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29 augustus 2020 / 5 februari 2021 
 

 

 

STRUCTUUR MATHEMATISCH MODEL HEELAL EN  

HEELALCYCLUS: 

 
*1) INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING: 

 

- a) Berust het heelal primair op wiskunde met op afstand de fysica, de chemie en de 

kernfysica pas volgend of net anders om?: 

In de theoretische Wetenschappen rond het heelal (astronomie, astrofysica) overvleugelt de 

wiskunde de daar eveneens spelende fysische, chemische of kernfysische processen vrijwel 

volledig. Binnen die Wetenschappen en wetenschappelijke instituten telt anno 2021 in feite 

alleen de wiskundige benadering die de fysische aspecten volkomen overschaduwd.  

Binnen deze heelalwetenschappen is sprake van een disbalans ten nadele van de minstens zo 

belangrijke fysische chemische en kernfysische processen in het heelal!  

 

- b) Is het heelal een éénmalig fenomeen?: 

Volgens de auteur is het heelal een 100% gesloten systeem voor: a) massa, b) materie, c) 

kinetische energie, d) schokgolven van gravitatie-energie, e) ruimte en f) tijd / heelalkloktijd / 

HKT. Voor het heelal / heelalbolschil/ HBS als geheel gelden de Wetten behoud van: massa, 

materie en van kinetische energie. (Gedurende de eerste 10 miljard jaar zijn atomen afwezig. 

In de periode zonder atomen zijn de atoom gerelateerde Natuurwetten zoals de Wetten 

thermodynamica eveneens afwezig/ inactief!)  

Deze in totaal 9 heelalwetten zijn nader uitgewerkt in document G4 www.uiterwijkwinkel.eu  

 

Dit heelal kan dus geen éénmalig fenomeen zijn.  

 

Dat noopt tot het opstellen van sluitende visies over de start en het einde van dit heelal en 

éénduidige invulling van de periode daartussen. Dat dwong de auteur ook tot het invullen van 

de periode voorafgaand aan dit heelal en de periode daarna. Met het beantwoorden van 

vragen: a) hoe en waardoor die start van het heelal plaatsvond, b) hoe dat heelal wordt 

afgewikkeld en c) hoe dit heelal zal eindigen en opnieuw zal starten.  

 

- c) Doorloopt heelal vaste cyclus?: 

Alleen in het geval dat het einde van de cyclus van dit heelal weer precies gelijk is aan de start 

van dit heelal is sprake van een vaste cyclus. Dan is sprake van een eindeloos zich herhalende 

en tevens energie-neutrale cyclus die steeds op exact dezelfde wijze opnieuw wordt 

doorlopen.   

 

- d) Overgang zwart gat → singulariteit is niet mogelijk: 

Zwarte gaten kunnen niet nog verder instorten tot een singulariteit. Zwarte gaten bestaan uit 

zwart gat atomen en die treden pas op vanaf beryllium / Be. Document F1e & figuren zwart 

gat atomen www.uiterwijkwinkel.eu . Zwart gat atomen bestaan uit een atoomkern met 

direct daaromheen een wolk / schillen gevuld met rondom die atoomkern roterende ‘schil’-

elektronen. Die ‘schil’-elektronen roteren met nabij de lichtsnelheid rondom hun atoomkern. 

Hierdoor zijn zwart gat atomen en daarmee alle typen zwarte gaten ook uiterst instabiel! 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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In zwarte gaten stoten de aanwezige zwart gat atomen elkaar netto wederzijds netto af via hun 

elektrische lading. Net als in een gewoon gas! Vanwege die met circa de lichtsnelheid om hun 

atoomkern roterende ‘schil’-elektronen kunnen dergelijke zwart gat atomen geen fysische of 

chemische bindingen vormen. Zwart gat atomen kunnen die elektrische ‘gas’ druk dus niet 

verminderen of teniet doen via het vormen van fysische of chemische bindingen zoals bij 

gewone materie/atomen wel het geval is.  

 

- e) Zwarte gaten zijn uiterst instabiel: 

Zwarte gaten zijn en blijven dus continue in de toestand van een soort van ‘atomair gas’ met 

een geweldige inwendige elektrische/ ‘gas’-druk. Alleen dankzij een enorme gravitatie, vanuit 

het zwarte gat zelf gegenereerd, worden dergelijke ‘gasachtige’ zwart gat atomen bijeen en 

gevangen gehouden binnen het zwarte gat. Alleen dankzij die enorme gravitatie blijven zwart 

gat atomen in stand en stabiel.  

De gravitatie van zo’n zwart gat/ gecomprimeerd hemellichaam moet groter zijn dan de 

Kritische zwart gat gravitatie / Krizgag. Die afhankelijkheid van gravitatie zorgt ervoor dat 

alle vormen van gecomprimeerde hemellichamen/ zwarte gaten evenals als zwart gat atomen 

zelf uiterst instabiel zijn!  

