
 

Toelichting: Stap 7 en verder heelalcyclus

1)
Uiterwijk Winkel en Roos hebben nieuwe formules afgeleid voor de 
gravitatie op de schaal van het heelal. 
Zie document E3 www.uiterwijkwinkel.eu en document E3-1. 

2)
Deze nieuwe gravitatieformules resulteren erin dat in het heelal veel meer 
gravitatie en massa/materie aanwezig is dan uit de formules van Newton 
en die van Einstein valt af te leiden.

3) Met die nieuwe formules is de massa- en materie-balans van het heelal 
kloppend te krijgen.

4)
Vanuit C gemeten geldt overal dezelfde gravitatie in de heelalbolschil die 
lineair afhankelijk is van o.a. de uitdijingsnelheid van het heelal.

5)
Vanaf de aarde bezien is gravitatie niet alleen afhankelijk van de afstand 
d doch moet deze ook nog vermenigvuldigd worden met een factor cos α. 
Die factor ontbreekt thans in de formules van Newton en die van Einstein.

6)
De gravitatie in het heelal neemt vanaf de aarde bezien dus sneller af dan 
Newton en Einstein aangeven.

7)

Bij 90 graden is cos α reeds gereduceerd tot nul. Daarvoorbij is zelfs 
sprake van een negatieve gravitatie. Vanuit C bezien is de gravitatie 
daar positief doch gemeten vanaf de aarde is de gravitatie daar echter 
negatief!  

8)
In de overzijde van het heelal (het grijze gebied) is cos α zelfs negatief. 
Vanuit C is de gravitatie daar positief ; vanaf de aarde bezien werkt 
diezelfde gravitatie uit als ‘anti-gravitatie’.

9)
In de praktijk valt de gravitatie uit de overzijde van het heelal vanaf de 
aarde niet meer kwantitatief te meten.

10)
Het waarnemingspunt speelt zowel bij gravitatie als bij de tijd een cruciale 
rol. Beiden mogen in feite alleen worden beschouwd vanuit C. 

11)
Gravitatie is zonder massa, lading, spin en kinetische energie. Gravitatie 
vespreidt zich met oneindig grote snelheid door het heelal. Alle gravitatie 
verlaat het heelal volledig.

Figuur 36:  Gravitatie heelalbolschil gemeten vanuit C c.q. vanaf de aarde.
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1) zwart = gelijkmatig uitdijende heelalbolschil met daarin alle materie en energie heelal geconcentreerd als sterrenstelsels ten opzichte van centrum C; de werkelijke 
posities sterrenstelsels zijn vanaf de Aarde niet vast te stellen.

2) bruin =  de waargenomen posities, toenemende snelheden en richting van materie / sterrenstelsels ten opzichte van de Aarde.

3) licht grijs = beperkte absoluut 100% vacuüm binnenruimte heelal.

4) iets donkerder grijs: onbeperkte absoluut 100% oneindige vacuüm buitenruimte heelal.

5) paars = perfect bolschilvormig gekromde ruimte heelal t.o.v. centrum C.

6) oranje = perfect bolschilvormig gekromde tijd / heelalkloktijd / HKT heelalbolschil t.o.v. C.

7) geel =  gekromde banen elektromagnetische- / deeltjes- / kosmische straling binnen de heelalbolschil.

8) groen = alzijdig vanuit materie uitgezonden rechte banen van gravitatie ‘straling’ via de absoluut vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil.

9) blauw = bolschilvormig gekromde banen schokgolven van gravitatie-energie die binnen de heelalbolschil blijven.  

10) rood = waargenomen met de afstand steeds toenemende roodverschuiving.

Figuren 36a – 36e;  Legenda gebruikte kleuren:

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
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1) Zwart: de basisstructuur heelal / heelalbolschil in de vorm een heelalbolschil onderverdeeld in 4 – 20 miljoen identieke clusters die ieder 2 – 4 duizend sterrenstelsels omvatten. In totaal is 
sprake van biljoenen sterrenstelsels. Alle materie en alle kinetische energie zit voor 100% geconcentreerd binnen deze heelalbolschil. 
Tussen sterrenstelsels is die heelalbolschil lichturen tot enkele lichtdagen dik en bestaat de HBS daar uit puur waterstof. Bij  sterrenstelsels neemt de dikte van de heelalbolschil toe tot 
tientallen lichtjaren. Daar bestaat de HBS uit een mis van byna vacuüm van waterstof en helium gas. Bij de jets vanuit het centrale zwart gat neemt de dikte van de HBS toe tot circa 10 
duizend lichtjaar.

2) Bruin: Positie van materie en sterrenstelsels in de heelalbolschil en ten opzichte van centrum C zoals waargenomen met de sublieme instrumenten van de Wetenschap vanaf de aarde. Hoe 
verder terug in de tijd bezien des te groter a) de waargenomen toenmalige uitdijingssnelheid en b) de toename in de van de Aarde af gerichte beweging! Beide effecten dragen bij aan de 
waargenomen roodverschuiving. In werkelijkheid bewegen alle sterrenstelsels met dezelfde snelheid vanaf centrum C.

3) Licht grijs: Bolvormige 100% vacuüm binnenruimte heelal met straal van minimaal circa 3  - 3,5 miljard lichtjaar.

4) Donker grijs:  De letterlijk oneindige 100% vacuüm buitenruimte heelal.  

5) Paars: perfect bolschilvormig gekromde ruimte van materie en daaraan gekoppelde  (kinetische) energie in het heelal / de heelalbolschil. Ruimte is de rechtstreekse afstand van de materie tot 
het centrum C van het heelal en de gekromde afstand binnen de heelalbolschil!

6) Oranje  =  eveneens perfect gekromde tijd / heelalkloktijd / HKT ten opzichte van centrum C heelal. Tijd zit vastgekoppeld aan materie / kinetische energie en is daarmee volkomen 
verstrengeld. Tijd en ruimte zijn gekoppeld aan materie / kinetische energie binnen de heelalbolschil! Alle materie in de heelalbolschil, ook alle materie in zwarte gaten, heeft steeds exact 
dezelfde heelalkloktijd. Deze heelalkloktijd schrijdt overal met dezelfde lineaire snelheid voort vanuit centrum C. 
Tijd / HKT is 100% zonder massa / materie en kinetische energie. Snelheid tijd / HKT  >> lichtsnelheid c. Tijd verspreidt zich vanuit C met oneindig grote snelheid doch is vanwege de 
koppeling aan materie uitsluitend tastbaar aanwezig binnen de heelalbolschil! 

7) Geel = Gebogen golfvormige banen van alle elektromagnetische (EM )straling en die van alle deeltjes straling / kosmische straling. De EM straling is opgebouwd uit (Majorana) deeltjes die 
geen meetbare massa en lading hebben. Deze EM en deeltjesgolven kunnen zich uitsluitend verplaatsen via materie / atomen en via de extreem lage concentraties waterstof en helium die 
alleen aanwezig zijn in de heelalbolschil (HBS) en met snelheden die gelimiteerd zijn tot maximaal de lichtsnelheid c. Dat geldt ook voor alle deeltjes straling en kosmische straling.

8) Groen = Rechte banen van gravitatie ‘straling’. Gravitatie is de enige bekende vorm van niet-elektromagnetische ‘straling’. Gravitatie wordt continu gegenereerd vanuit de  ‘schil’-elektronen 
van atomen en is het gevolg van de thans 9 – 11 verschillende snelheden van het atoom in het heelal. Gravitatie is ‘straling’ zonder golfbeweging en dus zonder golflengte. Gravitatie 
verplaatst zich rechtlijnig met snelheden >> lichtsnelheid c en waarschijnlijk zelfs met een oneindig grote snelheid! Alle gravitatie ‘straling’ verlaat het heelal weer op hetzelfde moment dat het 
gegenereerd wordt.
Anders dan bij EM-straling en alle deeltjes /kosmische straling is gravitatie ‘straling’ niet gehouden binnen de heelalbolschil te blijven. Gravitatie verspreidt zich rechtstreeks met oneindige 
snelheid over de absoluut vacuüm binnen ruimte en buitenruimte ter weerszijden de heelalbolschil. Vanwege die spreiding over de gehele binnenruimte van het heelal is gravitatie een 
kwantitatief extreem zwakke kracht. Gravitatie is de enige kracht die heelalwijd actief is. 

9) Blauw: Gebogen banen van schokgolven van gravitatie-energie. Deze schokgolven treden op tijdens botsingen tussen hemellichamen. Anders dan bij gravitatie-‘straling’ kunnen deze 
schokgolven zich alleen verplaatsen via het waterstof en helium gas aanwezig binnen de heelalbolschil. Deze schokgolven manifesteren zich als een echte golfbeweging echter zonder eigen 
deeltjes. Deze schokgolven van gravitatie-energie verplaatsen zich met maximaal de lichtsnelheid c. Deze schokgolven van gravitatie-energie kunnen niet buiten de heelalbolschil treden! 
(LIGO en VIRGO meten uitsluitend gekromde schokgolven van gravitatie-energie en meten geen gravitatie ‘straling’!)

10) Rood: Steeds toenemende waargenomen en gemeten roodverschuiving van sterrenstelsels naarmate deze sterrenstelsels verder verwijderd staan van de aarde op de heelalbolschil. Visueel 
lijkt het heelal steeds sneller uit te dijen! Die toenemende roodverschuiving is de resultante van: 
a) naar het verleden toe steeds toenemende uitdijingssnelheid van de heelalbolschil en 
b) de steeds meer van de Aarde af gerichte richting van de beweging als gevolg van de kromming van de heelalbolschil. 
Beide samen resulteren in het waargenomen Doppler effect. In werkelijkheid remt gravitatie de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil steeds verder af en komt de uitdijing van de 
heelalbolschil over circa 350 – 450 miljard jaar tot stilstand. Daarna krimpt de heelalbolschil / het heelal in circa 2 – 3 biljoen jaar weer alzijdig gelijkmatig in richting centrum C. Onder straffe 
regie van gravitatie komt alle materie en energie weer exact gelijktijdig bij C aan in de vorm van miljoenen gigantische cluster zwarte gaten.

Figuren 36a – 36e;  Toelichting gebruikte kleuren:
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Toelichting:

1) Vanaf circa 1.500 jaar na de bij 0 kelvin afgewikkelde Little Bang (G6 www.
uiterwijkwinkel.eu) is het heelal voor te stellen als een perfect gekromde ballon / 
bolschil van materie (eerst protonen en elektronen, thans atomen) en met die materie 
verstrengelde energie. Ruimte, tijd, materie en energie van dat heelal / de heelalbolschil 
(HBS) zijn steeds op identieke wijze perfect bolschilvormig gekromd en volledig met 
elkaar verstrengeld. Die heelalbolschil en perfect gekromde ruimte, tijd en materie dijt 
thans nog overal uit met circa 450 km/s ten opzichte van centrum C van het heelal / de 
heelalbolschil.

2) Alle massa, materie en kinetische energie van het heelal bevindt zich in die perfect 
gekromde heelalbolschil. In de binnenruimte van deze heelalbolschil en in de 
buitenruimte van deze heelalbolschil is geen enkele vorm van massa / materie en 
kinetische energie aanwezig. Daar geldt een absoluut 100% vacuüm of vacuümruimte. 
Het heelal is dus niet homogeen gevuld!  

3) Tijd (de heelalkloktijd) zit gekoppeld aan materie en energie in de heelalbolschil. Overal 
in de heelalbolschil / HBS geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd ook binnen de 
‘waarnemingshorizon’ van zwarte gaten! Verschillen in heelalkloktijd zijn niet mogelijk! 
Net als gravitatie verlaat alle tijd / HKT op hetzelfde moment weer het heelal / de 
heelalbolschil.

4) De heelalbolschil is onderverdeeld in naar schatting 4 – 20 miljoen nagenoeg identieke 
clusters / facetten die ieder 2 – 4 duizend sterrenstelsels omvatten. Alle clusters 
omvatten evenveel massa, materie en kinetische energie. Binnen deze clusters / 
facetten is sprake van dezelfde 9 – 11 snelheden van materie ten opzichte van centrum 
C heelal.

5) De heelalbolschil is maximaal één sterrenstelsel dik. Tussen de sterrenstelsels is deze 
heelalbolschil slechts enkel lichturen tot lichtdagen dik. Tussen de sterrenstelsels is deze 
heelalbolschil gevuld met extreem lage concentraties 100% puur waterstof. Ter plaatse 
van sterrenstelsels neemt de dikte van de HBS toe tot vele tientallen lichtjaren. De 
ruimte tussen de sterren is gevuld met een mix van extreem lage concentraties waterstof 
en helium. Bij de jets vanuit het centrale zwarte gat neemt de dikte van de HBS toe tot 
minimaal circa 10 duizend lichtjaar. 
Dat via deze jets uitgestoten materiaal bestaat voor een groot deel uit waterstof, helium 
en lithium. Deze elementen kunnen niet transformeren tot zwart gat atomen en worden 
niet geaccepteerd door zwarte gaten. Deze lichtste elementen blijven snel roterend 
plakken aan de buitenkant van het eveneens snel roterende zwarte gat.

6) Entropie in het heelal beperkt zich strikt tot de lokale dikte van de heelalbolschil! Op 
het moment van condensatie van waterstof en helium overwint gravitatie de entropie 
volledig!

