bestaan ook uit dezelfde 5 – 9 onderliggende 

bindingcomponenten; iedere snelheid genereert zijn eigen kracht / bindingcomponent!  

(Op aarde moet in theorie reeds een meetbaar verschil aanwezig zijn tussen fysische en chemische bindingen op 

de evenaar en dezelfde bindingen op de noord/zuidpool. Die effecten ook gelden voor alle atomen in de 

meetapparatuur. Dat aanwezige verschil is daardoor vermoedelijk niet te meten!) 

 

-) Ontbreken mathematisch model heelal en heelalcyclus: 

De auteur weet dat het heelal en zijn cyclus van 29 stappen mathematisch te modelleren is. We verkeren thans 

in stap 23 van de heelalcyclus. Met zo’n mathematisch model valt de gehele voorgeschiedenis van dit heelal en 

specifiek die van de aarde af te leiden. Daarmee zijn alle voorgaande, niet meer waarneembare, 22 stappen af 

te leiden en kwantitatief in te vullen. Dat geldt ook voor het precieze aantal snelheden en voor de kwantitatieve 
omvang van die huidige 5 – 9 (of meer) bewegingen van de aarde in het heelal.  

Zijn die snelheden stuk voor stuk bekend en gekwantificeerd dan is de kwantum mechanische structuur van alle 

fysische en chemische binding op aarde tot in detail weer te geven. Alle bindingen hebben dezelfde 

basisstructuur! 

Iedere fysische en chemische binding is dan precies nader uit te splitsen naar 5 – 9 (of meer) kwantitatief 

ingevulde kracht- en binding-componenten. De huidige problemen in de kwantum mechanica en QCD zijn dan 

voor een groot deel opgelost! 

 

Met zo’n heelalmodel zijn ook alle toekomstige stappen in de heelalcyclus af te leiden en zijn deze stappen ook 

volledig kwantitatief in te vullen. Modelleren van het heelal en de heelalcyclus is dringend gewenst en zelfs 

noodzakelijk. (Zie documenten G7 (heelalcyclus) en G8 (figuren heelalcyclus) www.uiterwijkwinkel.eu ). 
 

-) Iedere binding op aarde is een complete afspiegeling van de bewegingen van de aarde in het heelal: 

In theorie valt vanuit iedere fysische en chemische binding op aarde af te leiden aan welke snelheden waarmee 

de aarde in het heelal beweegt en tevens hoe groot die verschillende snelheden van de aarde zijn. Zo’n analyse is 

echter verre van eenvoudig. In alle gebruikte meetapparatuur zijn alle atomen immers ook onderhevig aan die 5 

– 9 snelheden in het heelal.  

Naarmate de meting nauwkeuriger wordt komen de effecten van die snelheden van de aarde in het heelal steeds 

duidelijker naar voren en gaan deze het uiteindelijke meetresultaat ook steeds meer bepalen! (Dat is te zien bij 

metingen in het kader van snaar/string theorie)  

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*3) DOEL VAN DIT DOCUMENT: 

In dit document D1 worden de krachten van atomen afgeleid en worden de opbouw en structuren van bindingen 

en afstotingen tussen atomen onderling uitgewerkt. Krachten en hun bindingen ontstaan als reactie op de 

bewegingen van atomen in het heelal. 

Dit document beschrijft kwalitatief het ontstaan en de complexe opbouw en structuur van krachten van atomen 

in termen van kracht- en bindingcomponenten. Alle niet elementaire fysische en chemische krachten en 

bindingen en gravitatie en hun bijbehorende natuurconstanten zijn uit te splitsen naar de 5 – 9 bewegingen van 

de aarde in het heelal! Iedere component van zo’n fysische of chemische kracht of binding zit één op één 
gekoppeld aan één van die 5 – 9 snelheden van het atoom in het heelal. 

Diezelfde opbouw geldt ook voor gravitatie. 

 

 

3.1 NOODZAAK ONTWIKKELING MATHEMATISCH MODEL HEELAL EN ZIJN CYCLUS: 

Van het huidige aantal van 5 – 9 snelheden van de aarde in het heelal zijn circa 3 – 4 van die snelheden reeds 

ontstaan in de niet meer waarneembare periode van circa 15 – 20 miljard jaar die voorafging aan deze circa 

4 – 20 miljard Big Bangs. 

Die snelheden zijn aanzienlijk en moeilijk terug te vinden laat staan te kwantificeren. 

In het kader van de kwantummechanica en QCD moeten alle huidige snelheden van de aarde in het heelal wel 

worden afgeleid en zelfs nauwkeurig te worden gekwantificeerd. Dat valt te realiseren via het opstellen van een 
mathematisch model van het heelal en van de heelalcyclus. 
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* 4) DE TWEE ELEMENTAIRE KRACHTEN VAN HET PROTON EN HET ELEKTRON: 

 

Het proton en elektron alsmede de daarmee te maken atomen/isotopen vormen de basis van de fysica en de 

chemie. Die elementaire bouwstenen zijn gebaseerd is op massa en de twee elementaire krachten: 

 

Schema 4 – 1: de elementaire krachten van protonen en elektronen: 

-) het éénwaardig positief geladen proton (L +1) met magnetische spin (M+1/2) en 

-) het éénwaardig negatief geladen elektron (L -1) met magnetische spin (M +1/2). 
    met hun antivormen: 

-) het éénwaardig negatief geladen proton (L -1) met magnetische spin (M -1/2) en 

-) het éénwaardig positief geladen positron (L +1) met magnetische spin (M -1/2). 

 

Toelichting Schema 4 – 1: 

1) Tegengestelde ladingen trekken elkaar wederzijds aan; gelijke ladingen stoten elkaar wederzijds af. 

Iets dergelijks geldt ook voor de magnetische spin. 

2) Met gelijke elkaar wederzijds aantrekkende krachten zijn elementaire bindingen te vormen. 

 

In het atoommodel en de atoomkern van Uiterwijk Winkel is het kern-elektron normaliter gebonden aan 

minimaal twee protonen. In alle atoomkernen (≥ He) is minimaal één van die kern-elektronen gebonden aan drie 
protonen. Dat kern-elektron hangt dan ruimtelijk tussen drie protonen in! Dat is het restant van de eerste 

fusiestap van waterstof → helium die herkenbaar blijft in alle hogere atomen.  

 

De ‘kern’-elektronen vormen letterlijk de ‘lading-cement’ in de atoomkern. De magnetische spin voorkomt dat 

protonen en ‘kern’-elektronen elkaar fysiek raken. Dit soort combinaties van aantrekking via lading en afstoting 

via magnetische spin benoemt de auteur als lad-mag binding. Deze ‘lad-mag’ bindingen tussen protonen en 

elektronen houdt de elkaar onderling afstotende protonen dicht bijeen in de atoomkern zonder dat deze elkaar 

fysiek kunnen raken. In dat geval zouden de aan materie gekoppelde rotaties wederzijds worden opgeheven. Dat 

zou direct resulteren in een vorm van annihilatie! In de atoomkern is echt direct fysiek contact mogelijk tussen 

de daar aanwezige protonen en ‘kern’-elektronen. Zie figuur 28 document F1d. 

 

 

4.1 ELEMENTAIRE BINDINGEN EN AFSTOTINGEN IN DE ATOOMKERN: 

In de atoomkern bestaan de bindingen tussen de daar aanwezige protonen en ‘kern’ elektronen uit een 

aantrekkende ladingbinding in een gelijktijdige combinatie met een wederzijdse afstoting via de magnetische 

spin. In de atoomkern zijn deze elementaire bindingen van elektrische lading en afstotingen door magnetische 

spin niet opgebouwd uit snelheid-componenten! 

 

Bij kernfusie van een schil-elektron aan de atoomkern wordt de hoeksnelheid van dat elektron (circa 

tweeduizend km/s) afgeremd tot relatief nul t.o.v. de atoomkern. Deze kinetische energie komt vrij in de vorm 

van fotonen van warmte en licht. 

Bij de fusie van ‘schil’-elektronen aan de atoomkern verdwijnt exact gelijktijdig separaat ook de gravitatie van 

dit schil-elektron en de daaraan verbonden gravitatie-energie! Daardoor lijkt alsof bij kernfusie ‘massa’ 
verdwijnt en dat deze ‘massa’ is omgezet in energie. Dat berust helaas op ‘gezichtsbedrog’ of een verkeerde 

interpretatie van de vrijgekomen energie! Bij kernfusie verdwijnen naast gravitatie ook alle andere fysische en 

chemische krachten van dat voormalige ‘schil’-elektron. 