 

- f) Onvoldoende gravitatie betekent een explosief einde zwarte gat: 

Is onvoldoende gravitatie aanwezig (< Krizgag) dan valt zo’n zwart gat eerst explosief uiteen 

in dan eveneens instabiele zwart gat atomen. Dergelijke zwart gat atomen vallen op hun beurt 

verder explosief uiteen in een gelijk aantal protonen en elektronen.  

Die protonen/ elektronen ordenen zich daarna in mono-laagjes van protonen/ elektronen. Die 

twee bouwstenen samen resulteren uiteindelijk weer in de vorming van waterstof.  

 

- g) Singulariteiten zijn fysisch niet mogelijk: 

Die wederzijdse elektrische en magnetische afstoting tussen zwart gat atomen onderling 

verhindert het verder instorten van zwarte gaten tot een singulariteit. Zie ook figuur 13 van 

document G8 www.uiterwijkwinkel.eu . Singulariteiten zijn wellicht mathematisch mogelijk; 

vanuit fysische optiek zijn singulariteiten helaas absoluut onmogelijk!  

 

- h) Zwarte gaten alleen stabiel zolang het zwarte gat voldoende gravitatie genereert: 

Die elkaar, als in een gas, wederzijds afstotende zwart gat atomen blijven alleen binnen dat 

zwart gat opgesloten, gevangen en daardoor ook zelf stabiel en in stand zolang zo'n zwart gat 

van zichzelf genoeg gravitatie genereert. In ieder geval meer gravitatie dan deze enorme 

inwendige ‘gasdruk’ en inwendige elektrische afstoting.  

Voor de fysische verklaring / oorsprong van gravitatie wordt verwezen naar de documenten 

E3 (tekst + Newton gebaseerde formules van Franklin Roos, E3-1 (figuren gravitatie) en 

E3-1 (structuur gravitatie).  

 

- i) ‘Kritische zwart gat gravitatie' of Krizgag:  

De minimale hoeveelheid gravitatie nodig voor de stabiliteit van een zwart gat ligt vrij laag. 

De minimaal benodigde hoeveelheid gravitatie van zwarte gaten en andere gecomprimeerde 

hemellichamen moet minimaal equivalent zijn aan de hoeveelheid gravitatie van circa 5 - 10 

sterren met de omvang van onze zon. Die stabiliteitsdrempel voor gecomprimeerde 

hemellichamen / zwarte gaten ligt vrij laag!  

Die kritische gravitatie drempel voor de stabiliteit van zwarte gaten is benoemd als Kritische 

zwart gat gravitatie / Krizgag. Krizgag is theoretisch te berekenen en kwantitatief in te vullen! 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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- k) Heelal is uitsluitend waarneembaar via deze heelalbolschil/ HBS;  

Alleen in die HBS zijn echter minieme concentraties waterstof en helium aanwezig. Die 

gassen zijn vereist als onmisbaar transportmedium voor: a) alle vormen van 

elektromagnetische (EM) straling,  b) voor het geleiden van alle vormen van kosmische 

deeltjesstraling en c) schokgolven van gravitatie-energie. Die vormen van straling berusten 

allemaal op: a) deeltjes en b) verplaatsen zich als een golfbeweging en c) zijn daardoor 

gehouden aan maximaal de lichtsnelheid c. Zie document G12 & figuren 36a – 36r G8/G12.  

 

-  j) Versneld uitdijend heelal?: 

Vrijwel alle kosmologen gaan ervan uit dat het heelal versneld uitdijt. Immers zo nemen 

wetenschappers het heelal waar via onder andere de Hubble en binnenkort (2021) de James 

Webb telescoop. 

Startend vanuit één punt / centrum C van het heelal alzijdig moet dat heelal in werkelijk de 

vorm hebben van een dunne, één sterrenstelsel dikke/ dunne, heelalbolschil / HBS. Het heelal 

heeft derhalve een geheel andere vorm dan we waarnemen! Hoe kan dat? 

We nemen dat heelal/ HBS uitsluitend waar via de 2D structuur van de heelalbolschil / HBS 

omdat alleen daar waterstof en helium aanwezig zijn voor het transport van fotonen, 

neutrino’s en kosmische straling.  

Via die heelalbolschil/ HBS bezien lijken sterrenstelsels zich steeds sneller van de Aarde af te 

bewegen naarmate we steeds verder terugkijken in de gekromde tijd en ruimte van het heelal.  

Via de HBS bezien lijkt het heelal naar de rand toe overal steeds sneller uit te dijen terwijl in 

werkelijkheid vanwege gravitatie de uitdijing van deze heelalbolschil steeds verder wordt 

afgeremd. Dat steeds sneller uitdijen van het heelal berust dus puur op gezichtsbedrog!  

Zie document G12 & figuren 36a – 36r G8/G12 www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

- l) Heelal vormt een gesloten systeem: 

Die EM straling, deeltjes straling en dergelijke schokgolven kunnen zich niet verplaatsen via 

beide absoluut 100% vacuümruimten aanwezig ter weerszijden van de heelalbolschil / HBS. 