7) Alle vormen van elektromagnetische straling, deeltjesstaling en kosmische straling 
kunnen zich uitsluitend verplaatsen via golven binnen die met waterstof en helium 
gevulde heelalbolschil. Die vormen van straling kunnen zich niet als golf verplaatsen via 
de absolute vacuüm binnen- en buitenruimte ter weerszijden de heelalbolschil!

8) Afbuiging van alle EM straling, deeltjesstraling en kosmische straling via dat waterstof 
en helium gas in de heelalbolschil zorgt voor een 100% gesloten heelal voor alle vormen 
straling met deeltjes,  massa, materie en kinetische energie. De snelheid van deze 
vormen van straling is gelimiteerd tot maximaal de lichtsnelheid c.

Figuur 36a:  Structuur heelal / heelalbolschil met 4 – 20 miljoen identieke clusters ieder met 2 – 4 duizend sterrenstelsels en met 
dezelfde 8 – 10 snelheden. 
Tijd, ruimte, materie en energie zijn van zichzelf met elkaar verstrengeld & perfect bolschilvormig gebogen.
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1) Sinds de start is het heelal voor te stellen als een perfecte ronde ballon / heelalbolschil van materie 
en energie, thans in de vorm van sterrenstelsels, die thans nog overal uitdijt met circa 450 km/s ten 
opzichte van centrum C van het heelal.

2) Alle massa, materie en kinetische energie van het heelal bevindt zich in die perfect gekromde 
heelalbolschil. Deze heelalbolschil is onderverdeeld in circa 4 – 20 miljoen nagenoeg identieke 
clusters met allemaal 2 – 4 duizend sterrenstelsels. Die clusters bevatten   allemaal evenveel 
massa, materie en kinetische energie. Binnen deze clusters is naast de uitdijingssnelheid sprake 
van dezelfde 8 – 10 snelheden ten opzichte van centrum C heelal.

3) In de binnenruimte van de heelalbolschil en in de ruimte buiten de heelalbolschil is geen enkele 
vorm van massa / materie aanwezig. Daar geldt een absoluut 100% vacuüm of vacuümruimte. Het 
heelal is niet homogeen gevuld!   

4) De heelalbolschil is maximaal één sterrenstelsel dik. Tussen de sterrenstelsels is een extreem lage 
concentratie puur waterstof aanwezig. Binnenin alle sterrenstelsels is tussen de sterren een mix van 
extreem lage concentraties waterstof en helium aanwezig. De holle binnenruimte en de buitenruimte 
vormen een absoluut 100% vacuüm.

5) Alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstaling kunnen zich uitsluitend verplaatsen 
via golven binnen die met waterstof en helium gevulde heelalbolschil en kunnen zich als golf niet 
verplaatsen via die absolute 100% vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil.

6)  Uitsluitend niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’ kunnen zich verplaatsen via die absolute 
vacuümruimten weerszijden de HBS. Dat gebeurt rechtstreeks en zonder een golfbeweging! 

7)  Niet-elektromagnetische straling betreft uitsluitend de fysische fenomenen: a) gravitatie en b) tijd 
(de heelalkloktijd / HKT). Gravitatie verplaatst zich ongehinderd door het absolute vacuümruimte en 
met snelheden >> de lichtsnelheid c; zeer waarschijnlijk zelfs met oneindig grote snelheden door 
het gehele heelal.

8) Gravitatie ‘straling’ wordt continue gegenereerd vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen als 
gevolg van snelheid van het atoom in het heelal / heelalbolschil t.o.v. centrum C. Via gravitatie 
communiceert alle materie / atomen in het heelal continue met elkaar. Dat geldt ook voor zwart gat 
atomen. (Document F1e www.uiterwijkwinkel.eu )

9) Vanwege de bolschilvorm zijn de werkelijke afstanden tussen sterrenstelsels geringer dan deze op 
aarde via de heelalbolschil worden gemeten. 

10) Ter compensatie dient een factor cos α worden toegevoegd aan de gravitatieformules van Newton 
en Einstein. Met die factor toegevoegd bevat het heelal 5 – 7 x zoveel gravitatie en dus ook 5 – 7 
maal meer massa, materie en kinetische energie dan anno 2019 wordt aangenomen / berekend. 
Probleem ‘donkere’ materie is daarmee opgelost.

11) Alle uitgezonden gravitatie verlaat het heelal / de heelalbolschil weer op hetzelfde moment dat 
gravitatie gegenereerd wordt. Dat heeft geen consequenties voor het 100% gesloten zijn van het 
heelal noch voor de massa / materie en energiebalansen van het heelal! 

12) Aan gravitatie zit gekoppeld gravitatie-energie a) in de heelalbolschil t.o.v. centrum C en b) via 8 – 
10 vormen van gravitatie-energie binnen de heelalbolschil zelf.  

13)
Die geweldige hoeveelheden gravitatie-energie worden anno 2019 volledig buiten beschouwing 
gelaten bij het opstellen van energie balansen van het heelal. Met gravitatie-energie toegevoegd 
is de balans volledig kloppend te maken! Daartoe moet het heelal eerst wel mathematisch 
gemodelleerd worden.

14) Alle botsingen tussen hemellichamen gaan gepaard met veranderingen in snelheid en resulteren in 
een afname van de hoeveelheid gegenereerde gravitatie en gravitatie-energie! Dergelijke botsingen 
gaan gepaard met schokgolven van gravitatie-energie die zich uitsluitend kunnen verplaatsen via 
materie in de heelalbolschil. Zie blauwe lijn.

15) Anders dan bij gravitatie kunnen dergelijke schokgolven zich niet verplaatsen via de absoluut 
vacuümruimten binnen en buiten de heelalbolschil! Anders dan bij gravitatie blijven deze 
schokgolven ‘geconcentreerd’. Uitsluitend deze schokgolven zijn daardoor meetbaar via LIGO en 
Virgo. 

16) Gravitatie ‘straling’ is zodanig verdund dat deze technisch niet direct te meten is.

Figuur 36b: Verschil eigenschappen ‘straling’ van gravitatie ↔ schokgolven van gravitatie-energie. 
Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Toelichting:

1) De ruimte, tijd, materie, kinetische energie en schokgolven van gravitatie-energie in het 
heelal / heelalbolschil (HBS) zijn op een identiek wijze bolvormig en perfect gekromd en 
met elkaar verstrengeld. Uitdijing heelalbolschil bedraagt thans nog circa 450 km/s en 
neemt langzaam steeds verder af. Over circa 350 – 450 miljard jaar komt de uitdijing tot 
stilstand. 

2) Alle massa, materie en kinetische energie van het heelal bevindt zich in die van nature 
perfect gekromde heelalbolschil. Voor de binnenruimte van de heelalbolschil en voor 
de buitenruimte geldt een absoluut 100% vacuüm of vacuümruimte. De binnenruimte is 
bolvormig rond en gevuld met absoluut niets. Dat geldt ook voor de buitenruimte. 
 

3) Deze heelalbolschil is maximaal één sterrenstelsel en 10 duizend lichtjaar dik. Tussen 
de sterrenstelsels is de HBS slechts enkele lichturen tot lichtdagen dik. Tussen de 
sterrenstelsels is de heelalbolschil gevuld met uiterst lage concentraties puur waterstof. 
Binnenin de sterrenstelsels, aanwezig in de heelalbolschil, is de ruimte tussen de sterren 
gevuld met een mix van extreem lage concentraties waterstof en helium.

4) Alle vormen van: a) elektromagnetische straling, b) deeltjesstraling, c) kosmische 
straling en d) schokgolven van gravitatie-energie kunnen zich uitsluitend verplaatsen via 
golven en daarmee uitsluitend via die met waterstof en helium gevulde heelalbolschil en 
tot maximaal de lichtsnelheid c. Deze vormen van straling en golven kunnen zich niet 
verplaatsen via de absolute 100% vacuümruimten weerszijden de heelalbolschil.

5) Afbuiging van alle EM-, deeltjes- en kosmische-straling en schokgolven van gravitatie-
energie via deze met waterstof en helium gevulde heelalbolschil zorgt voor een 100% 
gesloten heelal voor alle vormen van straling met massa, materie en kinetische energie.
  

6) Uitsluitend niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’ zoals gravitatie kunnen 
zich verplaatsen via die absolute vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil; 
rechtstreeks (via de groene lijnen) en zonder golfbeweging! Gravitatie verplaatst zich 
met snelheden >> de lichtsnelheid c; waarschijnlijk zelfs met oneindig grote snelheden 
door het gehele heelal.

7) Alle door ‘schil’-elektronen van atomen in de heelalbolschil uitgezonden gravitatie 
‘straling’ verlaat het heelal / de heelalbolschil weer op hetzelfde moment. Gravitatie heeft 
geen consequenties voor de massa- en energie-balansen van het heelal. Verlies aan 
gravitatie-energie zou dat wel hebben!

8) Via gravitatie communiceert alle materie / atomen in het heelal / heelalbolschil continue 
met elkaar. Dat geldt ook voor alle zwart gat atomen aanwezig in gecomprimeerde 
hemellichamen / zwarte gaten. (In het verleden heeft gravitatie ‘staling’ ervoor gezorgd 
dat alle thans vermeende neven / parallelle heelallen zijn samengevoegd tot één heelal). 

Figuur 36c:  Macro visie heelal t.a.v. a) ruimte, b) tijd, c) elektromagnetische -, deeltjes- , kosmische straling, 
    d) ‘straling’ van gravitatie en e) schokgolven van gravitatie-energie.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

49



Aarde   

Heelalbolschil

± 450 km/s

= Tijd t.o.v. C

= Ruimte t.o.v. C

= Identieke clusters 
van 2 - 4 duizend 

sterrenstelsels

= ± 450 km/s

= Toenemende snelheid 
+ roodverschuiving

= Werkelijke posities sterrestelsels t.o.v. C

= Waargenomen posities sterrestelsels t.o.v. C

= Gekromde banen van licht en deeltjes

= Toenemende roodverschuiving

= Gekromde schokgolven gravitatie energie

I) Zichtbare Hubble Ligo Virgo heelal

II) Potentieel (zichtbare) Ligo Virgo heelal

III) Technisch onzichtbare Berry heelal

= Centrum C heelal

25 -30 m
iljard lichtjaar 

 

13,8 miljard lichtjaar 
 13,8 milja

rd lic

htj
aa

r 
 

25
 -3

0 
m

ilja
rd

 li
ch

tja
ar

40
 -4

5 m
ilja

rd lichtjaar  40 -45 miljard lichtjaar

 

1)  De ruimte, tijd, materie en kinetische energie in het heelal / de heelalbolschil 
zijn op identieke wijze bolschilvormig van structuur en steeds perfect 
bolschilvormig gekromd. Op schaal heelal / heelalbolschil zijn materie, tijd, 
ruimte, kinetische energie en schikgolven van gravitatie-energie onlosmakelijk 
innig met elkaar verstrengeld. 

2)  Alle massa, materie en kinetische energie van het heelal bevindt zich 
opgesloten binnen die perfect gekromde heelalbolschil. In de binnenruimte van 
de heelalbolschil en in de letterlijk oneindige buitenruimte is geen enkele vorm 
van massa / materie / kinetische energie of elektromagnetische of deeltjes- 
of kosmische straling aanwezig. Alleen gravitatie ‘straling’. Daar geldt een 
absoluut 100% vacuüm of vacuümruimte. Het heelal is dus grotendeels 100%  
vacuüm. Het heelal is niet homogeen gevuld! 

3) Die perfect gekromde ruimte van materie en energie verplaatst zich thans nog 
alzijdig met circa 450 km/s ten opzichte van centrum C van het heelal / de 
heelalbolschil. Vanwege gravitatie neemt die uitdijingssnelheid steeds verder 
af. Sterrenstelsels gaan daardoor steeds sneller roteren om hun as.

4) Deze heelalbolschil is maximaal één sterrenstelsel dik. Tussen de 
sterrenstelsels is deze heelalbolschil slechts enkele lichturen tot lichtdagen dik. 
Tussen de sterrenstelsels is deze dunne heelalbolschil gevuld met extreem 
lage concentraties puur extreem koud waterstof. Binnenin de sterrenstelsels is 
de ruimte gevuld met een mix van uiterst lage concentraties eveneens extreem 
koud waterstof en helium lager dan het condensatiepunt! Deze afzonderlijke 
He atomen / H2 moleculen zijn geen gas meer en verkeren fysisch gezien in 
de toestand van vloeistof of van een vaste stof!

5) Entropie en bewegingsruimte van o.a. waterstof en helium ‘gas’ beperkt 
zich uitsluitend tot deze heelalbolschil en zolang de temperatuur boven 
het condensatie punt van deze gassen blijft! Beneden dit condensatiepunt 
verdwijnt de gasdruk. Dan overwint gravitatie de entropie. Dan drijft gravitatie 
alle materie weer bijeen. Vijfde Wet thermodynamica. 

6) Gedurende de gehele voorgeschiedenis van het heelal kunnen alle vormen 
van elektromagnetische straling, kosmische straling, deeltjesstaling en 
schokgolven van gravitatie-energie zich uitsluitend verplaatsen via golven 
binnen die met waterstof en helium gevulde heelalbolschil. Fysisch zijn alle 
elektromagnetische-, kosmische-, deeltjesstraling en golven van gravitatie-
energie ingesloten en gevangen tussen beide absolute 100% vacuümruimten 
ter weerszijden de heelalbolschil.