 

 

4.1.1 VERBREKEN VAN ELEMENTAIRE LADINGBINDING TUSSEN ELEKTRON EN PROTON IN 

DE ATOOMKERN: 

Als stabiele atoomkernen en hun elementaire ladingbindingen worden beschoten met: a) snelle protonen, b) 

snelle elektronen, c) neutronen of d) andere hoogenergetische materiedeeltjes kunnen dergelijke deeltjes in de 

atoomkern van protonen/elektronen worden opgenomen. De atoomkern raakt dan instabiel door een teveel aan 

protonen of een teveel aan kern-elektronen. De atoomkern wordt weer stabiel door materiedeeltjes uit te stoten: 
a) alfa deeltjes (He kernen bestaande uit 4 protonen en twee ‘kern’-elektronen), 

b) bètadeeltjes (snelle losse elektronen) of 

c) van snelle neutronen (1 proton +1 ‘kern’-elektron) of 

d) nog rigoureuzer door de atoomkern op te splitsen in twee kleinere atoomkernen ieder met eigen 

elektronenschillen. 
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In alle gevallen is sprake van kernreacties en van het stapsgewijs verbreken van één of meerdere elementaire 

ladingbindingen in de atoomkern. Alle kernreacties zijn te ontleden in een serie van enkelvoudige stapjes! Alle 

kernfusie- en kernsplitsingsreacties voldoen aan het min/max1 beginsel van Uiterwijk Winkel. Zie document 

F1f. 
 

 

4.2 DE SUB-ELEMENTAIRE CENTRIPETAALKRACHT: 

Alle atomen/ elementen van het periodiek systeem hebben een positief geladen atoomkern die is opgebouwd uit 

globaal twee protonen op één ‘kern’-elektron. Alle atoomkernen van gewone materie zijn standaard positief 
geladen. Rondom deze positief geladen atoomkernen draaien één of meerdere negatief geladen ‘schil’-elektronen 

in één of meerdere elektronen banen. Die neutraliseren de positieve lading van de atoomkern tot netto een 

ongeladen atoom. 

De resultante van de elektrische en magnetische krachten zorgt er als centripetaal kracht voor, dat het elektron in 

zijn ronde baan kan blijven bewegen en de bocht omtrekt. Het ‘schil’-elektron valt als het ware continu met circa 

twee duizend km/s rond de atoomkern.  

Staat het atoom absoluut stil in het heelal dan houdt deze centripetaal kracht (+Cpk e) alle ‘schil’-elektronen in 

een perfect ronde cirkelachtige en strakke baan rond de atoomkern. De baan van dat ‘schil’-elektron vertoont 

geen afwijkingen en is dan precies één elektron dik. Alle elektronen paren zijn dan uiteengevallen in losse 

elektronen en afwezig. 

 
Die ideale baan verdwijnt zodra het atoom in het heelal beweegt ten opzichte van a) het middelpunt C van de 

heelalbolschil b) t.o.v. het rotatiecentrum R1 van het Melkwegstelsel, c) t.o.v. sterrenstelsels onderling en d) 

binnen zonnestelsels. Alle snelheden van het atoom in het heelal worden immers ook 1 : 1 toegevoegd aan deze 

van oorsprong perfect ronde banen van de ‘schil’-elektronen. Door de verschillende snelheden en (rotatie) 

snelheden in het heelal worden de banen van deze ‘schil’-elektronen rond de atoomkern breed, bandvormig en 

heel vaag. De exacte positie van het ‘schil’-elektron is steeds onduidelijk en niet exact te bepalen.  

 

Schema 4 – 2: De basale krachtplaats/ kracht van het elektron: 

b)  1 centripetaal kracht opgewekt door rotatie elektron om de atoomkern:        (+Ck e-),  

 

Toelichting Schema 4 - 2: 
1) Deze centripetaal kracht van het ‘schil’-elektron manifesteert zich uitsluitend binnen de context van het 

atoom. Alle atomen zijn gebaseerd op protonen en elektronen en de drie autonome grootheden van het atoom: a) 

lading,  b) spin en c) de afgeleide centripetaal kracht. 

 

2) Deze centripetaal kracht van het elektron (+Ck e) is kwantitatief niet van buitenaf het atoom te meten; wel te 

berekenen! Deze kracht kan zelf geen bindingen aangaan noch een wederzijdse afstoting genereren; wel de 

lading en spin van het elektron zelf. 

 

Schema 4 - 3: De 3 (sub)elementaire autonome krachten van het gewone atoom: 

a1)  de elementaire ladingkracht van het proton/elektron:                    *1)  (+Lek p+1) / (+Lek e-1), 

a2)  de elementaire magnetische kernspin kracht proton/elektron:      *2)  (+Mesk p) / (+Mesk e), 

b)    de basale centripetaal kracht van het ‘schil’-elektron:                    *3)  (+Ck e-). 

 

Toelichting Schema 4 - 3: 

1) Deze 3 autonome krachten zijn minimaal benodigd om de constructie van het atoom in stand te houden. In het 

heelal stilstaande atoom berust uitsluitend op deze twee elementaire en één autonome krachten tevens meest 

fundamentele grootheden van het atoom. 

 

2) In het heelal stilstaande atomen genereren geen enkele kracht! Alle ‘schil’-elektronen doorlopen dan ideale, 

perfect ronde, en uiterst dunne banen rond de atoomkern. Dan kunnen geen elektronenparen worden gevormd. 

 

3) Die ‘schil’-elektronen bezitten dan evenmin door snelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie. 

 

-) Afwijking door snelheid van het atoom c.q. van de aarde in het heelal: 

Op aarde en overal elders in het heelal worden de ‘schil’-elektronen nimmer in dergelijke ideale banen 

aangetroffen. Alle hemellichamen en alle daar aanwezige atomen bewegen met 5 – 9 verschillende snelheden ten 

opzichte van het centrum C van het heelal en andere rotatiecentra R1. Ieder van die 5 – 9 snelheden in het 

heelal wordt ook 1 : 1 gesupponeerd bovenop de ideale baan van het schil-elektron rond de atoomkern. 
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Iedere snelheid in het heelal genereert zijn eigen specifieke afwijking in deze dunne ideale baan van het schil-

elektron. Daardoor komen alle ‘schil’-elektronen in een soort wazige band te lopen rondom de atoomkern. Zie 

figuren 1 in document E3-1 www.uiterwijkwinkel.eu en document E3: Gravitatiekracht straling op de schaal 

van het heelal. 

Naast een afwijking in de baan van het ‘schil’-elektron gaat dit ook gepaard met een aan het ‘schil’-elektron 

‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*5) DE KRACHTEN OP HET ATOOM DOOR (ROTATIE)SNELHEID IN HET HEELAL: 

 

Is het atoom onderhevig aan snelheden, verandering van snelheid of de richting van snelheid in het heelal dan 

wordt dit stelsel met 3 autonome krachten van het atoom uitgebreid met de volgende groepen van krachten van 

het atoom: 

- a) de mechanische krachten komen vanuit de atoomkern in relatie tot de atoomschillen (5.1), 

       De mechanische krachten versnellen, vertragen of trekken de bocht om.  

 
- b) het genereren van gravitatie vanuit de ‘schil’-elektronen en ‘schil-elektronenparen in de elektronenschillen 

       als reactie op snelheid (zie 5.2.1.1).  Gravitatie is primair bedoeld om snelheden ten opzichte van centrum C  

       en ten opzichte van de rotatiecentra van naburige sterrenstelsels tegen te gaan en 

 

- c) het genereren van de overige fysische en chemische krachten eveneens afkomstig vanuit de schil- 

      elektronen of elektronenparen (zie 5.2.1 2). Deze krachten zijn primair bedoeld om bindingen te vormen    

      waarmee die door snelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie zoveel als mogelijk wordt omgezet in warmte in  

      de vorm van fotonen van licht en warmte / infrarood. 

 

 

5.1 ad a) DE MECHANISCHE KRACHTEN VANUIT DE ATOOMKERN ALS GEVOLG VAN 

BEWEGINGEN IN HET HEELAL EN VERANDERING VAN RICHTING EN SNELHEID: 

Bij zowel gekromde bewegingen als door snelheidsveranderingen komt de atoomkern excentrisch te staan 

binnen de elektronenschillen. Om de atoomkern zo centraal mogelijk te houden ontwikkelt het atoom de in 

schema 5 – 1 onder c1) aangegeven krachten: 

 

Schema 5 – 1: de 2 basis(snelheid)krachten van de atoomkern (a): 

c1) de fysische centripetaal kracht gerelateerd aan de hoeksnelheid van het atoom:  *4)   (+Ck a), 

c2) de versnelling/vertragingskracht bij snelheidsveranderingen van het atoom: * 5)   (+Vk a+)/ (+Vk a-). 

 

Toelichting Schema 5 - 1: 

1) Deze krachten houden de atoomkern steeds zo centraal mogelijk gepositioneerd binnen de elektronenschillen     
     van het atoom. 

2) Met deze krachten zijn geen echte bindingen mogelijk. 

 

 

5.2 ONTSTAAN VAN KRACHTEN VANUIT DE SCHIL-ELEKTRONEN DOOR SNELHEID IN HET 

HEELAL: 

Snelheid van een atoom in het heelal veroorzaakt afwijkingen in de banen van alle schil-elektronen van dat 

atoom; net zoveel afwijkingen als het aantal snelheden. Alle schil-elektronen streven naar een perfect ronde 

baan rond de atoomkern zonder enige vorm van afwijking en dus naar een atoom zonder enige vorm van 

snelheid in het heelal! 

Om die afwijkingen in hun baan en om van deze ‘toegevoegde’ kinetische energie af te komen genereren alle 

schil-elektronen naast gravitatie (5.2.1) tevens allerlei fysische en chemische krachten (5.3) waarmee deze 
bindingen kunnen vormen. Bij het vormen van dergelijke fysische en chemische bindingen komt standaard 

bindingswarmte vrij. 

 

-) Alle schil-elektronen streven naar perfect ronde banen rond de atoomkern zonder ‘toegevoegde’ 

energie: 

Door de 5 – 9 snelheden in het heelal vertonen de banen van alle schil-elektronen net zoveel afwijkingen als het 

aantal bewegingen van het atoom in het heelal. Door die exo-snelheden neemt tevens de ‘toegevoegde’ 

kinetische energie toe van alle schil-elektronen. Iedere vorm van (rotatie)snelheid genereert zijn eigen 

component van de kracht en de ‘toegevoegde’ kinetische energie. 

 

 

5.2.1 ad c2/c3) en c4): ONTSTAAN VAN BASIS(SNELHEID en/of KINETISCHE ENERGIE 

KRACHTEN BIJ SCHIL-ELEKTRONEN DOOR BEWEGINGEN VAN HET ATOOM IN HET 

HEELAL: 

Het effect van snelheid en van rotatie werkt voor de schil-elektronen geheel anders uit dan voor de atoomkern. 

Het schil-elektron doorloopt van zichzelf reeds een tweede extra rotatie bewegingen rond de atoomkern. 
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Iedere vorm van beweging/ rotatiebeweging van een atoom in het heelal komt bovenop die extreem dunne ideale 

baan te staan’. Bij snelheid passen de ‘schil-elektronen niet meer deze dunne door hen nagestreefde ideale baan. 

Snelheid van het atoom in het heelal resulteert in afwijkingen van alle ‘schil’-elektronen in de elektronen-

schillen. De geconstateerde afwijkingen van het ‘schil’-elektron vormen de weerslag van de 5 – 9 bewegingen 

die alle atomen thans in het heelal maken. In de jaren 30 van de 20e eeuw constateerde Heisenberg als eerste die 

afwijkingen in de baan van het elektron en de bandvorm waarbinnen die ‘schil’-elektronen dan lopen. Hij kon de 

positie van dat schil-elektron niet vaststellen en had daar geen goede verklaring voor. 

 

-) Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen specifieke afwijking en ‘toegevoegde’ kinetische energie: 
Iedere vorm van snelheid/ rotatie van een atoom in het heelal veroorzaakt bij ieder ‘schil’-elektron: 

1) een eigen kenmerkende afwijking in de baan van het ‘schil’-elektron/-elektronenpaar. De mate van 

afwijking van die ideale baan is in beginsel lineair gerelateerd aan de omvang van de bewuste snelheid: 

v1, v2,  v3,  v4,  v5,  v6,  v7,  v8,....vn. 

2) Daarnaast verhoogt iedere vorm van snelheid van het atoom tevens het niveau van kinetische energie 

van het atoom; zowel van de atoomkern als die van ieder ‘schil’-elektron met E = mv2. 

3)    Iedere snelheid genereert a) zijn eigen afwijking en b) eigen vorm ‘toegevoegde’ kinetische energie  

       (= 1/2 m(e) v(1 – n)
2 ). Deze ‘toegevoegde’ kinetische energie aan de massa van het schil-elektron /  

       elektronenpaar neemt in beginsel kwadratisch toe met de snelheid/ rotatie v1 – n. 

       E(e) toegevoegd = Σ ½m(e)vn
2 waarbij n het aantal mogelijke bewegingen is. n loopt van 1 t/m n. 

 
In het heelal is de aarde onderhevig aan 5 – 9 (of meer) verschillende snelheden die ieder tientallen tot 

honderden km/s kunnen bedragen! Naast afwijkingen resulteren die snelheden tevens in kwantitatief grote 

hoeveelheden aan ‘toegevoegde’ kinetische energie. Die ‘toegevoegde’ kinetische energie zorgt dan indirect 

voor een afwijking van de ideale baan. 

Alle ‘schil’-elektronen in het heelal streven van zichzelf naar hun ideale dunne baan rond de atoomkern d.w.z. 

naar banen: 

1) zonder enige afwijking en/ of 

2) zonder ‘toegevoegde’ kinetische energie! 

 

 

5.2.1.1  ad b) GRAVITATIE: 
Om snelheid van het atoom in het heelal en daarmee vervormingen in de banen van ‘schil’ elektronen tegen te 

gaan genereren alle ‘schil’-elektronen of ‘schil’-elektronenparen slechts één basiskracht: gravitatie. Die 

uitgezonden gravitatie is uiterst zwak.  

Gravitatie is 1) primair bedoeld om het atoom tot stilstand te brengen in het heelal en 2) om alle atomen 

gelijktijdig terug te leiden naar het beginpunt van dit heelal: het Little Bang punt. Dit is het centrum C van het 

heelal. 

Gravitatie is een exceptioneele kracht. Gravitatie lijkt in geen enkel opzicht op de andere door ‘schil’-elektronen 

uitgezonden elektromagnetische straling. Bij gravitatie ontbreekt iedere vorm van golfkarakter. Anders dan 

elektromagnetische straling vormt gravitatie een fenomeen die absoluut is zonder: a) deeltjes, b) massa, c) 

lading, d) spin en e) kinetische energie. 

 

Gravitatie heeft geen enkele directe verschijningsvorm! Gravitatie manifesteert zich alleen indirect via 
gravitatie-energie en schokgolven van gravitatie-energie (LIGO en LISA project). 

  

Zonder aanwezigheid van massa verplaatst gravitatie zich zonder golfpatronen. Gravitatie wordt niet afgebogen 

door massa! Gravitatie verplaatst zich zuiver rechtlijnig door het heelal met snelheden die veel groter zijn dan 

die van de lichtsnelheid. Vermoedelijk verplaatst gravitatie zich zelfs met oneindig grote snelheden door het 

heelal. 

 

-) (Schok)-golven van gravitatie-energie: 

Anders dan gravitatie verplaatsen de schokgolven van gravitatie-energie zich uitsluitend via materie en 

verplaatsen zich daardoor wel als golf door het heelal / heelalbolschil! Die golven van gravitatie-energie zijn 

wel gelimiteerd aan de lichtsnelheid. LIGO en LISA meten geen gravitatie doch golven van gravitatie-energie! 
 

Gravitatie(kracht)straling is opgebouwd uit net zoveel onderliggende gravitatie componenten / dimensies als het 

atoom aan bewegingen onderhevig is in het heelal. Gravitatie ontstaat als gevolg van de 5 - 9 relevante 

bewegingen van een atoom in het heelal en wordt opgewekt door het enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) en het 

‘schil’-elektronenpaar(2). 
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Door de bewegingen van atomen in het heelal trekt alle materie elkaar wederzijds aan via gravitatie. Gravitatie is 

de enige manier om alle materie in het heelal uiteindelijk weer gelijktijdig terug te krijgen naar de oorsprong C 

van het heelal voor het laten plaatsvinden van de volgende Little Bang die pas over 2 – 3 biljoen (1012) jaar 

plaatsvindt. 

Er bestaan verschillende vormen van gravitatie die allemaal gerelateerd zijn aan snelheid van atomen: 

a) expansiegravitatie ten gevolge van uitdijing van de heelalbolschil, 

b) contractiegravitatie, (later) ten gevolge van contractie van de heelalbolschil; dit is in feite anti-gravitatie! 

c) rotatiegravitatie door draaiing om eigen as, 

d) revolutiegravitatie door draaiing om een centraal lichaam (bij satellieten kan die complex zijn) en  
e) thermische gravitatie die alleen relevant is bij hogere temperaturen. 

  

De vormen van beweging zijn thans vooral gekoppeld aan de uitdijing van het heelal. De vormen van gravitatie 

zijn dan direct of indirect gekoppeld aan de uitdijing van het heelal en zijn daardoor van hetzelfde type. 

 

-) Tijdens uitdijen heelal is antigravitatie afwezig: 

Op dit moment is geen anti-gravitatie aanwezig in het heelal. Die anti-zwaartekracht ontstaat pas over circa 350 

50 miljard jaar als het heelal weer alzijdig gelijkmatig gaat inkrimpen in de richting van het centrum C van het 

heelal. Bij het inkrimpen van het heelal ontstaat inkrimpgravitatie. Gravitatie gaat tijdens dat inkrimpen de 

rotatie van de centrale zwarte gaten steeds verder afremmen tot uiteindelijk nul. 

Deze inkrimpgravitatie is in feite gelijk te stellen aan anti-gravitatie.  
 

Schema 5 – 2: de basis(snelheid)krachten van de schil-elektronen (e)/ schil-elektronenparen (2e): 

 

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

       * 6a)    de gravitatie kracht van het ‘schil’-elektron(1)                                                     (+G1k), 

       * 6b)    de gravitatie kracht van het ‘schil’-elektronenpaar(2):                                          (+G2k). 