7) Afbuiging van alle EM straling, deeltjesstraling en schokgolven van gravitatie-
energie via dat waterstof en helium gas in de heelalbolschil zorgt voor 
een 100% gesloten heelal voor alle vormen met massa, materie (atomen), 
kinetische energie en gravitatie. Binnen de heelalbolschil bedraagt de snelheid 
van deze vormen van straling via golven maximaal de lichtsnelheid c. 

8) Uitsluitend niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’ zoals gravitatie 
kunnen zich verplaatsen via die absolute 100% vacuüm binnenruimte en 
buitenruimte ter weerszijden de heelalbolschil en niet via de heelalbolschil zelf. 
Dat gebeurt rechtstreeks en niet via een golfbeweging en met snelheden >> de 
lichtsnelheid c.q. met oneindig grote snelheid! 

Figuur 36d: Alternatieve uitleg Hubble’ roodverschuiving sterrenstelsels. Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Toelichting:

9)
De lichtsnelheid legt beperkingen op aan alle waarnemingen en metingen van het ‘diepe’ heelal > 0,1 – 1 miljard lichtjaar. Dit resulteert in steeds grotere verschillen tussen de werkelijke, maar niet waarneembare, posities van 
sterrenstelsels in de heelalbolschil (zwarte lijn) en de, via tijdvertraging, op aarde waargenomen posities in de heelalbolschil (bruine lijn) 
Hoe verder weg des te groter deze afwijking en des te groter ook de toenmalige uitdijingssnelheid van de heelalbolschil!

10)
In de tijd terug bezien is de bewegingsrichting van het sterrenstelsel ook steeds meer gericht vanaf de Aarde. De combinatie van: a) steeds grotere uitdijingssnelheid en b) steeds meer vanaf de aarde gerichte beweging zorgen 
samen voor een steeds grotere roodverschuiving! (Hubble). 

11)
Ogenschijnlijk lijkt het heelal steeds sneller uit te dijen. Dit berust volledig op gezichtsbedrog. In werkelijkheid dijt het heelal overal met een gelijke snelheid van thans ca. 450 km/s uit. Door gravitatie neemt de uitdijingssnelheid 
van de heelalbolschil juist steeds verder af tot uiteindelijk nul over circa 350 – 450 miljard jaar. Alle uitdijingsenergie is dan omgezet in rotatiesnelheid.

12)
Alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling worden binnen 13,8 miljard jaar terug gevormd tot protonen, elektronen, waterstof en nieuwe sterren. Alle vormen van elektromagnetische-, deeltjes- en 
kosmische-straling verdwijnen en hebben een maximale levensduur!

13)
Sterrenstelsels aan de overzijde van de heelalbolschil nemen we uitsluitend waar via de gekromde ruimte en tijd van de heelalbolschil en tot maximaal 13,8 miljard (licht)jaar verwijderd. Slechts circa 1/3e van het heelal / de 
heelalbolschil is thans waarneembaar te krijgen! 

14)
Alle vanaf Aarde waargenomen sterrenstelsels bewegen ogenschijnlijk steeds sneller van centrum C af naarmate we verder terugkijken in de tijd. Daarbovenop komt nog de eigen huidige uitdijingsnelheid van de aarde (en 
andere bewegingen van de aarde binnen de heelalbolschil) ten opzichte van centrum C. 

15)
 Ogenschijnlijk tonen sterrenstelsels in de heelalbolschil een steeds toenemende roodverschuiving naarmate ze verder van de aarde verwijderd staan op de heelalbolschil. Deze waargenomen roodverschuivingen zijn op zich 
correct. De interpretatie van deze waarnemingen niet! Alle sterrenstelsels ondergaan thans immers exact dezelfde uitdijingssnelheid t.o.v. centrum C. 

16)
 De conclusie dat het heelal steeds sneller uitdijt berust helaas volledig op gezichtsbedrog. In werkelijkheid remt gravitatie de uitdijingssnelheid steeds verder af en die energie wordt omgezet in rotatie-energie van 
sterrenstelsels. De waargenomen sterrenstelsels en hun centrale zwarte gaten roteren steeds langzamer om hun as naarmate verder teruggekeken wordt in de tijd. 

17) Via elektromagnetische straling kan 13,8 miljard lichtjaar diep worden gekeken in het heelal. Slechts circa 1/3e  van de totale geschiedenis en ruimte van dit heelal kan worden waargenomen. 

18)
LIGO en VIRGO nemen schokgolven van gravitatie-energie waar en meten deze botsingen kwantitatief. De eerste schokgolven van gravitatie-energie ontstonden circa 30 miljard jaar geleden. Via, in de toekomst, sterk 
verbeterde LIGO / VIRGO technieken kan tot maximaal circa 25 - 30 miljard jaar ver worden teruggekeken in de voorgeschiedenis van het heelal. Dat moment ligt nog voor het moment met de Big Bangs en start van de 
sterrenstelsels. Met die LIGO / VIRGO technieken kan circa 2/3e van de geschiedenis en ruimte van het heelal bereikbaar en meetbaar worden gemaakt.

19)
De eerste 10 – 15 miljard jaar van het heelal of 1/3e van de voorgeschiedenis en ruimte is op geen enkele manier technisch meetbaar te krijgen. Verrassend genoeg laat die Berry periode zich wel fysisch, chemisch en 
modelmatig beschrijven. Via de energie-neutrale cyclus van het heelal (document G7 Engels) laat deze periode zich ook vangen in een mathematisch model! Via dat mathematisch model is zowel het gehele verleden als de 
volledige toekomst van het heelal tot in detail weer te geven zowel kwalitatief als kwantitatief!

20)
De auteur beoogt zo snel mogelijk te starten met het mathematisch modelleren van het heelal en zijn cyclus en met het kwantificeren van het gehele verleden van het heelal als volledige toekomst van dit heelal! Met dat 
mathematisch model zijn alle problemen rond ‘donkere’ massa / materie en ‘donkere energie volledig op te lossen en kwantitatief in te vullen. 

21) Onderzoeken naar ‘donkere’ massa, materie en energie kunnen worden opgeschort. Bespaart tientallen miljoenen euro’s aan onderzoeksgelden die nuttiger kunnen worden ingezet!

Figuur 36d: (Vervolg) Alternatieve uitleg Hubble’ roodverschuiving sterrenstelsels.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Aarde   

= Identieke clusters van 2 - 4 duizend sterrenstelsels

= Toenemende snelheid + roodverschuiving

= Waargenomen posities sterrestelsels t.o.v. C

= Gekromde banen van licht en deeltjes

= Toenemende roodverschuiving

= Gekromde schokgolven gravitatie energie

I) Zichtbare Hubble Ligo Virgo heelal

II) Potentieel (zichtbare) Ligo Virgo heelal

III) Technisch onzichtbare Berry heelal

= Centrum C heelal

 

I) Bolvormige Hubble / LIGO / VIRGO ruimte / heelal (tot 
maximaal 13,8 miljard lichtjaar),

1) 1) Deze Hubble / LIGO / VIRGO ruimte omvat 13,8 miljard (licht)jaar 
is uitsluitend waarneembaar via de heelalbolschil (HBS) via fotonen, 
deeltjesstaling, kosmische straling en sinds 2015 ook via schokgolven van 
gravitatie-energie (LIGO / VIRGO). De straal van die heelalbolschil bedraagt 
circa 3,5 – 4,5 miljard lichtjaar.

2) Vanuit het heelal worden alle vormen van EM straling en schokgolven van 
gravitatie energie 100% aangeleverd via de perfect gekromde heelalbolschil 
van waterstof en helium en geprojecteerd op beide absoluut donkere vacuüm 
ruimten ter weerzijden de dunne heelalbolschil. Het heelal bestaat dus 
grotendeels uit virtuele beelden vanuit de HBS.

3) Heel bedrieglijk lijkt de aarde daardoor als het ware in het centrum van een 
bolvormig heelal te staan dat steeds sneller uitdijt. Helaas berust dat beeld 
volledig op gezichtsbedrog! In werkelijkheid heeft het heelal de vorm van een 
dunne perfect gekromde heelalbolschil die als gevolg van gravitatie juist steeds 
langzamer uitdijt ten opzichte van centrum C!

4) Deze beperkte ruimte van het heelal wordt door ESA / NASA nu en in 
de toekomst onderzocht via reeks van fantastische wetenschappelijke 
instrumenten: 
a) Planck (Terugkijken in de tijd via microgolven), 
b) LIGO/ VIRGO / Lisa Pathfinder (via schokgolven van gravitatie-energie), 
c) Herschel (koude en stoffige heelal, sub-millimeter), 
d) James Webb (eerste licht, infrarood), 
e) Euclid (donkere heelal, infrarood), 
f) Cheops (onderzoek planeten), 
g) Hubble Space Telescope (grenzen zichtbare heelal), 
h) Gaia (onderzoek miljarden sterren), 
i) XMM Newton (heet en gewelddadig heelal, X-ray),
j) Integral (extremen in het heelal, gamma straling).

5) Binnen een periode van 13,8 miljard jaar verdwijnen echter alle vormen van 
elektromagnetische straling, deeltjes- en kosmische- straling. Deze vormen 
van straling worden terug gevormd tot protonen, elektronen, nieuw waterstof 
en nieuwe sterren. 
Daardoor is maximaal 13,8 miljard jaar historie en lichtjaar van de ruimte 
zichtbaar en  daarmee slechts circa 1/3e van de voorgeschiedenis en de 
ruimte van het heelal / de heelalbolschil!

6) De toenemende roodverschuiving van sterrenstelsels is het gevolg van de 
combinatie van: a) de in het verleden steeds grotere uitdijingssnelheid van de 
heelalbolschil en 
b) de toename in de vanaf de Aarde gerichte richting van de snelheid van deze 
sterrenstelsels.

7)  Precies hetzelfde uitrekkend effect treedt op bij schokgolven van gravitatie-
energie die optreden bij botsingen tussen hemellichamen in de heelalbolschil! 

8) Deze Hubble / LIGO / VIRGO periode is mathematisch te modelleren en 
daarmee te kwantificeren.

Figuur 36e:  Ruimten heelal al dan niet waargenomen vanaf de aarde via de heelalbolschil:
    I) Hubble / LIGO / VIRGO ruimte (tot maximaal 13,8 miljard lichtjaar verleden),
    II) LIGO / VIRGO ruimte (tot maximaal circa 30 miljard lichtjaar in het verleden),
    III) Berry ruimte (vanaf ca. 30 miljard lichtjaar – 40 / 45 miljard lichtjaar verleden).

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Toelichting:

II) LIGO / VIRGO ruimte (vanaf 13,8 – ca. 30 miljard lichtjaar geleden),

9) Deze periode is niet waarneembaar te krijgen via EM straling, deeltjesstraling en kosmische straling. Anno 2019 reiken LIGO / VIRGO technieken nog niet verder dan 13,8 miljard lichtjaar. In de toekomst is die periode en ruimte 
uitsluitend waarneembaar te krijgen via sterk (50 – 100x) verbeterde LIGO / VIRGO apparatuur. Via die techniek kan dan tot maximaal circa  25 - 30 miljard lichtjaar voorgeschiedenis / ruimte ‘zichtbaar’ worden gemaakt. 
Deze periode omvat ook circa 1/3e van de totale voorgeschiedenis van het heelal.

10) Met de huidig beschikbare LIGO / VIRGO technieken kan de periode met de Big Bangs / geboorte van sterrenstelsels nog niet worden waargenomen. Die Big Bangs vonden exact gelijktijdig plaats zo’n 20 – 25 miljard jaar 
geleden. Fase 16 heelalcyclus documenten G7 + figuren 42 – 54 G8. Dat stadium wordt binnen enkele decennia wel bereikt. 

11)
Dan wordt 2/3e – 3/4e van het heelal waarneembaar gemaakt. Inclusief de circa 10 – 13 miljard jaar durende periode na deze super hete Big Bangs en gelijktijdige start van de sterrenstelsels.  

12) Alle straling en deeltjesstraling daarvan blijft binnen de heelalbolschil gevangen gehouden en daar voortbewegen. Dat resulteert in een 100% gesloten heelal. Na deze vele miljarden Big Bangs duurt het circa 10 – 13 miljard 
jaar voordat binnen de heelalbolschil alle fotonen van licht zijn terug gevormd tot elektronen en alle infraroodfotonen zijn terug gevormd tot protonen. Samen worden deze protonen / elektronen omgevormd tot nieuwe waterstof 
atomen / moleculen. Deze super hete periode van de heelalcyclus is alleen waarneembaar te krijgen via LIGO / VIRGO technieken.
 

13) Deze LIGO / VIRGO periode is vrij gedetailleerd beschreven in G7 en G8 Engels www.uiterwijkwinkel.eu Deze periode is mathematisch te modelleren en daarmee te kwantificeren.

III) Berry ruimte (van ca. 30 miljard lichtjaar – Start heelal circa 40 / 45 miljard (licht)jaar geleden.

14) Het heelal is gestart met een superkoude Little Bang (0 kelvin) die zo’n 40 – 45 miljard jaar geleden plaatsvond. Die Little Bang staat beschreven in document G6 + figuren 1 – 30 G8.

15) Deze eerste periode van het heelal / heelalcyclus omvat de eerste 10 – 15 miljard jaar na de Little Bang. Vermoedelijk is deze periode op geen enkele manier technisch waarneembaar te krijgen. Dit betreft globaal 1/3e van de 
voorgeschiedenis en ruimte van het heelal!