 

Toelichting Schema 5 - 2: 

1) De schil-elektronen van atomen wekken gravitatie en gravitatie-energie op om de snelheid van het atoom in 

het heelal zoveel als mogelijk te reduceren tot nul. Dat moment van absolute stilstand wordt pas over 2 – 3 

biljoen jaar bereikt bij de volgende Little Bang en start van het volgende heelal. 

 

-) Gravitatie kan geen fysische of chemische bindingen aangaan: 

Gravitatie kan met het enkelvoudige ‘schil’-elektron(1) of met het ‘schil’-elektronenpaar(2) geen echte 

bindingen aangaan. Gravitatie is werkzaam tot op afstanden van miljoenen tot miljarden lichtjaren. Dit is 

mogelijk dankzij de oneindig grote verplaatsingssnelheid van gravitatie ‘straling’. 

 

 

5.2.1.2 ad c3) DE OVERIGE FYSISCHE EN CHEMISCHE KRACHTEN: 
Om het niveau aan ‘toegevoegde’ kinetische energie te verlagen genereert: 

-) het ‘schil’-elektron één fysische kracht en één chemische kracht en 

-) het ‘schil’-elektronenpaar eveneens één fysische kracht en één chemische kracht. 

 

Schema 5 – 3: de basis(snelheid)krachten van de ‘schil’-elektronen (e)/ ‘schil’-elektronenparen (2e): 

 

c3) De fysische en chemische basis(kinetische energie)krachten ‘schil’-elektron(1)/elektronenpaar(2): 

       * 7)     de chemisch covalente radicaalkracht vanuit het elektron(1):                                                  (+R1ck), 

       * 8)     (bio)chemische covalente ladingkracht vanuit het elektronenpaar(2):                                     (+L2ck), 

       * 9)     de fysische vanderwaals / London kracht gegenereerd vanuit het elektronenpaar(2):             (+W2k), 

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

       * 9b)   alle atomen/moleculen met gefixeerde (fi) vanderwaals /Londonbinding c.q. een vaste stof: (+W2fib), 

       * 9c)   alle atomen/moleculen met vanderwaalskracht zonder vanderwaals binding zijn gas/plasma:(+W2gk), 

 

Interacties tussen vanderwaalskrachten in de vorm van een vanderwaals binding: 
* 9d)  oplossen (D) van atomen/moleculen in een vloeistof: de oploskracht elektronenpaar(2):              (+W2Db), 

* 9e)  absorberen (A) van atomen/moleculen aan een vaste stof: de absorptiekracht elektronenpaar(2): (+W2Ab), 

 

c4)  De basis(kinetische energie)kracht van de buitenste elektronenschil van het atoom: 

    * 10)    de ladingkracht elektronenschil c.q. elektron(1) / elektronenpaar(2):  (+L1k) / (+L2k), 

    * 10a)  oplossen van geladen deeltjes/ionen in water via ladingbinding:         (+L1b) / (+L2b), 
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Toelichting schema 5 - 3: 

1) Deze in totaal vier krachten worden gegenereerd om fysische en chemische bindingen mee te vormen. Daarbij 

komt standaard bindingswarmte (fotonen) vrij. Hierdoor komt het bewuste ‘schil’-elektron en ‘schil’-

elektronenpaar in een energetisch gunstiger baan rond hun atoomkern of atoomkernen te lopen. 

 

 

5.2.2 IEDERE SNELHEID/ROTATIE GENEREERT ZIJN EIGEN SPECIFIEKE AAN DIE SNELHEID 

GEKOPPELDE KRACHTCOMPONENT: 
De heelalbolschil bestaat uit 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Vanaf hun ontstaan omvatten deze stelsels vrijwel 

identieke facetdelen van de heelalbolschil. Binnen ieder van die vele miljarden facetdelen gelden globaal 

dezelfde 5 – 9 (of meer) verschillende bewegingen en rotatie bewegingen van de daar aanwezige hemellichamen 

ten opzichte van het centrum C van het heelal en de rotatiecentra R1 van sterrenstelsels. 

 

Die (rotatie)snelheden bedragen allemaal 30 km/s of meer en soms enkele honderden km/s! 

Alle 4 – 20 miljard facetten van deze heelalbolschil hebben globaal hetzelfde stelsel van snelheden ten opzichte 

van C en de R1’s. Dat wordt aangegeven met: v1, v2,  v3,  v4, ..vn. De auteur gaat thans uit van 5 – 9 snelheden of 

meer. Alle aanwezige hemellichamen in het heelal ondergaan min of meer de zelfde 5 – 9 snelheden die 30 km/s 

of meer bedragen en soms honderden km/s.  

 
Dit zijn snelheden: 

1) ten opzichte van het centrum C : vC1 , vC2, vC3, vC4, .. v Cn. ,  
2) ten opzichte van het centrum R1 van het sterrenstelsel: v R1 1, v R1 2, v R1 3, v R1 4, ..vR1 n. 

3) ten opzichte van de andere centrums R1-Rn van naburige sterrenstelsels: vR1-R2, vR1-R3, vR1-R4, vR1-R5, .. vR1-Rn. 

4) ten opzichte van de ster. 

Ieder atoom in het heelal bevindt zich in één van die 4 – 20 miljard facetdelen van de heelalbolschil. In ieder van 

die facetten spelen dezelfde 5 – 9 snelheden of meer. Die snelheden worden bij alle ‘schil’-elektronen van 

atomen geplaatst bovenop hun eigen ideale basisbewegingen rond de atoomkern. 

 

Ieder van de 5 – 9 externe vormen van bewegingen in het heelal veroorzaakt daardoor: 

1) een eigen kenmerkende afwijking in de ideale baan van het ‘schil’-elektron. Het ‘schil’ elektron 
bestrijdt die afwijking door gravitatie te genereren en 

2) een eigen kenmerkende aan die bewegingen gekoppelde hoeveelheid kinetische energie wordt 

‘toegevoegd’ in de vorm van fotonen van licht en infrarood. 

De ‘schil’-elektronen kunnen die ‘toegevoegde’ kinetische energie minimaliseren door deze energie zoveel als 

mogelijk om te zetten in warmte c.q. in infrarood fotonen en lichtfotonen. Daarvoor genereren de ‘schil’ 

elektronen twee fysische en twee chemische krachten waarmee deze bindingen kunnen vormen. Dit zijn 

basis(snelheid) / kinetische energie) krachten ieder weer met een eigen dimensie van snelheid en van kinetische 

energie. 

 

Ieder van de 5 – 9 externe snelheden / rotaties van het atoom binnen de heelalbolschil genereert daarmee zijn 

eigen kenmerkende snelheids- en energie-component bij deze vijf opgewekte krachten. 

 
Het aantal kracht- en binding-componenten vormt een rechtstreekse weerslag van alle bewegingen die het atoom 

c.q. de aarde in het heelal maakt ten opzicht van het Little Bang punt c.q. het absolute nulpunt C van dit heelal.  

 

-) Directe relatie tussen opbouw fysische en chemische krachten en snelheden atoom in het heelal: 

Deze twee fysische en chemische krachten van het atoom bestaan uit net zoveel onderliggende kracht 

componenten als het atoom aan aantal bewegingen in het heelal maakt.  

Met die fysische en chemische krachten kunnen het bewuste ‘schil’-elektron/elektronenpaar fysische en 

chemische bindingen vormen. Iedere krachtcomponent resulteert in een eigen specifieke bindingcomponent. 

 

Alle fysische en chemische bindingen in het heelal bestaan uit net zoveel binding-componenten als de aarde/het 

bewuste hemellichaam aan bewegingen maakt. Het vormen van deze fysische en chemische bindingen gaat 
standaard gepaard met het vrijkomen van bindingsenergie in de vorm van fotonen van infrarood en licht. 

 

Dit vormt het tastbare bewijs dat tijdens het vormen van de binding een deel van deze ‘toegevoegde’ kinetische 

energie van het elektron of elektronenpaar is omgezet in warmte / fotonen. Ieder sub-binding levert zijn eigen 

specifieke bijdrage aan de binding en de bindingswarmte. 
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Bij het vormen van fysische of chemische bindingen komt alleen het bewuste ‘schil’-elektron of ‘schil’-

elektronenpaar van deze binding in een energetisch gunstiger positie terecht. Voor de overige schil-elektronen of 

elektronenparen verandert er in beginsel niets of vrijwel niets. Onder c3 en c4 betreft het in totaal 4 krachten die 

zonder uitzondering fysische en chemische bindingen vormen waarbij standaard bindingswarmte vrijkomt. 

 

 

5.2.3 RELATIE VAN DE GROOTTE VAN DE (EQUATORIALE) SNELHEID EN DE GROOTTE VAN 

DE OPGEWEKTE KRACHT: 

 
De grootte van de door 5 – 9 (equatoriale) snelheden in het heelal opgewekte krachten neemt in beginsel: 

a) lineair toe voor de opgewekte gravitatie/ zwaartekracht en 

b) kwadratisch toe voor de overige basis(snelheid/kinetische energie)krachten in het heelal. 

Op aarde worden zwaartekracht en overige 2 fysische en 2 chemische krachten thans als constant beschouwd. 

Dat is dat echter niet het geval! 

De 5 – 9 snelheden van de aarde in het heelal t.o.v. het centrum C van het heelal en R1 van het sterrenstelsel 

en snelheden tussen de R1’s van naburige sterrenstelsels onderling veranderen heel langzaam met de tijd.  

 

-) Natuur constanten veranderen ook extreem langzaam in de tijd met de snelheden in het heelal: 

Met de krachten veranderen de overeenkomstige natuurconstanten ook extreem langzaam in de tijd zowel qua 

structuur (= aantal snelheden en componenten) als kwantitatief!  
Deze natuurconstanten zijn alleen constant te beschouwen over een periode van circa duizend jaar. Binnen de 

heelalcyclus is dat is een extreem korte periode. 

 

 

5.2.4 RELATIES TUSSEN KRACHTEN MATERIE IN RELATIE TOT HUN BINDINGEN; 

DE COMPONENTWET UITERWIJK WINKEL: 

 

De verschillende basis(snelheid/kinetische energie)krachten discrimineren elkaar in beginsel wederzijds en 

steeds voor de volle 100%. Actie en reactiepaarvorming vindt uitsluitend plaats tussen: 
a) twee gelijke krachten en 

b) tussen twee gelijksoortige snelheids-componenten binnen één en dezelfde kracht. 
Dit is verwoord in de Componentwet van Uiterwijk Winkel, een uitbreiding van de derde wet van Newton 

over actie en reactie. 

 

 

5.2.5 ad d) DE KRACHTEN OP HET ATOOM ALS GEVOLG VAN TEMPERATUUR: 

Bewegen van een atoom in het heelal betekent navenant dat de atoomkern de ruimte krijgt om zacht of snel te 

trillen binnen zijn elektronenschillen. Dat heeft als gevolg: 

-) Uitzenden of hechten van a) infrarood fotonen en b) lichtfotonen door/aan de atoomkern: 

    Hoe grotere de mate van trilling des te hoger de temperatuur en aantal aangehechte fotonen. 

-) Uitzenden of hechten van uitsluitend lichtfotonen door/aan de ‘schil’-elektronen: 

    Vanaf een zekere temperatuur kunnen bij een atoom ook de elektronen van elektronenbaan gaan verspringen 

    en daarmee fotonen uitzenden van IR, licht en UV. 
 

-) De gas toestand: 

Vanaf voldoend hoge temperatuur verkeert ieder atoom/molecuul in een ongebonden fase in de vorm van een 

gas of zelfs plasma. Dat geschiedt alleen bij atomen met minimaal één elektronenpaar (= van der Waalskracht, 

+W2k) en zonder van der Waalsbinding (-W2b). Die gaskracht ontstaat door de onderlinge afstoting van de 

elektronenschillen van atomen / moleculen.  

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze aan temperatuur gerelateerde krachten en afstotingen zich eveneens 

manifesteren in de vorm van deze 5 – 9 snelheidscomponenten gelijk de van der Waalskracht. 

 

 

5.2.5.1 ad d) DE BASIS(TEMPERATUUR) KRACHTEN VAN GEWONE ATOMEN: 

 

Schema 5 – 4: de temperatuur gerelateerde krachten: 

       d)      2  basis(temperatuur) krachtplaatsen van het atoom 

d1a) 1 temperatuurkracht atoomkern/ infrarood straling:   *11a) (+Qk ira+ )/(+Qk ira - ), 

       d1b) 1 temperatuurkracht van de lichtstraling atoomkern:  *11b) (+Qk licht.a+ )/(+Qk licht a- ); 

       d2)   1 temperatuurkracht van het ‘schil’-elektron(1); lichtstraling: *12) (+Q1k e + )/ (+Q1k .e - ); 
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Toelichting Schema 5 – 4: 

1) Fotonen zijn majorana deeltjes. Dat zijn elektrische dipolen. Zie document F1b en figuren. 

 

2) Infrarood fotonen hechten zich uitsluitend aan en onthechten zich alleen van de protonen aanwezig in de  

     atoomkern. Lichtfotonen hechten aan en onthechten zich van de zowel de ‘kern’-elektronen als van de ‘schil’- 

     elektronen. Het betreft dus absorptie en emissie van fotonen. 

 

 

 

5.3 OVERZICHT VAN ELEMENTAIRE EN NIET ELEMENTAIRE KRACHTEN IN DE NATUUR: 

 

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

In de documenten C1, C2, C3 en C4 heeft de auteur systematisch de fundamentele krachten afgeleid die 

voorkomen op de atomen van het periodiek systeem. Absorptie en oplossen in een vloeistof zijn thans sub-

vormen van de vanderwaalskracht. 

 

 

Schema 5 - 5: Overzicht krachten in de natuur: 

Voor de elementen van het periodiek systeem benoemt auteur nu in totaal 12 verschillende fundamentele 
krachten bestaande uit: 

-)     2 elementaire (e) krachten van het proton/elektron (hoofdstuk 4), 

-)     1 sub-elementaire centripetaal kracht van het atoom (hoofdstuk 4.2), 

 

-)     2 mechanische krachten van het atoom (hoofdstuk 5.1), 

 

-)     1 gravitatie kracht (hoofdstuk 5.2.1.1), 

-)     2 fysische krachten van het atoom (hoofdstuk 5.2.1.2), 

-)     2 chemische krachten van het atoom (hoofdstuk 5.2.1.2), 

-)     2 aan temperatuur gerelateerde krachten (hoofdstuk 5.2.5). 
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Schema 5 – 6: Overzicht met de 2 elementaire, 1 sub-elementair en 9 fundamentele krachten van de 

elementen van het periodiek systeem: 

 

a) De elementaire krachten van het proton/elektron: 

        1a)    de elementaire ladingkracht proton:                                             (+Lek p+1), 

        2a)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende proton:             (+Mek p+1), 

 

        1b)    de elementaire ladingkracht elektron:                                           (+Lek e-1), 
        2b)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende elektron:           (+Mek e+1), 

 

b) De basale sub elementaire kracht van het atoom: 

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

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

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

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

 

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

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

 

c3) De fysische en chemische basis(kinetische energie)krachten schil-elektron(1)/elektronenpaar(2): 

        7)     de chemisch covalente radicaalkracht vanuit het elektron(1):                                                   (+R1ck), 

        8)     (bio)chemische covalente ladingkracht vanuit het elektronenpaar(2):                                       (+L2ck), 

        9)     de fysische vanderwaalskracht gegenereerd vanuit alleen elektronenparen(2):                         (+W2k), 

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

        9b)   alle atomen/moleculen met gefixeerde (fi) vanderwaals binding c.q. een vaste stof:                (+W2fib), 

        9c)   alle atomen/moleculen met vanderwaalskracht zonder vanderwaals binding zijn gas/plasma: (+W2gk) 

 

Interacties tussen vanderwaalskrachten in de vorm van een vanderwaals binding: 

9d)  oplossen (D) van atomen/moleculen in een vloeistof: de oploskracht elektronenpaar(2):                 (+W2Db), 
9e)  absorberen (A) van atomen/moleculen aan een vaste stof: de absorptiekracht elektronenpaar(2):    (+W2Ab), 

 

c4) De basis(kinetische energie)kracht buitenste elektronenschil atoom: 

        10)    de ladingkracht elektron(1) / elektronenpaar(2):                                    (+L1k) / (+L2k), 

        10a)  oplossen van geladen deeltjes/ionen in water via ladingbinding:           (+L1b) / (+L2b), 

 

d) De basis(temperatuur) krachten van majorana’s: 

d1)    11)    de lichtkracht (fotonen) van het enkelvoudig elektron (1e):                                    (+Q1k e), 

d2)    12a)    de infraroodkracht (neutrino’s + fotonen) van de atoomkern (a) en het proton:    (+Qirk a). 

         12b)    de licht kracht van de ‘kern’-elektronen in de atoomkern (a):                                (Qlichtk a) 

 

Toelichting schema 5 – 6: 
1) Schema 5 – 6 is een geactualiseerde versie van de tabellen in de documenten C1, C2 en C3  

www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

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

elementaire lading- en magnetische spinkrachten van het proton en die van het elektron en het atoom. Die 

elementaire krachten ontstaan reeds op het higgs niveau door kinetische energie en daardoor veroorzaakte drie 

rotaties van de higgs om hun lengteas en beide breedte assen. Door die rotaties ontstaan drie vervormingen 

waardoor higgs massa/antimassa, positieve of negatieve lading en parallelle of anti parallelle spin genereren; zie 

document F1a 2014 en F1c op www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

3) Eerst bij het atoom is sprake van de centripetaal kracht. Deze kracht is onafhankelijk van snelheid van het 
atoom in het heelal. 