16) Gelukkig is deze Little Bang en deze onzichtbare Berry periode wel te beschrijven en zelfs mathematisch te modelleren. Daarmee is deze periode te kwantificeren.

17) Anno 2019 valt circa 2/3e – 3/4e van de voorgeschiedenis en ruimte van het heelal thans buiten de reikwijdte van waarnemingsapparatuur en metingen. Circa 2/3e – 3/4e van de hoeveelheid massa, materie en kinetische 
energie in het heelal valt dus buiten het bereik van meetinstrumenten en waarnemingen. 

18) Dat komt globaal overeen met de hoeveelheid ontbrekende massa en materie anno 2019!  

19)
Via het mathematisch modelleren van de heelalcyclus is zowel het gehele verleden als de volledige toekomst van het heelal kwalitatief te beschrijven en kwantitatief in te vullen! 
Zo’n mathematisch model is binnen één jaar te realiseren.

Figuur 36e: (Vervolg) 

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Figuur 36f:  De inkrimping van de heelalbolschil bestaande uit 4 tot 20 miljoen identieke centrale facet/ cluster zwarte gaten. 
    Iedere centraal facet/ cluster zwarte gat is het restant van 1 tot 3 duizend sterrenstelsels. 
    (Was document E3-1 figuur 4a)

Voor ieder van die 4 – 20 miljard sterrenstelsels geldt dezelfde voorgeschiedenis 
van 40 – 45 miljard jaar:

- Snelheid van de uitdijing van de heelalbolschil in relatie tot de heelalcyclus en de heelalkloktijd.
- Dit heelal startte circa 40 – 45 miljard jaar geleden met een super koude, bij 0 kelvin, afgewikkelde Little 

Bang die niet waarneembaar te krijgen is. Ook de periode van 22 – 27 miljard jaar na die Little Bang is 
niet meer waarneembaar te krijgen.

- Via infrarood is vanaf de aarde slechts circa 18 miljard jaar waarneembaar en meetbaar; met licht maar  
maximaal 13,8 miljard jaar en met deeltjesstraling slechts 5 – 10 miljard jaar!

-  Via mathematische modellering van de heelalcyclus is die niet waarneembare, circa 22 – 27 miljard jaar,  
van het begin van de heelalcyclus wel tot in detail in te vullen en daarmee te kwantificeren! 
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= Pure, steeds heter wordende, waterstofbollen totdat Big Bang optreedt.

= Einde uitdijing heelal; alle sterrenstelsels zijn volledig in hun centrale facet/ cluster zwarte gat opgenomen.

= Periode met steeds groter, heter en sneller roterende pure waterstofbollen.

= Positie sterrenstelsels in het verleden zoals we die thans vanaf de aarde waarnemen.

= Heelalbolschil met huidige posities van de sterrenstelsels.

= Big Bang + vorming centraal facet/ cluster zwart gat circa 20-25 miljard jaar geleden.

= Planckhorizon van circa 18 miljard lichtjaar voor alleen infrarood. Met LIGO- technieken 30 miljard lichtjaar.

= Waarnemingshorizon heelal vanaf de aarde van maximaal 13,8 miljard lichtjaar voor licht.

= Waarnemingshorizon vanaf de aarde van ca. 8-10 miljard lichtjaar voor deeltjesstraling.

= Voor de uitleg van nummers 1  tot en met 15  zie toelichting.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Figuur 36f:  (Vervolg)

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi YadavaToelichting belangrijkste stappen heelalcyclus.

0

Moment met start van het huidige heelal, circa 40 – 45 miljard jaar geleden, met een super koude bij 0 kelvin afgewikkelde Little Bang. Met de vorming van het Little Bang zwarte gat aan het eind van het vorige heelal verdween ook vrijwel alle ruimte van het 
vorige heelal en alle snelheid in dat heelal. Daarmee verdween ook alle gravitatie van het heelal! Op het moment van de Little Bang zakte de gravitatie onder de minimaal voor de stabiliteit van zwarte gaten vereiste Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag)! Door 
het onderschrijden van Krizgag werd het Little Bang zwarte gat met daarin aanwezige zwart gat atomen groter dan beryllium allemaal gelijktijdig instabiel. 
Die zwart gat atomen vielen vervolgens in drie stappen verder uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen die naast massa uitsluitend hun elementaire elektrische lading en magnetische spin bezitten. 
Bij de Little Bang verdwijnen met alle zwart gat atomen ook alle resterende gravitatie en gravitatie energie van het heelal! Nog tijdens de Little Bang ordenen de vrijgekomen losse protonen elektronen zich bij 0 kelvin in mono laagjes van afwisselend één proton 
en één elektron dik. Die 1:1:1:1:1 laagjes dijen na de Little Bang zonder temperatuur en gravitatie als gevolg van de elektrische veerspanning alzijdig gelijkmatig uit met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid t.o.v. C (De heelalcyclus kent geen periode met inflatoire 
uitdijing!). 
Na de Little Bang zwelt het in protonen en elektronen uiteengevallen Little Bang zwarte gat gedurende circa 1.500 jaar op tot een exact ronde bol met mono laagjes van afwisselend protonen en elektronen met een dikte van 500 – 750 lichtjaar voordat een dan 
eveneens exact ronde holle binnenruimte ontstaat. Vanaf dat moment is sprake van een met 1/3e c – 1/2e c uitdijende en steeds dunner wordende heelalbolschil! Van deze koude Little Bang en van het opzwellen daarna van de heelalbolschil valt niets meer 
waar te nemen!

1
Periode met het alzijdig volkomen ongehinderd uitdijen van de heelalbolschil t.o.v. C gedurende circa 5 – 10 miljard jaar. Door het volledig ontbreken van gravitatie is de uitdijingsnelheid in die periode vrijwel constant. De temperatuur is steeds equivalent aan 
0 kelvin. Tijdens het uitdijen van de heelalbolschil neemt de dikte van de heelalbolschil af van 500 – 750 lichtjaar tot enkele - tientallen km. De laagjes van protonen en elektronen nemen in die periode heel langzaam zodanige onderlinge posities in dat ieder 
proton een eigen elektron kan invangen om samen, heelalwijd gelijktijdig, uitsluitend het waterstofatoom/molecuul te vormen. Van deze eerste periode na de Little Bang valt niets meer waar te nemen.

2

Moment met het overal gelijktijdig binnen de heelalbolschil vormen van uitsluitend waterstof atomen. Daarmee komt gravitatie terug in het heelal. Vanuit het niets wordt volkomen kosteloos een enorme hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C toegevoegd aan het 
heelal en aan de heelalcyclus. Deze gravitatie energie is wat anno 2014 wordt aangeduid met ‘donkere energie’. Met het waterstofatoom komt ook temperatuur weer terug in het heelal. Het waterstofatoom genereert ook de covalente radicaalkracht wat direct 
resulteert in de vorming van het waterstofmolecuul en van het elektronenpaar. 
Met het elektronenpaar/orbital van waterstof komt de vanderwaalskracht terug in het heelal en daarmee de fysische fasetoestanden van gas, vloeistof, vaste stof en plasma. Op het moment van vorming van het waterstofmolecuul neemt de temperatuur toe tot 
enkele duizenden kelvin. Dit gebeuren is vanaf de aarde niet meer waar te nemen.

3
Periode van circa 15 miljard jaar met afkoeling met resp. alleen gasvormig, vloeibaar waterstof. 
Gravitatie remt de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil t.o.v. C sterk af. De daarbij vrijkomende kinetische energie kan niet worden omgezet in warmte maar wordt vrijwel volledig omgezet in rotatie snelheid/-energie in een vlak loodrecht op de uitdijingssnel-
heid. In de heelalbolschil van puur waterstof ontstaan 4 – 20 miljard rotatiepunten en rotatiegebieden die egaal verspreid liggen over de heelalbolschil. (Ieder rotatiegebied resulteert later in één sterrenstelsel).

4
Het waterstof koelt af tot zijn condensatiepunt. Op deze miljarden eerste rotatiepunten hoopt zich daarna vloeibaar waterstof en daarmee lokaal gravitatie en gravitatie energie op. Op ieder van die rotatiecentra vormen zich uiteindelijk 4 – 20 miljard super grote, 
allemaal even grote, roterende waterstofbollen die met de tijd steeds groter worden en steeds sneller gaan roteren. Door het aangroeien worden die waterstofbollen in de loop van de tijd ook steeds heter en neemt hun temperatuur toe tot vele miljoenen kelvin. 
Periode met alleen licht en infrarood straling. Die periode met steeds heter wordende waterstofbollen is evenmin zichtbaar te krijgen.

5

Moment waar in alle 4 – 20 miljard grote pure waterstofbollen de druk en temperatuur zodanig toeneemt dat in alle waterstofbollen vrijwel gelijktijdig spontaan kernfusie optreedt. Ieder hete waterstofbollen resulteert in één Big Bang. In totaal was sprake van 4 – 
20 miljard Big Bangs egaal verspreid over de heelalbolschil. Die Big Bangs ontstaan vanuit pure plasmavormige waterstofbollen en vinden niet plaats vanuit een singulariteit! Deze Big Bangs vonden circa 20 - 25 miljard na de Little Bang plaats en circa 20 - 25 
miljard jaar geleden. Die 4 – 20 miljard Big Bangs zijn ook niet meer waarneembaar te krijgen. 
Tijdens die Big Bangs loopt het kernfusieproces direct uit de hand. Circa 13% van het aanwezige waterstof fuseert tot elementen >> 56 (ijzer) en vooral tot uranium en hoger. Het centrale deel van het kernfusie gebied transformeert direct door tot het centrale 
zwarte gat zoals dat thans aanwezig is in het centrum van alle sterrenstelsels. Circa 2% van het waterstof fuseert tot voornamelijk elementen < Fe en met een klein deel tot uranium. Dit buitenste deel van het kernfusiegebied met vooral elementen < Fe wordt 
door de explosie uitgestoten samen met circa 85% nog niet gefuseerd waterstof. Hieruit worden bij afkoeling en condensatie later sterren en planeten gevormd. Bij deze kernfusie explosies ontstaan alle elementen/isotopen van het periodiek systeem. Van die 
miljarden Big Bangs resteren de elementen van het periodiek systeem, het centrale zwarte gat en de 3 – 4 spiraalarmen van het sterrenstelsel. 
Bij die Big Bangs worden ‘schilelektronen’ aan atoomkernen gebonden als ‘kernelektronen’. (De auteur vervangt met reden alle neutronen in de atoomkern door één proton en één elektron). 
Die ‘kernelektronen’ genereren geen gravitatie meer! Bij die miljarden Big Bang verdwijnt dus veel gravitatie en navenant ook veel gravitatie energie! Met die miljarden Big Bangs verdwijnt circa 1/6e van alle daarvoor aanwezige gravitatie en gravitatie energie 
van het heelal!
Voorafgaand aan die Big Bang explosies is een zodanig structuur ontstaan dat na de Big Bang alle materie geordend wordt in een plat vlak zoals bij alle sterrenstelsels het geval is. Dit is meer in detail uitgewerkt in de heelalcyclus; document G7 (tekst) en 
document G8 (figuren). 

6

Uit die na de Big Bangs in een plat vlak uitgestoten materie vormen zich de 2 - 4 spiraalarmen van het sterrenstelsel die ook weer afkoelen tot vloeistoffen en vaste stoffen. Onder invloed van gravitatie worden per Big Bang gebied circa 300 – 400 miljard hemel-
lichamen gevormd die allemaal sterk radioactieve materialen bevatten. Bij de verder afkoeling van gassen zetten zich daar eerst vloeistoffen en vaste stoffen op af en uiteindelijk ook vloeibaar waterstof en als laatste bij enkele kelvin ook vloeibaar helium! 
Bij die 2e condensatie van waterstof vormen zich per Big Bang gebied circa 100 – 200 miljard waterstof/helium bollen rond een vaste kern; de pre sterren, gasplaneten en daarnaast nog de kleinere planeten. Tijdens het vormen van die waterstofbollen neemt 
de temperatuur en druk ook weer toe tot het punt van kernfusie. Vanwege de aanwezigheid van radioactieve isotopen in de kern van deze hete waterstofbollen start het kernfusie proces reeds in veel kleinere waterstofbollen en bij een miljoenen kelvin lagere 
temperatuur. Daardoor verloopt het kernfusie proces in sterren veel rustiger, beheerster en vooral zonder de enorme explosies als bij de Big Bangs! Ieder van die 4 – 20 miljard Big Bang gebied resulteert in één eigen sterrenstelsel ieder met 100 – 200 miljard 
sterren/dubbelsterren en in globaal een zelfde aantal gasplaneten met waterstof zonder kernfusie en in een veel kleiner aantal planeten met een dampkring zoals de aarde. 

7
De eerste circa 5 – 7 miljard jaar na de Big Bangs koelt het heelal/heelalbolschil als geheel af tot enkele graden kelvin wat resulteert in de condensatie van waterstof en die van helium. Dan is nog alleen sprake van infrarood straling en niet van licht. Deze 
vroegst waarneembare condensatie periode is zichtbaar gemaakt met de Planck satelliet die deze achtergrondtemperatuur (infrarood) meet en in kaart brengt. Met deze Planck satelliet kunnen we tot maximaal circa 18 miljard lichtjaar waarnemen en terugkijken 
in de tijd. Dat geldt alleen voor infrarood straling! Via infrarood is terugkijken in de tijd mogelijk tot slechts circa 5 – 7 miljard lichtjaar na de periode met 4 – 20 miljard Big Bangs! De Big Bangs zelf zijn niet waarneembaar te krijgen.