 

4) Alle andere fysische en chemische krachten ontstaan pas als sprake is van het atoom en zijn daar afgeleiden 

van deze twee elementaire krachten in relatie tot kinetische energie en snelheid van het atoom t.o.v. het centrum 

C van het heelal; zie de documenten C1, C2 en C3, E3 en E3-1 voor gravitatie. 

Tijdens de heelalcyclus komen die krachten trapsgewijs tevoorschijn. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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5) Het gewone proton en het gewone elektron zijn de enige twee stabiele basisbouwstenen van zowel gewone 

materie als van zwart gat materie. Op basis van de elementaire aantrekkende ladingkrachten van het 

proton/elektron en hun wederzijds afstoting of aantrekking via de magnetische spinkracht zijn bij kernfusie 

stapsgewijs alle atomen en circa 82 stabiele elementen van het periodiek systeem op te bouwen alsmede alle 

stabiele zwart-gat atomen en instabiele elementen voorbij lood (Z = 82) in zwarte gaten. 

 

6) De onder c1) aangegeven krachten ontstaan door snelheidsverandering van atomen of moleculen en 

verandering van de richting in snelheid (hoeksnelheid). 
 

7) Alle onder c2), c3) en c4) genoemde krachten worden uitsluitend op het atoom opgewekt door de schil-

elektronen als gevolg van snelheid/hoeksnelheid van het desbetreffende atoom in het heelal ten opzicht van het 

absolute nulpunt en centrum C van het heelal. Dat geldt ook voor gravitatie. 

 

8) Iedere snelheid/hoeksnelheid in het heelal genereert zijn eigen, bij die snelheid behorende, specifieke 

krachtcomponent bij alle onder c2), c3) en c4) genoemde krachten. 

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

gelijksoortige krachtcomponenten als het aantal bewegingen die de aarde binnen de heelalbolschil ten opzichte 

van de oorsprong C maakt. Dat geldt ook voor alle andere objecten en alle typen van zwarte gaten in het heelal 

en het aantal bewegingen daarvan ten opzichte van het centrum C van het heelal! 
 

9) Het aantal verschillende snelheden van de aarde in het heelal bedraagt 5 - 9 relevante snelheden; ieder > 30 

km/s. Die 5 - 9 relevante bewegingen resulteren in 5 - 9 gelijksoortige krachtcomponenten bij de onder c2), c3) 

en c4) genoemde krachten en bij alle atomen binnen de heelalbolschil. Heelalwijd zijn die 5 - 9 

krachtcomponenten gelijk van aard, opbouw en kwantitatieve inhoud. 

 

10) Die 5 - 9 snelheden in het heelal zijn niet constant doch veranderen heel langzaam gedurende de 

heelalcyclus. De onder c2), c3) en c4) genoemde krachten en hun 5 - 9 kracht- en bindingcomponenten zijn 

daardoor eveneens niet constant. Deze krachten veranderen ook heel langzaam gedurende het afwikkelen van de 

heelalcyclus. 

 
11) Die uiterst langzame veranderingen van de krachten onder c2), c3) en c4) resulteren ook voor de aan die 

krachten gerelateerde natuurconstanten. Die veranderen eveneens in de tijd en zijn voorts steeds uit 5 - 9 sub 

constanten opgebouwd!  

 

12) Bij de onder c2), c3) en c4) genoemde fysische en chemische krachten vormen alleen dezelfde krachten met 

dezelfde snelheidscomponent/ krachtcomponent een actie-reactiepaar. Krachtcomponenten van dezelfde kracht 

echter met verschillende snelheidscomponenten staan volledig indifferent jegens elkaar en kunnen onderling 

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

 

13) Alleen dezelfde krachten en dezelfde snelheid componenten van de krachten genoemd onder c2), c3) en c4) 

kunnen specifiek fysische en chemische bindingscomponenten vormen en daarmee samen fysische of chemische 

bindingen vormen. 
Bij het vormen van fysische en chemische bindingen en iedere sub-binding komt standaard bindingswarmte vrij 

als aanwijzing dat de hoeveelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie is afgenomen en het bindingvormende 

elektronenpaar daardoor in een energetisch gunstiger baan is geraakt. Iedere sub-binding draagt zijn eigen 

kenmerkende deel bij. 

 

14) Iedere fysische en chemische binding op aarde bestaat derhalve uit evenveel aparte bindingcomponenten 

(vermoedelijk elf stuks) als het aantal bewegingen en snelheden van de aarde in het heelal ten opzichte van C. 

Hier is een directe relatie aanwezig tussen de astrofysica en de kwantummechanica. 

 

15) Alle fysische en chemische bindingen berusten op dezelfde basisstructuur van 5 - 9 bindingcomponenten. 

Dat resulteert in een fundamenteel andere kijk op en benadering van alle vormen van fysische en chemische 
bindingen. 

 

16) Ieder individueel atoom in het heelal ‘weet’ via de 9 – 11 afwijkingen in de banen van zijn ‘schil’-elektronen 

en daardoor gegenereerde 5 - 9 kracht/bindingcomponenten en de kwantitatieve grootte van die verschillende 

krachtcomponenten in beginsel exact waar dat specifieke atoom zich: 
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a) bevindt in het heelal ten opzichte van het centrum C, het rotatie centrum R1 van het eigen sterrenstelsel, de   

     R1’s van naburige sterrenstelsels en ten opzichte van een lokale ster.  

b) met welke set van 5 – 9 (rotatie)snelheden dat atoom beweegt ten opzichte van het centrum C van het heelal,  

    de R1’s en een ster! Dat is een heel bizarre gedachte en heel curieus! 

 

17) Als het huidige aantal snelheden van de aarde in het heelal t.o.v. C, de lokale R1’s en de zon zowel 

kwalitatief als kwantitatief zijn bepaald zijn vervolgens alle fysische en chemische krachten en hun bindingen te 

ontleden in hun kracht- en bindingcomponenten. Dan zijn de problemen in de kwantummechanica kwantitatief 

op te lossen. 
 

18) De astrofysica kan problemen van de kwantummechanica oplossen door alle huidige snelheden van de aarde 

in het heelal af te leiden en deze kwantitatief in te vullen. Het in 2016 te ontwikkelen mathematisch model van 

de heelalcyclus en van het heelal is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. 

 

19) De bewegingen van de aarde in het heelal zijn ook kwalitatief als kwantitatief af te leiden uit: 

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

b)   in geval men het ‘schil’-elektron van een waterstofatoom of van een lithium atoom in een perfect ronde baan 

om de atoomkern zou weten te brengen. Dit is evenmin eenvoudig! Dan moeten alle effecten van de 5 - 9 

bewegingen van de aarde in het heelal volledig worden gecompenseerd in de proefopstelling. Dat is verder 

niet zonder gevaar! 
Vooralsnog biedt mathematische modellering van de heelalcyclus en vooral het huidige deel van die cyclus de 

beste vooruitzichten. Die modellering van het heelal/heelalcyclus is binnen 0,5 – 1,5 jaar te realiseren. 

 

20) De chemische covalente ladingkracht/binding betreft alle chemische reacties waarbij sprake is van reacties 

met elektronenparen. Hiertoe behoren vrijwel alle biochemische reacties en daarbinnen aanwezige afzonderlijke 

reactiestappen. 

 

21) Bij de onder d) genoemde temperatuurkrachten ontbreekt vooralsnog zo’n componentopbouw naar 

snelheden in het heelal doordat de richtingen in de thermische bewegingen voortdurend bol symmetrisch en 

stochastisch veranderen. 

 
 

5.3.1 DIGITALE WEERGAVE: 

 

- Digitaal stelsel krachten en bindingen; digitale weergave van moleculen: 

Fysische en chemische krachten en bindingen zijn op een atoom of molecuul a) wel aanwezig (+) of b) ze niet 

aanwezig (-) dan wel c) niet meetbaar omdat ze elkaar kwantitatief opheffen. Is de kracht waarneembaar (+k) is 

kan de kracht niet tegelijkertijd aanwezig zijn als meetbare binding (-b). Omgekeerd als de kracht aanwezig als 

binding (+b) is de desbetreffende kracht niet meer als zodanig waarneembaar (-k)/meetbaar. Alle krachten en hun 

bindingen zijn in een digitaal stelsel weer te geven in een digitale matrix. 
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*6) STRUCTUUR VAN FYSISCHE EN CHEMISCHE KRACHTEN: 

     DE COMPONENTEN WET VAN UITERWIJK WINKEL: 
 

-1) Van elkaar verschillende fysische en chemische krachten hebben geen enkele relatie met elkaar.  

      Ze staan volkomen indifferent jegens elkaar. 

-2) Alle (snelheid)componenten binnen één kracht zijn volledig gescheiden van elkaar en indifferent jegens  

      elkaar! 

-3) Alleen dezelfde snelheid component van dezelfde kracht kunnen elkaar wederzijds aantrekken wat resulteert  
     in een binding of in het elkaar wederzijds afstoten! 

 

De verschillende basis (snelheid / kinetische energie) krachten discrimineren elkaar voor de volle 100%. 