8

Het oudste deel van de heelalbolschil dat via licht visueel zichtbaar is met telescopen start op circa 5 - 7 miljard jaar na het moment met de miljarden Big Bangs en 13,8 miljard jaar geleden. Deze verst waarneembare sterrenstelsels zijn dan reeds volledig ge-
vormd en hebben 2 – 4 spiraalarmen en bevatten reeds sterren met kernfusie. Vanaf de aarde kunnen we met infrarood maximaal circa 18 miljard jaar terugkijken, via licht slechts maximaal 13,8 miljard lichtjaar en via deeltjesstraling slechts 5 – 10 miljard jaar. 
Binnen die circa 18 miljard resp. 13,8 miljard jaar en 5 – 10 miljard jaar worden alle vormen van infrarood, licht en deeltjes straling weer terug gevormd tot resp. protonen en elektronen. Vanaf de aarde is dat is letterlijk onze maximale waarnemingshorizon! 
Bij infrarood, lichtfotonen en deeltjesstraling is blijkbaar sprake van een maximale verblijftijd in het de heelalbolschil voordat ze worden terug gevormd tot protonen/elektronen en vervolgens tot waterstof. Dat gebeurt thans nog volop en resulteert in nieuw ge-
vormd waterstof en in de vorming van nieuwe sterren. De straling van licht en infrarood wordt letterlijk verwerkt en omgevormd tot nieuwe materie en daarmee is licht en infrarood straling verdwenen.
Licht en andere straling bereikt de aarde niet via rechte lijnen door de heelalbolschil maar via allerlei slingerachtige en gekromde banen binnen de heelalbolschil. Dat resulteert ook in dubbeltellingen van sterrenstelsels met een factor van circa 5 – 20 maal! 
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Figuur 36f:  (Vervolg)

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Periode met 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Deze periode heeft primair tot doel om alle waterstof, helium en lithium via kernfusie te laten fuseren tot beryllium en hoger. Alleen de elementen beryllium en hoger zijn te transformeren tot zwart gat atomen en op-
neembaar in een zwart gat. Waterstof, helium en lithium zijn niet opneembaar in een zwart gat. Deze elementen blijven aan de buitenzijde zitten. In de huidige stap 23 moet alle materie en daarmee ook alle kinetische energie van een heel sterrenstelsel worden 
geconcentreerd in het centrale zwarte gat. Ook alle straling van sterren moet uiteindelijk weer worden terug gevormd tot protonen/elektronen en tot waterstof en uiteindelijk beryllium en hoger. 
Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd door de schilelektronen van atomen. Bij kernfusie worden in deze periode ‘schilelektronen’ gebonden aan de atoomkern. Daarmee neemt de hoeveelheid gravitatie en de hoeveelheid gravitatie energie in het heelal af! 
Die afname van gravitatie en gravitatie energie is schetsmatig weergegeven in figuur 6.

10
De waarnemingshorizon van kosmische deeltjes bedraagt naar vermoedelijk slechts circa 5 – 10 miljard (licht)jaar. Ook die deeltjes worden binnen deze periode terug gevormd tot protonen/elektronen en uiteindelijk tot waterstof. Die deeltjes worden veel sneller 
uit de heelalbolschil verwijderd dan de fotonen van licht en infrarood. Alle sterren stralen nu en de komende tientallen miljarden jaren nog een enorme hoeveelheid infrarood, licht en kosmische deeltjes uit. De huidige stap 23 van de heelalcyclus zal nog circa 
350 – 450 miljard jaar in beslag nemen voordat alle waterstof is gefuseerd en het hele sterrenstelsel in zijn eigen centrale zwarte gat opgenomen en daarmee is verdwenen. Dat geldt voor ieder van die 4 – 20 miljard sterrenstelsels.

11

Anno 21e eeuw. Het heelal bevindt zich nu op 40 – 45 miljard jaar na de Little Bang. Het heelal zal vanwege gravitatie nog 350 – 450 miljard jaar steeds langzamer uitdijen en de aanwezige sterrenstelsels zullen nog sneller gaan roteren. Die uitdijing zal dan 
uiteindelijk overal vrijwel gelijktijdig tot stilstand komen. Alle 1 tot 3 duizend zwarte gaten zijn opgegaan in één centraal facet/ cluster zwarte gat.
Dan is tevens een einde gekomen aan het kernfusieproces in alle bestaande en in alle nog nieuw te vormen sterren. Alle waterstof, helium en lithium van het sterrenstelsel is gefuseerd tot beryllium en hoger. Bij alle 4 – 20 miljard sterrenstelsels zijn in tussentijd 
ook alle kleinere lokale zwarte gaten, alle sterren en hun planeten volledig opgenomen in dit grote centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. 
Alle door sterren uitgestraalde energie en kosmische deeltjes wordt in de komende tijd weer terug gevormd eerst tot protonen/elektronen en vervolgens tot waterstof omgevormd en via kernfusie in sterren weer gefuseerd tot beryllium of hoger. Die elementen 
zijn dan ook weer opgenomen in één van de miljarden centrale zwarte gaten binnen de heelalbolschil. Aan het eind van deze periode is het heelal absoluut duister en zonder enige vorm van kosmische straling, licht en warmte!

12
Over 350 – 450 miljard jaar heeft gravitatie de uitdijingsnelheid overal gelijktijdig afgeremd tot nul m/s. De straal van de heelalbolschil is dan toegenomen tot maximaal circa 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar. De ruimte van het heelal t.o.v. C is dus eindig! Van alle 1 tot 
3 huidige sterrenstelsels resteert dan uitsluitend een heel snel roterend centraal facet/ cluster zwart gat met een straal tussen 300 – 600 duizend km. Alle uitdijingsnelheid/-energie en alle uitdijinggravitatie van het heelal is dan omgezet in rotatiesnelheid/-ener-
gie en in rotatiegravitatie van dat centrale facet/ cluster zwarte gat. Een deel van die uitdijingenergie is omgezet in gravitatie energie van de heelalbolschil t.o.v. het centrum C van het heelal! De heelalbolschil is perfect rond en is gevuld met uitsluitend 4 – 20 
miljoen centrale facet/ cluster zwarte gaten die dan maximaal met circa 1/3e– 1/2e van de lichtsnelheid c om hun as roteren.

13

Onder invloed van de gelijkgerichte rotatie gravitatie van de centrale facet/ cluster zwarte gaten gaat de heelalbolschil met 4 – 20 miljoen centrale facet/ cluster zwarte gaten vervolgens weer inkrimpen richting centrum C van het heelal. Als enige vorm van ‘stra-
ling’ verplaatst gravitatie zich veel sneller dan licht en waarschijnlijk zelfs met een oneindig grote snelheid en steeds rechtlijnig door het heelal. Door die eigenschap voert gravitatie de centrale regie tijdens de heelalcyclus. Die regie van gravitatie zorgt ervoor dat 
alle 4 – 20 miljoen centrale facet/ cluster zwarte gaten steeds onderling contact houden en daardoor met dezelfde snelheid worden teruggeleid naar het centrum C van het heelal. Alle centrale facet/ cluster zwarte gaten moeten weer gelijktijdig samenkomen bij 
C voor het laten plaatsvinden van de volgende super koude Little Bang. Niet één centraal facet/ cluster zwart gat mag ontbreken of met vertraging op C aankomen. Dat zou de heelalcyclus volledig blokkeren. 

De inkrimpsnelheid van de heelalbolschil genereert een inkrimpgravitatie. Die vorm van gravitatie is echter volledig tegengesteld gericht aan de aanwezige rotatiesnelheid en rotatiegravitatie van de centrale facet/ cluster zwarte gaten. De potentiële versnelling 
in de inkrimpsnelheid wordt daardoor continu afgeremd tot een relatief geringe en constante snelheid van circa 0,1 – 0,15 Mm/s. Het inkrimpen van de heelalbolschil vindt dus plaats zonder de zogenoemde Big Crunch! Onderweg naar C worden alle 4 – 20 mil-
joen centrale facet/ cluster zwarte gaten met de tijd steeds meer ontdaan van hun hoeksnelheid en daarmee van hun rotatiegravitatie! Overall neemt daardoor ook de totale gravitatie energie van de gehele heelalbolschil t.o.v. C steeds verder af zoals aangege-
ven in figuur 6.
Door de geringe inkrimpsnelheid neemt die periode van inkrimpen van de heelalbolschil maar liefst circa 2 -3 biljoen jaar in beslag! Net voordat deze centrale facet/ cluster zwarte gaten elkaar raken moeten deze volledig (100 %) zijn ontdaan van hun rotatie-
snelheid en bijbehorende rotatiegravitatie. De inkrimpsnelheid en inkrimpgravitatie zorgt er dan voor dat alle centrale facet/ cluster zwarte gaten steeds boven hun kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) blijven en daarmee stabiel blijven. Eén voortijdige explosie 
betekent het einde van de heelalcyclus.

14 Onder de centrale regie van gravitatie komen alle 4 – 20 miljard centrale facet/ cluster zwarte gaten circa 2 – 3 biljoen jaar later allemaal gelijktijdig en zonder enige vorm van rotatie weer aan nabij het centrum C om daar eerst samen te smelten tot één perfect 
ronde heelalbolschil met een dikte van circa 0.5 - 1 miljoen km bestaande uit pure zwart gat materie en met C steeds precies in het centrum. Die heelalbolschil bestaande uit zwart gat materie krimpt verder in richting C.

15

Als gevolg van de inkrimpsnelheid/-gravitatie wordt de heelalbolschil van zwart gat materie steeds kleiner en dikker en verdwijnt de daarbinnen aanwezige lege bolvormige binnenruimte steeds meer. Door het onderling verdringen van de zwart gat atomen 
neemt de inkrimpsnelheid van de heelalbolschil ook steeds verder af. Uiteindelijk ontstaat één groot Little Bang zwarte gat met een straal tussen 300 – 400 miljoen km met C steeds precies in het centrum. 
In de allerlaatste fase neemt de inkrimpsnelheid binnen dat Little Bang zwarte gat t.o.v. C af richting nul m/s en genereert dat gigantische zwarte gat steeds minder gravitatie en wordt daardoor steeds instabieler! Uiteindelijk is die holle binnenruimte volledig 
opgevuld. Dan is alle snelheid verdwenen en is daarmee ook alle gravitatie en gravitatie energie verdwenen! Dan bereikt het Little Bang zwarte gat zijn kritische zwart gat gravitatie (Krizgag). 
 
Op en rond het centrum C vindt dan de volgende super koude Little Bang plaats waarbij dit gigantische Little Bang zwarte gat eerst uiteen valt in losse zwart gat atomen en vervolgens in losse protonen en elektronen. Vanuit C start de volgende cyclus van het 
heelal en daarmee het volgende heelal. Iedere cyclus van het heelal is een vrijwel exacte kopie van de voorafgaande cycli en is de blauwdruk voor alle nog komende cycli.



Figuur 36g:  De inkrimping van de heelalbolschil bestaande uit 4 tot 20 miljoen identieke centrale facet/ cluster zwarte gaten. 
    Iedere centraal facet/ cluster zwarte gat is het restant van 1 tot 3 duizend sterrenstelsels. 
    (Was document E3-1 figuur 4b)

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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= Centraal facet/ cluster zwart gat en restant van 1 tot 3 duizend sterrenstelsels.

= Little Bang zwarte gat met daarin alle massa, materie en energie bijeen.

= Centraal facet/ cluster zwart gat en restant van 1 tot 3 duizend sterrenstelsels.

= Little Bang zwarte gat met daarin alle massa, materie en energie bijeen.



Figuur 36h:  Waarnemingshorizonnen vanaf de aarde op de heelalbolschil en zijn voorgeschiedenis:
    (Was document E3-1 figuur 5)

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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- Het zicht vanaf de aarde op het heelal wordt vertekend door een geringe afbuiging van fotonen binnen de 
heelal bolschil wat resulteert in virtuele beelden. 

- Die afbuiging bedraagt gemiddeld circa 1 graad per 10 – 40 duizend (licht)jaar. Dat is heel weinig maar 
voldoende voor volkomen vertekende en virtuele beelden van het heelal te krijgen.

-  Naarmate men verder terugkijkt in de tijd des te meer sterrenstelsels worden waargenomen. 
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= vorming  van pure, steeds heter wordende waterstofbollen totdat Big Bang optreedt.

= Voor de uitleg van nummers 1  tot 11  zie toelichting figuur 4a. De nummers 12 , 13

, 14  en 15  zijn toekomst en ontbreken hier.

= Big Bang + vorming sterrenstelsels + centraal zwart gat circa 20-25 miljard jaar geleden.

= Planckhorizon van circa 18 miljard lichtjaar met alleen infrarood. Met LIGO techniek 30 miljard lichtjaar.

= Waarnemingshorizon heelal vanaf de aarde van maximaal 13,8 miljard lichtjaar voor fotonen van licht.

= Waarnemingshorizon vanaf de aarde van ca. 8-10 miljard lichtjaar voor deeltjesstraling.

1) Voor de uitleg van nrs 1  t/m 11  zie de toelichting van figuur 4. De stappen 12 ,  13 , 14 , 15  zijn toekomst 
en moeten nog komen.

2)
De 4 – 20 miljard Big Bangs 5  zijn niet meer zichtbaar te krijgen evenals de voorgaande periode met de aangroei 

van het zelfde aantal supergrote, steeds heter wordende en steeds sneller roterende pure waterstof bollen 3 . Alle 
voorafgaande perioden zijn evenmin zichtbaar te maken.

3) Vanaf de aarde kunnen we maximaal circa 18 miljard jaar terugkijken via infrarood 7 , maximaal 13,8 miljard jaar via 

licht 8  en circa 5 – 10 miljard jaar via deeltjesstraling 10 . 

4) Bij punt 8  nemen we reeds volledig functionerende sterrenstelsel waar. De 4 – 20 miljard Big Bang 4  moeten 
dus circa 5 – 7 miljard jaar eerder hebben plaatsgevonden. Die Big Bangs zijn niet meer waarneembaar te krijgen.

5)

Door de afbuiging van licht nemen we het heelal steeds waar door de heelalbolschil heen. Daardoor nemen we een 
heelal waar dat ogenschijnlijk steeds sneller uitdijt in plaats van dat steeds langzamer uitdijt. Onze waarnemingen 
berusten op virtuele beelden waardoor misvattingen ontstaan. Het heelal dijt in werkelijkheid niet steeds sneller uit 
maar door gravitatie juist steeds langzamer uit.

6) De afbuigingen van licht, infrarood en van deeltjes zorgen voor (volkomen) vertekende en virtuele beelden vanuit het 
heelal. Daar moet iedereen zich goed van bewust zijn.



Figuur 36i:  Waarnemingshorizon EM straling en schokgolven gravitatie-energie vanaf de aarde via de heelalbolschil:

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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I) Bolschilvormig Hubble, LIGO / VIRGO heelal; van 0 – 13,8 miljard lichtjaar geleden:

1) Deze eerste periode is waarneembaar via EM straling, deeltjesstraling, kosmische straling en via schokgolven van gravitatie-energie (LIGO / VIRGO). Deze periode omvat maximaal 13,8 miljard lichtjaar. 
De grens is aangeven met CMB 1 / Planck.

2) Binnen 13,8 miljard jaar verdwijnen alle EM straling, deeltjes en kosmische straling. In deze periode worden deze vormen van straling (Majorana deeltjes) allemaal omgezet in protonen, elektronen en in 
nieuw waterstof. 

3) Anno 2019 komt het bereik van LIGO en VIRGO nog niet voorbij 13,8 miljard lichtjaar.

4) Op dat verste waarneembare punt zijn al wel reeds volledig functionerende sterrenstelsels aanwezig. Het vergt evenwel minimaal 10 – 15 miljard jaar voordat zo’n sterrenstelsel volledig functioneel is. Het 
heelal moet dus veel ouder zijn dan 13,8 miljard jaar en zich ook veel verder uitstrekken dan thans wordt aangenomen / gemeten! 

5) Anno 2019 bedraagt het meetbereik via de heelalbolschil maximaal 13,8 miljard (licht)jaar of slechts 1/4e - 1/3e deel van het heelal / de heelalbolschil! Met de huidige hightech instrumenten blijft circa 2/3e 
– 3/4e van het heelal achter de waarnemingshorizon verscholen. 

6) LIGO / VIRGO berusten op het waarnemen en meten van schokgolven van gravitatie-energie. Niet van op gravitatie-‘golven’! Die techniek is recent en kan ongetwijfeld nog sterk verbeterd worden.

II) LIGO / VIRGO heelal; 13,8 – 30 miljard lichtjaar geleden:

1) Deze tweede periode betreft circa 30 miljard (licht)jaar. Met in de toekomst sterk (50 – 100x) verbeterde LIGO / VIRGO technieken kan tot maximaal circa 30 miljard lichtjaar ver worden teruggekeken in de 
gekromde tijd en ruimte van het heelal. Via deze techniek wordt dan 2/3e – 3/4e van het heelal / heelalbolschil waarneembaar.

2) De verst waarneembare objecten zijn dan botsingen, circa 30 miljard jaar geleden, tussen gigantische hete pure waterstofbollen die daardoor steeds heter werden.

3) Die 30 miljard lichtjaar reikt tot voor de periode met het gelijktijdige plaatsvinden van miljarden super hete Big Bangs. Iedere sterrenstelsel start met zijn eigen Big Bang. Tijdens die Big Bang wordt het 
centrale zwarte gat van het sterrenstelsel gevormd en tevens de 2 – 4 spiraalarmen. Stap 16 heelalcyclus en figuren 42 – 54 G8. Bij die Big Bangs worden alle elementen van het periodiek systeem 
gevormd.

4) Alle straling blijft binnen de heelalbolschil opgesloten en blijft daarbinnen voortbewegen. 
Na die gelijktijdig plaatsvindende miljarden Big Bangs blijft de heelalbolschil gedurende miljarden jaren vele miljoenen kelvin heet. 

5) Het neemt circa 10 – 13 miljard jaar in beslag voordat die deeltjes en fotonen van licht en infrarood weer zijn terug gevormd tot protonen, elektronen en uiteindelijk tot waterstof. Pas dan kan de 
heelalbolschil verder afkoelen. Figuur 77 G8. 

6) Daarna koelt dat waterstof en helium verder afkoelen tot hun condensatiepunt; ± 20 kelvin voor H2 en 2,7 kelvin voor He. Dan verdwijnt de bijbehorende gasdruk grotendeels. Theoretisch CMB 2. Daarna 
zorgt gravitatie voor de vorming van sterren en bijbehorende planeten en tot sterrenstelsels als geheel. Die eerst gevormde sterrenstelsels zijn veel ouder dan 13,8 miljard jaar. Op aarde zijn de beginfase en 
voorgeschiedenis van sterrenstelsels niet waarneembaar te krijgen.

Figuur 36i:  Waarnemingshorizon EM straling en schokgolven gravitatie-energie vanaf de aarde via de heelalbolschil:

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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III)  Berry heelal:

1) Deze derde periode van circa 10 – 15 miljard jaar na de start van het heelal is on technisch opzicht op geen enkele manier waarneembaar te krijgen.

2) Het heelal startte 40 – 45 miljard jaar geleden met een superkoude Little Bang (0 kelvin) waarbij een perfect rond zwart gat met een straal 25 – 50 miljoen km instabiel werd omdat dit  in de eindfase van 
vorming alle snelheid en daarmee ook al zijn gravitatie verloor.

3) Dat instabiel geworden Little Bang zwarte gat viel direct uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen (geen E = mc2 !) die zich ordenden in mono-laagjes van protonen en van elektronen. Vanwege 
de elektrische veerspanning dijen die mono-laagjes protonen / elektronen alzijdig uit met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c.

4) In die allereerste periode van 5 – 10 miljard jaar zijn alleen mono-laagjes p / e aanwezig en zijn atomen volledig afwezig. Daarmee zijn fenomenen zoals temperatuur en gravitatie eveneens volledig afwezig! 
Zie theoretisch CMB 4 met effen wit vlak wat duidt op volledige afwezigheid van temperatuur gedurende 5 – 10 miljard jaar.

5) Na 5 – 10 miljard jaar uitdijen zonder temperatuur en gravitatie ontstaat zoveel ruimte tussen de protonen en elektronen dat ieder proton een eigen ‘schil’-elektronen invangt en het waterstof atoom / molecuul 
wordt gevormd. Bij de vorming van waterstof komen temperatuur en gravitatie weer terug in het heelal / heelalbolschil. Het waterstofgas wordt heet vanwege het vrijkomen van bindingsenergie.

6) Na afkoelen van dat waterstof gas tot zijn condensatiepunt (circa 20 kelvin) wordt de CMB volkomen egaal van (lichtblauwe) kleur. Zie theoretisch CMB 3. Bij condensatie overwint gravitatie de gasdruk.

7) Gravitatie zorgt voor de vorming pure roterende waterstofbollen. Door onderlinge botsingen worden die pure waterstofbollen steeds groter. De daarmee gepaard gaande schokgolven van gravitatie-energie 
worden ook steeds heftiger. 

8) De eerste circa 5 miljard jaar met waterstof en bollen van waterstof vinden al wel botsingen plaats. Ook in de toekomst zijn die botsingen niet krachtig genoeg voor een signaal in LIGO. 

9) Die eerste periode van het heelal van in totaal 10 – 15 miljard jaar is technisch niet waarneembaar te krijgen. Dit omvat de eerste 1/4e – 1/3e van de ruimte en van de historie van het heelal.  

10) De auteur heeft de gebeurtenissen in die periode wel volledig afgeleid en beschreven. Die periode is zelfs mathematisch te modelleren en daarmee te kwantificeren. 

11) Circa 10 - 15 miljard jaar na de Little Bang en circa 30 miljard jaar geleden worden de schokgolven zo krachtig dat deze wel meetbaar zijn voor die dan 50 – 100 x verbeterde LIGO / VIRGO technieken.

12) Pas dan wordt 2/3e – 3/4e van het heelal / historie ‘zichtbaar’ voor astronomen.

Figuur 36i:  Waarnemingshorizon EM straling en schokgolven gravitatie-energie vanaf de aarde via de heelalbolschil:

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Figuur 36j:  Cosmic Microwave Background 1 (CMB1):
    (13,8 Miljard jaar geleden, bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background)

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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1) Deze CMB 1 van NASA / ESA geeft de achtergrondtemperatuur van 
het heelal weer op het thans verst zichtbare punt van 13,8 miljard (licht)
jaar. Dat komt doordat fotonen van licht en infrarood verdwijnen omdat 
deze fotonen samen met kosmische straling via E = mc2 worden omgezet 
in nieuwe protonen, elektronen, waterstof en in nieuwe sterren. De 
bijbehorende informatie verdwijnt eveneens.

2) Op dat verst zichtbare punt is het heelal alom super koud en bedraagt 
slechts 2,7 kelvin. Geringe temperatuur verschillen zijn zichtbaar gemaakt. 
Die kleurnuances zijn uiterst gering bedragen slechts enkele honderdsten 
van 1 graad kelvin.

3) Op circa 13 miljard lichtjaar en circa 800 miljoen lichtjaar van dat 
verst zichtbare punt zijn reeds volledig in werking zijnde sterrenstelsels 
zichtbaar en aanwezig. Het duurt echter circa 10 – 15 miljard jaar 
voordat zo’n sterrenstelsel zich volledig heeft kunnen vormen rondom 
hemellichamen van vaste stof en vanuit gaswolken van waterstof en 
helium na het afkoelen en condensatie van die gassen en het daarop 
wegvallen van entropie.

4) Het heelal moet dus veel ouder zijn dan 13,8 miljard jaar en zich veel 
verder uitstrekken dan 13,8 miljard lichtjaar. Dat gebied is thans niet 
zichtbaar te maken. In de huidige balansen 2019 van het heelal is de daar 
aanwezige massa / materie en energie ook niet meegenomen!  

5) De huidige LIGO/VIRGO techniek reikt op dit moment minder dan 10 
miljard lichtjaar en komt anno 2019 nog niet voorbij deze grens van 13,8 
miljard lichtjaar. 



Figuur 36k: Cosmic Microwave Background van circa 16 miljard jaar geleden net voor de start sterren; CMB 2

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

63

1) Na de Big Bangs duurt het 10 – 12 miljard jaar voordat de 
uitgezonden fotonen zijn omgezet in protonen / elektronen en de 
heelalbolschil en het daar aanwezige plasma weer verder kan 
afkoelen tot vaste stof, vloeistof en gas. Alle gassen en als laatste 
helium moeten dan nog verder afkoelen tot hun condensatie punt. 
Pas dan overwint gravitatie de entropie en kunnen gaswolken 
ineenstorten tot sterren. 

2) Een heel traject wordt doorlopen van plasma → gas en vervolgens 
van gas → vloeistof en vaste stof. Als laatsten bereiken enorme 
gaswolken van waterstof en helium het punt van  condensatie. 
Pas dan overwint gravitatie de entropie van het gas en kunnen 
gaswolken beginnen ineen te storten tot sterren. 

3) Waterstof bereikt bij circa 20 kelvin zijn condensatie punt. Dan 
verdwijnt de gasdruk van waterstof. Dat zet de eerste fase van het 
ineenstorten van de gaswolk in gang.
Als laatste condenseert helium pas bij circa 3 kelvin. Dan verdwijnt 
de gasdruk vrijwel volledig en daarmee de bijbehorende entropie 
eveneens. Binnen de heelalbolschil kunnen dan de aanwezige 
biljoenen gaswolken verder ineenstorten tot sterren. Dat moment 
wordt weergegeven met het hypothetisch CMB2. De kleur is egaal 
donker blauw.

4) Gravitatie zorgt voor het samentrekken van gaswolken bestaande 
uit H2 en He rond eerder via gravitatie gevormde planeetachtige 
klompen vast materie. De protoster bevat ongeveer 90 - 95 % van de 
vaste stof van het zonnestelsel. De planeten worden opgebouwd uit 
de overblijvende restanten. Dat materiaal is dan nog radioactief.
 
5) Gravitatie hoopt het inmiddels vloeibare waterstof en helium 
op rondom de grootste radioactieve planeten. Door botsingen 
wordt dat waterstof en helium steeds heter totdat kernfusie start 
geactiveerd rondom de radioactieve kern van de ster. De ster begint 
dan waterstof om te zetten in helium en licht en ander straling uit te 
zenden. 