Fysische en chemische bindingen kunnen alleen gevormd worden vanuit a) twee dezelfde krachten en b) twee 

dezelfde snelheid/kinetische energie componenten! Dit wordt weergegeven in de Componenten Wet van 

Uiterwijk Winkel; een uitbreiding van de derde Wet van Newton en van actie ↔ reactie. 

 

Het betreft snelheden: 

1) ten opzichte van het centrum C van het heelal : vC1, v C2, vC3, vC4, .. vCn. en  

2) ten opzichte het centrum R1 van het eigen sterrenstelsel:  v R1 1, vR1 2, vR1 3, vR1 4, .. vR1 n. en 

3) ten opzichte van de andere centrums R1-Rn van naburige sterrenstelsels: vR1-R2, vR1-R3, vR1-R4, vR1-R5, .. vR1-Rn. 
4) ten opzichte van een ster. 

 

Alle atomen in het heelal / heelalbolschil zijn onderworpen aan veel (5 – 9 ) snelheden. Ieder snelheid voegt zijn 

eigen effect toe aan de baan van de ‘schil’-elektronen. Modelleren van de heelalcyclus is absoluut noodzakelijk 

om klaarheid te krijgen in het aantal snelheden van de aarde in het heelal en de kwantitatieve omvang van die 

snelheden. 

 

 

6.1 MAKRO-STRUKTUUR VAN FYSISCHE EN CHEMISCHE BINDINGEN VAN ‘SCHIL’ 

ELEKTRONEN: 

  

-) Iedere snelheid genereert zijn eigen specifieke afbuiging en eigen vorm van ‘toegevoegde’ kinetische 

energie: 
Iedere vorm van snelheid /rotatie snelheid van een atoom in het heelal veroorzaakt bij alle ‘schil’-elektronen: 

1) een karakteristieke afbuiging / afwijking in de omloopbaan van het ‘schil’-elektron / elektronenpaar. De mate 

van afbuiging en afwijking van de ideale baan is in beginsel lineair gerelateerd aan de omvang van de betrokken 

snelheden: 

a) ten opzichte van het centrum C van het heelal met snelheden: vC1, vC2, vC3, vC4, .. vCn,  
b) ten opzichte van het rotatie centrum R1 van het betrokken sterrenstelsel: vR1.1, vR1.2, vR1 3, vR1 4, .. vR1 n, en 

c) ten opzichte van de rotatie centra R2-n van naburige sterrenstelsels: vR1-R2, vR1-R3, vR1-R4, v R1-R5, . vR1-Rn. 

d) ten opzichte van een ster / de zon: vster.  

 

2) Tegelijkertijd verhoogt iedere snelheid van het atoom in het heelal ten opzichte van C, R1, naburige R1’s en 
de ster het niveau aan kinetische energie zowel van de atoomkern als dat van alle aanwezige ‘schil’-elektronen.  

 

3) Iedere snelheid in het heelal genereert a) naast een eigen afwijking b) ook een eigen specifiek aandeel in de 

‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie:  

 

Totale kinetische energie van een ‘schil’ elektron E totaal: 

 E totaal = E t.o.v. centrum C + E t.o.v. R1 van het sterrenstelsel + E t.o.v. naburige sterrenstelsels R1 – Rn + E t.o.v. ster =              (1) 

 

= E bewegingen atomen/‘schil’-elektronen t.o.v. centrum C: EC1 + EC2 + EC3 + EC4 + ECn  

+ E bewegingen atomen/‘schil’-elektronen t.o.v. centrum R1 sterrenstelsel: ER1 1+ ER1 2+ ER1 3+ ER1 4+   ER1 n. (2) 

+ E bewegingen ‘schil’ elektronen t.o.v. centra R1 naburige sterrenstelsels: E R1-R2+ ER1-R3+ E R1-R4+   ER1-Rn.  
+ E bewegingen ‘schil’-elektronen t.o.v. een ster/zon: E ster. 

 

 = ½m(e).(vC1)2+½m(e).(vC2)2 + ½m(e).(vC3)2 + ½m(e). (vC4)2 + ½ m(e). (vC5)2+…. ½m(e). (vCn)2 + 

+ ½m(e). (vR1.1)2.+ ½m(e). (vR1 2)2 + ½m(e). (vR1 3)2 +½m(e). (vR1 4)2 +½m(e). (vR1 5)2+….½m(e). (vR1 n)2                 (3)  

+ ½m(e). (vR1-R2)2.+ ½m(e). (vR1-R3)2 + ½m(e). (vR1-R4)2 +½m(e). (vR1-R5)2 +½m(e). (vR1-Rn)2 

+ ½m(e). (v rond ster)2 
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= ½m(e) x Σ v(C1-Cn)
2 +½m(e) x Σ v(R1-Rn)

2   +½m(e) x Σ v(R1-Rn)
2 + ½m(e). (v rond ster)2          (4) 

 

De door snelheden ‘toegevoegde’ kinetische energie aan de massa van de ‘schil’ elektronen neemt in beginsel 

kwadratisch toe met de snelheid/ hoeksnelheid v(1 –n) waar n is het aantal van mogelijke bewegingen in het heelal 

ten opzichte van centrum C, centrum R1, de centra R1’s van naburige sterrenstelsels en de ster/zon. 

 

Het aantal van 11 gemeten dimensies in de string/snaar theorie zijn niet aanwezig op het niveau van deze 

strings / snaren / higgs deeltjes.  

In werkelijkheid bevinden deze gemeten dimensies zich op het atomair niveau. Die 10 / 11 dimensies zijn 

allemaal gekoppeld aan snelheden van de aarde en de daar aanwezige atomen in het heelal! 

 

Op het niveau van string / snaren zijn slecht 3 dimensies aanwezig en die zijn niet te meten.  
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*7) DISCUSSIE KRACHTEN EN BINDINGEN IN GEWONE MATERIE 

 

-1) Alle massa en materie in het heelal berust op slechts 4 higgs deeltjes: 

De twee meest elementaire higgs van het proton en de twee meest elementaire higgs van het elektron genereren 

van zichzelf uitsluitend a) massa, b) elementaire ladingkracht, c) elementaire magnetische spinkracht en d) 

ruimtelijk volume.  

Kinetische energie en daardoor standaard volume van higgs deeltjes verhindert het optreden van een 

singulariteit. 
 

Protonen en elektronen bezitten zes kenmerken: 1) massa, 2) materie, 3) lading, 4) spin, 5) een ruimtelijk vorm 

met bijbehorend volume en 6) een vaste interne hoeveelheid kinetische energie. 

Met die vier higgs uit document F1a 2014 zijn uitsluitend het (anti)proton en (anti)elektron op te bouwen en 

niets anders! Zie daarvoor document F1c waarin de higgs opbouw van het (anti)proton en elektron wordt 

beschreven en met figuren wordt toegelicht. Dat opbouw traject van protonen en elektronen loopt via neutrino’s, 

fotonen en quarks.  

Protonen en elektronen berusten op constructies van higgs waaraan E = ½ mc2 aan rotatie-energie is toegevoegd. 

Het proton en het elektron vormen de enige stabiele eindproducten van deze 4 higgs deeltjes.  

 

-2) Pas met protonen en elektronen zijn instabiele neutronen en stabiele atomen te vormen: 
Met het proton en elektron zijn alleen gewone atomen te vormen conform het periodiek systeem van de 

Isotopentabel van b.v. Wikipedia waar de auteur alle neutronen in de atoomkernen vervangt door één proton en 

één ‘kern’-elektron. Zie document F1d. 

 

-3) Alle krachten zijn kwalitatief aantoonbaar en kwantitatief te meten: 

Alle overige niet elementaire krachten in de natuur zijn qua oorsprong 100% gekoppeld aan atomen en snelheid 

van het atoom in het heelal. Het voor gewone materie afgeleide stelsel van krachten en bindingen is volkomen 

logisch te verklaren als afgeleiden van de krachten van het proton en elektron, het atoom en snelheid in het 

heelal. Alle afgeleide krachten zijn aantoonbaar en meetbaar als fysische of chemische grootheden. 

 

-4) Stelsel van fysische en chemische krachten/ bindingen is volkomen logisch en consistent: 
Het nut dat atomen zelf hebben bij het aangaan van fysische en chemische bindingen ligt in het omzetten van 

‘toegevoegde’ kinetische energie in warmte. Hierdoor geraken de betrokken ‘schil’ elektronen(1) en / of ‘schil’ 

elektronen paren(2) in een energetisch lagere en dus gunstiger baan rond hun atoomkernen. 

 

-5) Zoveel krachtcomponenten en bindingcomponenten als snelheden van de aarde/hemellichaam in het 

heelal: 

Iedere vorm van snelheid genereert op een basis(snelheid/ kinetische energie)kracht zijn eigen krachtcomponent. 

Iedere atoom bezit evenveel snelheidscomponenten als er bewegingen zijn in het heelal. Alleen exact dezelfde 

krachtcomponenten van dezelfde kracht kunnen een bindingcomponent vormen. Iedere fysische en chemische 

binding bestaat uit net zoveel bindingcomponenten als er bewegingen zijn van de aarde/het atoom in het heelal. 