36l:   Cosmic Microwave Background op moment start condensatie waterstof van 
  circa 13 – 15 miljard jaar na de Little Bang en 30 – 35 miljard jaar geleden; CMB 3

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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1) CMB3 geeft een hypothetische beeld van de auteur weer 
van een volkomen gelijkmatige achtergrondtemperatuur 
van het heelal op het moment dat de condensatie van puur 
waterstof start zo’n 12 – 14 miljard jaar na de Little Bang en 
circa 33 miljard jaar geleden. 

2) Het heelal is alom super koud en bedraagt circa 20 kelvin 
weergegeven via een licht blauwe kleur. Dat pure waterstof 
kan nog verder afkoelen naar circa 3 kelvin.  

3) Er zijn geen temperatuur verschillen te verwachten. De 
kleur is egaal licht blauw.



Figuur 36m:  Cosmic Microwave Background gedurende de eerste 5 – 10 miljard jaar na 
    de Little Bang van 40 – 45 miljard jaar geleden; CMB4

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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1) CMB4 geeft een hypothetische beeld van de 
auteur weer geldig voor de eerste periode van 5 – 
10 miljard jaar na de Little Bang waarin het atoom 
en daarmee temperatuur en gravitatie volledig 
afwezig zijn. 

2) Dat ontbreken van temperatuur is weergegeven 
via een egaal witte kleur.  Deze Berry periode 
valt op geen enkele manier technisch in beeld te 
brengen. 

3) De auteur heeft deze periode wel afgeleid en 
beschreven in fasen 1 - 6 van de heelalcyclus  
documenten G7 (tekst) en G8 (figuren). Deze 
periode is verder alleen toegankelijk te maken en 
kwantitatief vorm te geven via het mathematisch 
(kwantum) modelleren van de gehele heelalcyclus.



Figuur 36n:  Bovenaanzicht (dunne) heelalbolschil; Geleiding en lensvorming macro van elektromagnetische, 
deeltjesstraling en schokgolven van gravitatie-energie binnen de heelalbolschil

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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= Miljoenen lichtjaren

= Extreem lage concentratie puur waterstof

= Licht stralen afgebogen door waterstofgas 
in de heelalbolschil

= Sterrenstelsel met doorsnede
   100 duizend lichtjaar en twee spiraalarmen

Bijna vacuum waterstof in heelalbolschil met dikte van enkele lichturen tot lichtdagen
Onder en boven deze heelalbolschil geldt een absoluut vacuum

= Waterstof, helium & lithium mix

= Licht verhoogde concentratie puur waterstof
    in de heelalbolschil nabij sterrenstelsels

= ‘Gas’lens

= Passage van fotonen kosmische 
    straling en deeltjesstraling via 
    heelalbolschil
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1) De heelalbolschil met straal van 3,5 – 4 miljard lichtjaar bestaat uit circa 4 – 20 miljoen vrijwel identieke clusters met ieder 2 – 4 duizend sterrenstelsels. Ieder atoom binnen ieder van die clusters 
is naast de zelfde uitdijingssnelheid onderhevig aan dezelfde 8 – 10 verschillende rotatiebewegingen binnen de heelalbolschil t.o.v. centrum C van het heelal. 

2) Iedere beweging in het heelal zorgt ook voor een eigen specifieke afwijking in de banen van alle ‘schil’-elektronen van dat atoom en genereert daarmee een eigen kracht- en binding-component op 
fysische en chemische krachten / bindingen van dat atoom alsmede eigen component op gravitatie en gravitatie-energie. Documenten onder E en F. 

3) Die in totaal 8 – 10 rotatiebewegingen van ieder atoom bestaan uit:

- circa 4 - 5 rotatiebeweging binnen het cluster op het niveau van de sterrenstelsels onderling, 

- circa 4 – 5 rotatiebewegingen van ieder atoom binnen ieder sterrenstelsel in de vorm van bewegingen van het gehele sterrenstelsel zelf, bewegingen van sterren en rotatiebewegingen van planeten 
en satellieten. 

Cluster van 2 – 4 duizend sterrenstelsels macro:

4) Door die 4 - 5 rotatiebewegingen van sterrenstelsels binnen ieder cluster komen onder invloed van gravitatie alle 2 – 4 duizend sterrenstelsels binnen ieder cluster hoe dan ook met elkaar in bots-
ing totdat er uiteindelijke slechts één (centraal cluster) zwarte gat Mo overblijft. Dat ligt geheel in lijn met de heelalcyclus. 

5) Over 350 – 450 miljard jaar moeten in alle clusters en binnen de heelalbolschil: 

a) alle fotonen, deeltjes en kosmische weer zijn omgezet in protonen, elektronen en waterstof,

b) moeten via kenfusie in sterren alle waterstof, helium en lithium zijn gefuseerd tot Be en 

    hoger en zijn opgenomen in één van de zwarte gaten,

c) alle 2 – 4 duizend sterrenstelsels en hun zwarte gaten zijn opgegaan in één centraal cluster 

    zwarte gat en 

d) moeten alle huidige 8 – 10 rotatiebewegingen binnen het cluster zijn samengevoegd tot één   

    rotatiesnelheid van dat centrale cluster zwarte gat zoals M87 en M85 die thans nog in 

    opbouw zijn en inmiddels miljarden – biljoenen zonmassa’s aan massa / materie en hun  

    kinetische energie hebben verzwolgen. 

e) Is de uitdijingssnelheid bij ieder cluster volledig omgezet in rotatiesnelheid van dat 

    als laatste overgebleven centrale cluster zwarte gat.

6) In Figuren 36n en 36o schetst de auteur slechts een klein deel van het cluster. Deze figuur beoogt de basisstructuur van a) de heelalbolschil en b) de dwarsdoorsnede van de heelalbolschil weer 
te geven en de geleiding van EM straling, deeltjesstraling, kosmische straling en schokgolven van gravitatie-energie via het daar aanwezige extreem lage concentraties waterstof in de heelalbolschil 
en extreem lage concentraties waterstof, helium en lithium binnen sterrenstelsels zelf. Die ‘gassen’ zorgen voor een afbuiging van circa 1 graad per 10 - 40 duizend (licht)jaar. In de praktijk zijn alle 
banen van EM straling heel licht gebogen. Deze straling blijft mede daardoor voor 100% binnen de heelalbolschil voortbewegen en kan daaraan niet ontsnappen. 

7) Die vormen van straling /trilling kunnen de absoluut vacuüm ruimten ter weerszijden de HBS niet binnendringen. Alle vormen van straling en schokgolven van gravitatie-energie worden terug-
gekaatst richting sterrenstelsel en binnen de heelalbolschil gehouden. Die vacuümruimten gedragen zich als perfecte ‘vacuüm’ spiegels. 

Figuur 36n:  Bovenaanzicht (dunne) heelalbolschil; Geleiding en lensvorming macro van elektromagnetische, 
deeltjesstraling en schokgolven van gravitatie-energie binnen de heelalbolschil

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Figuur 36n:  Bovenaanzicht (dunne) heelalbolschil; Geleiding en lensvorming macro van elektromagnetische, 
deeltjesstraling en schokgolven van gravitatie-energie binnen de heelalbolschil

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

8) In de praktijk blijft alle straling gevangen tussen die vacuüm ruimten en blijft deze voor 100% binnen de heelalbolschil en daar aanwezige sterrenstelsels. Op aarde zijn alle beelden uit het heelal in 
feite afkomstig uit en aangeleverd vanuit de heelalbolschil. 

Naar de mening van de auteur resulteert dit in een 100% gesloten heelal voor alle vormen van straling met massa, materie en kinetische energie. 

9) Vanwege die weerkaatsing berusten onze waarnemingen van het diepe heelal volledig op virtuele beelden die afkomstig zijn uit de heelalbolschil. Om die reden lijkt de aarde in het centrum van 
het heelal te staan in plaats van ergens op de heelalbolschil. Zie Figure 36r.

10) De onderlinge afstanden tussen sterrenstelsels in het cluster bedraagt thans tot enkele miljoenen lichtjaren. Over die gigantische afstanden tussen sterrenstelsels is de heelalbolschil slechts en-
kele lichturen tot lichtdagen dik en gevuld met extreem lage concentraties van puur superkoud waterstof ‘gas’ van 2,7 kelvin.

11) Die relatief dunne heelalbolschil / HBS van puur waterstof weerkaatst alle EM straling, deeltjesstraling, kosmische straling en schokgolven van gravitatie-energie voor 100% en houdt deze vor-
men van straling voor 100% binnen die HBS gevangen. Daardoor kunnen deze vormen van straling niet ontsnappen naar de absolute 100% vacuümruimten ter weerszijden van de heelalbolschil. In 
de visie van de auteur resulteert dit in een 100% gesloten heelal voor alle vormen van straling met massa, materie en kinetische energie.     

12) Alle niet atomaire straling zoals fotonen en neutrino’s bezitten, een niet meetbare, massa maar genereren van zichzelf geen gravitatie. De banen van deze vormen van straling  kunnen dus niet 
door gravitatie worden afgebogen, Dat gebeurt uitsluitend door breking in het aanwezige waterstof, helium en lithium gas en niet door de gravitatie die van het sterrenstelsel uitgaat. 

13) Bij alle sterrenstelsels in de heelalbolschil / HBS is sprake van ‘gas’ lenzen en niet van ‘gravitatie’ lenzen. Door deze ‘gas’ lens werking worden achterliggende sterrenstelsels vergroot en daar-
door beter zichtbaar. 

 

14) Alleen gravitatie wordt alzijdig uitgezonden door alle atomen en verspreidt zich met oneindig grote snelheid naar buiten het heelal / de heelalbolschil. Gravitatie heeft geen enkel effect op de ba-
lansen van het heelal voor massa, materie en energie.



Figuur 36o:  Dwarsdoorsnede (dunne) heelalbolschil met sterrenstelsels:

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Donkere vacuum buitenruimte

Donkere vacuum buitenruimte

Donkere vacuum buitenruimte

Donkere vacuum binnenruimte

= Extreem lage concentratie puur waterstof = Licht verhoogde concentratie puur waterstof
in de heelalbolschil nabij sterrenstelsels

= Mix van waterstof, helium en lithium = Sterrestelsel 

Puur waterstof 
 

 
 

        
 

 
Puur waterstof

Puur waterstof

= Passage van fotonen kosmische 
    straling en deeltjesstraling via 
    heelalbolschil en schokgolven van gravitatie energie



Figuur 36o:  Dwarsdoorsnede (dunne) heelalbolschil met sterrenstelsels:

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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1) Alle sterrenstelsels zijn 20 – 25 miljard jaar na de Little Bang (document G6) en circa 15 – 20 miljard jaar geleden tegelijkertijd van start gegaan; ieder met een eigen super hete Big Bang. Die Big Bang bestond uit 
kernfusie reacties in de gigantische, snel roterende, bol met extreem heet puur waterstof. Om die centrale bol draaiden nog minimaal twee tot vier iets kleinere en minder hete waterstof bollen / Roemers in het vlak van 
de heelalbolschil / HBS. In die Roemers treedt geen kernfusie op. Zie Stap 16 heelalcyclus G7 Engels en vooral de bijbehorende figuren 42 – 54 G8 Engels.

2) Het centrale deel van het fusiegebied stort tijdens die Big Bang ineen tot een snel roterend centrale zwarte gat van het komende sterrenstelsel. 

3) Bij die Big Bangs van sterrenstelsels en als gevolg van kernfusie verdwijnen ‘schil’-elektronen. Heelalwijd verdwijnt daarmee veel gravitatie en een deel van de bijbehorende gravitatie-energie. 

4) Door de enorme centrifugale kracht en de afname van gravitatie ter plaatse van het centrale zwarte gat kan de buitenste zone van het fusiegebied samen met deze nevenbollen / Roemers van puur waterstof ontsnap-
pen aan dit zojuist gevormde centrale zwarte gat. 

5) Dit materiaal wordt primair weggeslingerd in het vlak van de heelalbolschil. Gravitatie buigt de banen van alle overige materie /atomen af in de richting en het vlak van de heelalbolschil. Figuur 51 G8.

6) Het bij die super hete Big Bangs vrijkomende energie / fotonen / kosmische straling laat de minimaal twee – vier kleinere weggeslingerde waterstofbollen / Roemers geheel verdampen. Het restant van de bij deze Big 
Bangs vrijkomende  energie wordt volledig weggeleid via de heelalbolschil. 

7) De heelalbolschil tussen de sterrenstelsels is thans slechts enkele lichturen tot lichtdagen dik en kan daarom worden beschouwd als een 2D bolschilvormig vlak. Binnen alle sterrenstelsels wordt dit 2D vlak van de 
heelalbolschil opgeschaald tot een meer 3D ruimte. 

8) Na de Big Bangs van sterrenstelsels blijft de heelalbolschil blijft nog circa 10 – 13 miljard jaar super heet totdat deze licht en infrarood fotonen via E = mc2 weer zijn terug gevormd tot elektronen, protonen en en nieuw 
waterstof. 

9) Pas daarna kan de HBS verder afkoelen. De bij die Big Bangs gevormde plasma’ kunnen afkoelen tot gas en alle gassen vervolgens stapsgewijs verder condenseren tot vloeistof en uiteindelijk vaste stoffen. Waterstof 
en helium gas als laatsten.

10) De mix van gefuseerd materiaal / He en het waterstof uit die nevenbollen / Roemers puur waterstof gaan samen de 2 – 4 spiraalarmen van het sterrenstelsel vormen. Pas na het afkoelen van het waterstof en helium, 
circa 10 – 13 miljard jaar later, worden hieruit sterren en hun begeleidende planeten gevormd. Figuur 36i ; de blauwe rondjes met zwarte stippen. In alle sterrenstelsels worden miljarden sterren gevormd rond de 
zwaarste, radioactieve, planeten waarin gravitatie circa 90% - 95% van alle gefuseerde materie > He van het zonnestelsel heeft opgehoopt.



11) Door de jets vanuit het centrale zwarte gat zwelt de heelalbolschil ter plaatse van sterrenstelsels op tot tientallen en circa 10 duizend lichtjaren dik. Alle sterrenstelsels in de heelalbolschil zijn omgeven door een vrij 
scherp begrensde absoluut vacuüm binnen- en buitenruimte waar geen enkele vorm van EM-straling of van deeltjesstraling in kan doordringen. Die vacuüm ruimten vormen als het ware perfecte spiegels voor alle neu-
trino’s, fotonen, kosmische straling doch ook voor schokgolven van gravitatie-energie. 

12) Alleen gravitatie kan deze vacuüm ruimten doorkruisen met oneindig grote snelheden. Gravitatie wordt continu opgewekt door ‘schil’-elektronen van atomen. Alle gegenereerde gravitatie verlaat het heelal ook weer op 
hetzelfde moment. Gravitatie heeft geen effecten voor de massa / materie en energiebalansen van het heelal. 

13) Het totale effect van die 4 - 5 rotatiebewegingen van sterrenstelsels binnen een cluster is lastig in één figuur weer te geven. Dat kan wel via de inzet van een (kwantum)computer. 

14) In de Wetenschap is men zich onvoldoende bewust wat: 

 a) wat aan die Big Bang vooraf ging en wat de consequenties zijn van de Big Bang theorie, 

 b) de gevolgen van het omvormen van EM straling in protonen / elektronen / waterstof en 

 c) wat de effecten zijn van extreem lage concentraties van waterstof, helium en lithium op de banen van licht en infrarood fotonen, kosmische en deeltjesstraling gedurende miljarden jaren. 

15) In de huidige Wetenschap is men zich niet bewust dat met de prachtige thans beschikbare technieken slechts 1/4e - 1/3e van het heelal / heelalbolschil waarneembaar is. Circa 2/3e - 3/4e van dat heelal bevindt zich 
volledig achter de huidige waarnemingshorizon van 13,8 miljard lichtjaar.

Via LIGO / VIRGO technieken kan de waarnemingshorizon van het heelal / de heelalbolschil worden opgeschroefd tot maximaal 2/3e van het heelal. 

16) Het verste (Berry) deel van het heelal of circa 1/3e deel is hoe dan ook niet ‘zichtbaar’ te maken en te kwantificeren terwijl daar in evenredigheid evenveel massa/ materie,  
kinetische energie en gravitatie-energie aanwezig is. 

17) Dat thans niet waarneembare deel kan uitsluitend kwantitatief in beeld worden gebracht via mathematisch modelleren van de gehele heelalcyclus die overall energie-neutraal wordt afgewikkeld. 

18) De auteur dringt er bij de Wetenschap op aan met spoed stappen te ondernemen om het heelal en zijn cyclus mathematisch te modelleren en daarmee het heelal te kwantificeren. Dat mathematisch model dient op 
een zo kort mogelijke termijn te worden gerealiseerd.

Figuur 36o:  Dwarsdoorsnede (dunne) heelalbolschil met sterrenstelsels:

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

71



Figuur 36p: Structuur sterrrenstelsel met aansluiting heelalbolschil en begrensd door beiden vacuumruimten.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Figuur 36p: Structuur sterrrenstelsel met aansluiting heelalbolschil begrensd door beiden vacuumruimten.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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1) Ter plaatse van sterrenstelsels zwelt de heelalbolschil op door twee, al dan niet zichtbare, jets tot een dubbele scherp begrensde klokvorm die plaatselijk tientallen tot maximaal circa 8 - 10 duizend lichtjaar dik kan zijn. Binnen 
die klokvorm zijn extreem lage concentraties koud waterstof, helium en lithium aanwezig met slechts enkele atomen / moleculen / ionen per cm3. Alle sterrenstelsels hebben evenwel een vrij scherpe begrenzing met de 100% 
binnen- en buiten-vacuümruimte van het heelal.  

2) Waterstof, helium en lithium bezitten geen of slechts één elektronenpaar. Binnenin de elektronenschillen van deze lichtste atomen kunnen geen van der Waalsbindingen worden gevormd. Daardoor kunnen de 
elektronenschillen van deze elementen niet ineenstorten richting atoomkern en daardoor niet transformeren tot zwart gat atomen. Om die reden zijn waterstof, helium en lithium niet opneembaar in een zwarte gat! Door 
gravitatie blijven deze elementen aan de buitenkant tegen het snel roterend zwarte gat plakken!

3) Via beide roterende jets worden dat eveneens snel roterende waterstof, helium en lithium vanuit de omgeving van het centrale zwarte gat afgevoerd. Dat materiaal waaiert bovenaan weer uit richting het gehele sterrenstelsel 
en wordt daarover verspreid. Hierdoor is binnen de geschetste klokvorm overal materie aanwezig in de vorm van waterstof, helium en lithium. Dit maakt transport en passage van EM straling en kosmische straling langs het 
sterrenstelsel mogelijk.

4) Binnen sterrenstelsels zorgen dat waterstof, helium en lithium voor verspreiding en uitwaaiering van alle vormen van elektromagnetische straling, kosmische straling en schokgolven van gravitatie-energie die vanuit de 
heelalbolschil worden aangevoerd. 

 Een groot deel daarvan gaat langs het sterrenstelsel en wordt daarna weer verder geleid via de heelalbolschil richting andere sterrenstelsels. 

5) Die vormen van EM straling, kosmische straling en schokgolven van gravitatie-energie kunnen niet in de absoluut vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil doordringen. Op de grens worden alle vormen van straling en 
schokgolven van gravitatie-energie terug gekaatst richting sterrenstelsel en richting heelalbolschil.

 Die vacuüm ruimten gedragen zich als het ware als perfecte 100% ‘vacuüm’-spiegels. 

6) Uitsluitend gravitatie kan de heelalbolschil verlaten. Gravitatie is zonder massa, materie, energie en heeft geen golfbeweging. Gravitatie verplaatst zich met oneindig grote snelheid. Gravitatie heeft geen consequenties voor 
het gesloten karakter van het heelal noch op de massa / materie en energie balansen van het heelal. 

7) Dat transport van elektromagnetische en deeltjesstraling via de heelalbolschil kan circa 13 miljard en maximaal 13,8 miljard jaar doorgaan. Binnen die periode worden alle vormen van EM straling en kosmische straling 
omgezet in protonen, elektronen en waterstof. 

 Trillingen van gravitatie-energie als gevolg van botsingen tussen hemellichamen doven met de tijd heel langzaam uit. 

8) Via EM straling is maximaal 13,8 miljard lichtjaar ruimte / historie waarneembaar; via schokgolven van gravitatie-energie bedraagt dat maximaal circa 30 miljard lichtjaar!
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Figuur 36q: Afbuigen, weerkaatsen en spiegelen van EM straling, deeltjesstraling en schokgolven van gravitatie-energie binnen de 
heelalbolschil en sterrenstelsels.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava

74



Figuur 36q: Afbuigen, weerkaatsen en spiegelen van EM straling, deeltjesstraling en schokgolven 
 van gravitatie-energie binnen de heelalbolschil en sterrenstelsels.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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1) De heelalbolschil en alle sterrenstelsels zijn omgeven en worden ingeperkt door de vacuüm binnenruimte en de vacuüm buitenruimte van het heelal. Het heelal / de heelalbolschil dijt nog uniform uit met circa 450 km/s! 
Behalve gravitatie weerkaatsen deze vacuümruimten alle overige vormen van straling / golven. (Resulteert in een 100% gesloten heelal / heelalbolschil voor massa, materie en kinetische energie!)  

2) Geen enkele vorm van EM straling / trilling kan doordringen in deze absoluut vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil. Alle vormen van straling en schokgolven van gravitatie-energie worden op de grens met de 
vacuümruimten terug gekaatst richting sterrenstelsel en richting heelalbolschil als ware die vacuüm ruimten perfecte 100% effectieve holle ‘vacuüm’-spiegels. Uitsluitend gravitatie kan buiten de heelalbolschil treden en 
deze verlaten. Dat doet gravitatie alzijdig en met oneindig grote snelheid. 

3) Ter plaatse van sterrenstelsels waaiert alle EM straling, deeltjes- en kosmische straling en schokgolven van gravitatie-energie vanuit de HBS uit in de 3D ruimte van het sterrenstelsel. Een groot deel van de straling / gol-
ven vanuit de heelalbolschil passeert het sterrenstelsel. Een deel wordt geabsorbeerd. Vanuit het sterrenstelsel zelf wordt nieuwe straling toegevoegd. 

4) Bij het verlaten van het sterrenstelsel wordt alle resterende straling / schokgolven via spiegeling weer gecomprimeerd tot de 2D dikte van de heelalbolschil op weg naar één van de volgende sterrenstelsels in de heelal-
bolschil. Figuren 36p en 36q. 

5) Voor elementaire deeltjes, neutrino’s, fotonen van licht / infrarood en deeltjes kan dat zo maximaal 13,8 miljard doorgaan. Binnen die periode wordt deze straling via Einsteins E = mc2 tijdens die tocht langs sterrenstelsels 
terug gevormd tot protonen, elektronen en uiteindelijk tot nieuw waterstof.  Document F1c. Dit proces geldt niet voor schokgolven van gravitatie-energie!

6) Gravitatie verplaatst zich alzijdig met oneindig grote snelheid door het gehele heelal. Schokgolven van gravitatie-energie daarentegen verplaatsen zich uitsluitend via materie aanwezig binnen de heelalbolschil en met 
maximaal de lichtsnelheid. Als enige worden deze schokgolven niet terug gevormd tot materie! 

7) Die schokgolven / trillingen blijven eeuwig voortduren maar doven wel uit met de tijd. Via verbeterde LIGO / VIRGO technieken kan men op termijn tot maximaal circa 30 miljard (licht)jaar terugkijken in de ruimte van de 
heelalbolschil en in de tijd / geschiedenis van het heelal.

8) Uit de eerste Berry periode van het heelal, die circa 15 miljard jaar in beslag neemt, bereikt geen enkel detecteerbaar signaal de aarde! Figuur 36i. Dat eerste deel van de heelalcyclus / verst verwijderde deel van het 
heelal is op geen enkele manier waarneembaar te krijgen maar is daar inmiddels al wel concreet aanwezig! 

9) Die periode is evenals de gehele heelalcyclus wel mathematisch te modelleren / in te vullen en kwantitatief te maken.
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Figuur 36r: Optisch bedrog: de aarde staat ogenschijnlijk in het centrum van het heelal.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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Figuur 36r: Optisch bedrog: de aarde staat ogenschijnlijk in het centrum van het heelal.

Concept: Berry Uiterwijk Winkel
Design: Adarshi Yadava
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1) Volgens de auteur is dat optische bedrog het gevolg van dat afbuigen, weerkaatsen en spiegelen van alle EM straling en deeltjesstraling binnen het Melkwegstelsel op de grens met de absoluut vacuümruimte en binnen 
de heelalbolschil. 

2) In figuur 36r zijn in vervolg op figuur 36q meer banen ingetekend maar nu alleen:

 a) het laatste rechte stuk van de reële banen van uitgezonden elektromagnetische straling, deeltjesstraling, kosmische straling en schokgolven van gravitatie-energie en b) de virtuele plaats waar het sterrenstelsel / 
waargenomen object zich bevindt. Voor de overzichtelijkheid van Figuur 36r zijn de overige banen binnen het sterrenstelsel op een paar na achterwege gelaten.

 

3) Beide van zichzelf absoluut donkere vacuüm ruimten worden vanuit de heelalbolschil volledig opgevuld met virtuele beelden van sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels. We zien dan een heelal waarbij de aarde 
ogenschijnlijk in het centrum van het heelal lijkt te staan in plaats van ergens op de heelalbolschil! Hier is sprake van een optisch bedrog!

4) Het op aarde waargenomen diepe heelal (> 20 miljoen lichtjaar) is vrijwel volledig opgevuld met virtuele sterrenstelsels / objecten die op verschillende afstanden van de aarde blijken te staan en tot maximaal circa 13 – 
13,8 miljard lichtjaar ver. 

Uitsluitend beelden van objecten op afstanden tot 10 – 20 miljoen lichtjaar zijn in afnemende mate als reëel te beschouwen.

5) De vraag is verder in hoeverre de vanuit het heelal / heelalbolschil opgevangen beelden / informatie reëel zijn of als reëel kunnen worden beschouwd dan wel of deze het resultaat zijn van een mix van een aantal virtuele 
beelden. 

6) De uitleg van de auteur voor het op aarde waargenomen heelal zal daar voor enige verwarring, onzekerheid en vooral voor veel ongeloof zorgen. De hier uitgesproken visie zal de auteur niet in dank worden afgenomen.
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