 

Van de aarde zijn niet alle snelheidscomponenten bekend noch hun grootte bekend. Circa 3 – 5 snelheden 
stammen uit de periode voorafgaand aan de Big Bangs en start van de sterrenstelsels. (Alle sterrenstelsels zijn 

met een eigen Big Bang gestart). Die periode van 20 – 25 miljard jaar geleden is niet zichtbaar te maken.  

Alle bewegingen van de aarde in het heelal zijn in theoretisch opzicht af te leiden uit de bindingstructuren 

binnenin moleculen en in kristallen op aarde. Alle bindingen hebben dezelfde complexe structuur. 

 

-6) Heelalmodel maakt bewegingen inzichtelijk en daarmee de basale structuur van alle bindingen: 

Via het ontwikkelen van het mathematisch model zijn alle snelheden van de aarde in het heelal af te leiden en 

kwantitatief inzichtelijk te maken.  

 

-7) Snelheden in het heelal veranderen in de tijd: 

Gedurende de afwikkeling van de heelalcyclus treden continue uiterst geringe veranderingen op in deze 4 – 10 
snelheden. Die veranderingen zijn via het heelal model voorspelbaar te maken en de kwantitatieve veranderingen 

in de snelheidscomponenten van zowel de gravitatie als van alle basis(kinetische energie)krachten en hun 

bindingen! 

Alle door het ‘schil’ elektron(1)/ ‘schil’ elektronenpaar(2) opgewekte krachten variëren per snelheidscomponent 

en nemen toe of af met de snelheid van de aarde en van het Melkwegstelsel binnen de heelalbolschil. Dat heeft 
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ook vergaande gevolgen voor de frequenties van alle in het verleden door materie uitgezonden straling en de 

interpretatie van die gegevens. 

 

-8) Behalve de elementaire krachten veranderen alle overige krachten en natuurconstanten met de tijd: 

Tijdens de heelalcyclus veranderen alle relevante snelheden binnen het facetdeel van de heelalbolschil continue. 

Daarmee veranderen ook de basis(snelheid/ kinetische energie)-krachten en hun onderliggende snelheid 

gerelateerde krachtcomponenten eveneens langzaam in de tijd. Daarmee veranderen ook alle aan deze krachten 

gerelateerde natuurconstanten heel langzaam in de tijd! Deze natuurconstanten zijn alleen momentaan constant.  

 
De natuurconstanten verbonden aan massa, de elementaire lading en de elementaire magnetische spin van het 

proton / elektron veranderen als enigen niet in de tijd. Gedurende de gehele heelalcyclus zijn dit de enige echte 

natuurconstanten in het heelal. 

Alle andere krachten en daaraan gekoppelde natuurconstanten zijn alleen momentaan constant doch veranderen 

in de tijd bezien constant doch uiterst langzaam. Dat laatste heeft vergaande en ingrijpende gevolgen voor het 

astrofysisch onderzoek en het verwerken van signalen uit het heelal die pas na miljoenen tot miljarden jaren na 

uitzenden worden opgevangen op aarde. 

 

9) Effecten op frequentie uitgezonden licht/ straling: 

Het aantal snelheidscomponenten en daarmee het aantal krachtcomponenten en daarmee het aantal componenten 

in opbouw/ structuur van fysische en chemisch bindingen binnen eenzelfde atoom is thans hoe dan ook anders 
dan die van datzelfde atoom miljarden jaren geleden! Dat heeft de nodige effecten op de frequenties van het 

toenmalig uitgezonden licht en de interpretatie daarvan nu! 

 

-10) Op de Maan één snelheid component extra: 

Op aarde hebben alle atomen hetzelfde aantal snelheid componenten alhoewel er al enig verschil optreedt bij 

metingen op de evenaar en op de nood/zuidpool. (Dat geldt echter ook voor alle atomen van de meetapparatuur). 

Alle atomen op de Maan bezitten één snelheidscomponent meer dan de atomen op aarde. Vanwege het relatief 

geringe snelheidsverschil in het heelal van de aarde t.o.v. de maan is die extra component moeilijk te bepalen! 

 



 23 

*7)  CONCLUSIES: 

 

1) In het gehele heelal zijn vanuit het proton en elektron, hun elementaire krachten elektrische lading en 

magnetische spin en de basale kracht van de schil-elektronen uitsluitend de elementen van het periodiek systeem 

op te bouwen. Gedurende de heelalcyclus zijn deze elementaire elektrische lading(kracht), magnetische 

spin(kracht) en hun bindingen als constanten te beschouwen evenals de daarmee verbonden natuurconstanten. 

Die kwantitatieve waarden gelden ook in de volgende heelalcycli. 

 

2) In schema 5 – 6 heeft de auteur afgeleid waar de 12 van elkaar verschillende krachten van het atoom vandaan 
komen en gegenereerd worden, waardoor en onder welke omstandigheden. 

 

3) De niet elementaire krachten: a) gravitatie, b) de twee fysische en c) de twee chemische krachten worden 

gegenereerd vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen als (in)direct gevolg van (hoek-)snelheid van het atoom in 

het heelal. 

 

4) Deze krachten en daaraan gerelateerde natuurconstanten zijn snelheid gerelateerd. Deze krachten, hun 

bindingen en natuurconstanten bestaan uit net zoveel onderliggende componenten als de aarde thans aan 5 – 9 

bewegingen in het heelal maakt. 

 

5) Als de huidige 5 – 9 snelheden van de aarde in het heelal bekend zijn, dan zijn ook alle fysische en chemische 
krachten op aarde te ontleden in de zelfde 5 – 9 kracht- en binding componenten en gelden steeds dezelfde 

verhoudingen tussen deze componenten. Dan zijn een aantal fundamentele problemen in de kwantumfysica 

opgelost. 

 

6) Gravitatie(kracht)straling bestaat eveneens uit 5 – 9 onderliggende componenten. Van twee of meer 

hemellichamen vormen alleen gelijke gravitatie componenten actie-reactieparen. De andere snelheid 

componenten van gravitatie staan volledig indifferent jegens elkaar.  

Dit aantrekken en vormen van bindingen geldt ook voor de twee fysische en twee chemische krachten. 

Dat is verwoord in de Componentwet van Uiterwijk Winkel.  

 

7) Gedurende de heelalcyclus veranderen de 5 – 9 snelheden van de aarde in het heelal allemaal heel langzaam in 
de tijd. Daarmee veranderen ook heel langzaam alle krachtcomponenten van gravitatie, van de twee fysische en 

van de twee chemische krachten heel langzaam in de tijd. Daarmee veranderen tevens de binding componenten 

en de verhoudingen daartussen kwantitatief. 

 

8) Aan deze krachten / bindingen gekoppelde, natuurconstanten veranderen navenant ook heel langzaam in de 

tijd! 

 

9) Bindingen zijn mogelijk tussen de onder c) bedoelde basis(kinetische energie)krachten (k) die worden 

opgewekt door ‘schil’-elektronen(1) / -elektronenparen(2) in banen rond de atoomkern. De kwantitatieve grootte 

van deze basis(kinetische energie) krachten is recht evenredig met de aan het elektron ‘toegevoegde kinetische 

energie’ ( ½ mev2) die het gevolg is van bewegingen en van de rotaties van het atoom in het heelal. 

 
10) Via de vorming door fysische en chemische krachten van bindingen komt bindingswarmte vrij in de vorm 

van fotonen van warmte en licht. Via het aangaan van bindingen trachten de ‘schil’-elektronen deze 

‘toegevoegde’ kinetische energie van het elektron/elektronenpaar zoveel als mogelijk om te zetten in warmte en 

fotonen. 

Alle fysische en chemische bindingen zijn opgebouwd uit dezelfde 5 - 9 snelheid dimensies / componenten. Dat 

aantal is gelijk aan het aantal snelheden van de aarde in het heelal binnen de heelalbolschil. Door die 5 – 9 

dimensies zijn alle fysische/chemische bindingen complex van opbouw en structuur. Ze berusten allemaal de 

zelfde basisstructuur. 

 

11) Via een mathematisch heelalmodel zijn alle 5 – 9 snelheden van de aarde in het heelal af te leiden. Pas dan 

zijn alle fysische en chemische krachten en hun bindingen op aarde kwantum fysisch en kwantitatief uit te 
splitsen naar hun 5 – 9 componenten! 

 

12) Op het niveau van higgs zijn slechts 3 (rotatie)dimensies aanwezig. Die dimensies zijn niet kwantitatief te 

bepalen. Deze zijn echter wel modelmatig te berekenen.  

De thans gemeten 10 – 11 dimensies uit de string/snaar theorie zijn niet aanwezig op higgs niveau. 
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13) Deze waargenomen en gemeten dimensies bevinden zich op atomair niveau. Deze dimensies zijn aanwezig 

in alle atomen / moleculen van de meetapparatuur! Die 10 - 11 dimensies vormen de directe weerslag van de 

snelheden van alle atomen op aarde in het heelal! 

 

 

Zwijndrecht Nederland, 22 december 2015 / 15 september 2016, 

 

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