Als gevolg hiervan vormt het heelal / de heelalbolschil / HBS een 100% gesloten systeem 

voor: a) massa, b) materie, c) kinetische energie en d) schokgolven gravitatie-energie! 

 

- m) Heelal alleen open voor gravitatie en tijd / heelalkloktijd / HKT: 

Het heelal is alleen open voor gravitatie en tijd. Dit zijn de enige fenomenen zonder: 1) 

golfbeweging, 2) deeltjes, 3) zonder massa / materie en 4) zonder energie.  

Daardoor zijn gravitatie en tijd ook niet gehouden aan de lichtsnelheid en verplaatsen beide 

fenomenen zich alzijdig met zelfs een oneindig grote snelheid naar binnen en buiten het 

heelal.  

 

- n) Heelal is een virtuele 3D projectie van reële 2D beelden aangeleverd vanuit de 

heelalbolschil: 

We zien dat heelal alleen via dat waterstof en helium aanwezig in de heelalbolschil / HBS. 

Beide gassen zijn in extreem lage, bijna vacuüm, concentraties uitsluitend aanwezig in die 

dunne in feite 2D bolschil / HBS structuur. Deze heelalbolschil was in een vroeger stadium 

slechts één sterrenstelsel dik / dun.  

 

Ter plaatse alle sterrenstelsels zwelt die HBS op tot vele duizenden lichtjaren. Hier worden 

die 2D beelden afkomstig vanuit de heelalbolschil / HBS gereflecteerd door dat absolute 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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vacuüm en virtueel geprojecteerd op beide absoluut donkere vacuümruimten / achtergrond 

aanwezig ter weerszijden van die vrij dunne HBS. Zie document G12 & figuren 36a – 36r 

G8 / G12. 

Het heelal is een 3D structuur projectie van 2D beelden aangeleverd vanuit de heelalbolschil. 

Dat heelal bestaat in werkelijkheid slechts uit een relatief dunne 2D heelalbolschil bezet met 

vele miljarden sterrenstelsels.  

Door die reflectie en projectie binnen het Melkwegstelsel krijgen we op Aarde een bijna 

100% imaginair 3D heelal voorgeschoteld. In de figuren 36 o - 36r van G12 is de structuur 

van die reflectie en projectie geschetst en weergegeven. Dat resulteert in een perfect en  

tevens uiterst vervelend gezichtsbedrog.     

 

- o) Geen versnelling uitdijing heelalbolschil! Gravitatie remt uitdijing heelalbolschil 

juist af! 

In werkelijkheid remt gravitatie de uitdijing van de heelalbolschil / HBS steeds verder af. De 

daarbij vrijkomende energie wordt omgezet in rotatie/hoeksnelheid van sterrenstelsels. Dat 

proces is reeds minimaal 30 miljard jaar of meer aan de gang. Daardoor roteren alle 

sterrenstelsels in de tijd ook steeds sneller om hun as. En waargenomen naar het verleden toe 

derhalve steeds langzamer! Via waarnemingen en metingen van de hoeksnelheid is die relatie 

te verifiëren. 

 

Daar we het heelal uitsluitend waarnemen via de heelalbolschil / HBS berust dat versneld 

uitdijend heelal volledig op een optische illusie. In werkelijkheid dijt het heelal / HBS steeds 

langzamer uit. Dat is nader uitgewerkt in document G12 & figuren 36a - 36r! 

 

- p) Bewijs van een door gravitatie steeds langzamer uitdijend heelal/ heelalbolschil: 

In wetenschappelijke kringen koppelt niemand die waargenomen, ogenschijnlijk steeds 

sneller van ons af bewegende sterrenstelsels, aan een juist steeds langzamere rotatie / 

hoeksnelheid van diezelfde sterrenstelsels!  

Mocht dat namelijk het geval zijn dan dijt het heelal/ heelalbolschil niet steeds sneller uit 

maar juist steeds langzamer uit!  

 

- q) Berust versnelde uitdijing heelal op gezichtsbedrog?:  

Door gezichtsbedrog is sprake als die steeds sneller van ons af bewegende sterrenstelsels die 

in werkelijkheid gekoppeld zit aan een steeds lagere rotatie / hoeksnelheid van die 

sterrenstelsels. In werkelijkheid is dan sprake van een steeds langzamer uitdijend heelal / 2D 

vlakke heelalbolschil die we via de heelalbolschil en projecties waarnemen als een steeds 

sneller uitdijend 3D heelal. De Wetenschap is dan collectief slachtoffer van een optisch 

gezichtsbedrog!  
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*2) HEELAL EN HEELALCYCLUS OP HOOFDLIJNEN: 

 

-a) Het heelal doorloopt eindeloos steeds exact dezelfde energie-neutrale cyclus:  

In de periode van 2000 - 2020 heeft de auteur de energie-neutraal afgewikkelde cyclus 

afgeleid die het heelal eindeloos opnieuw doorloopt op exact dezelfde wijze en in thans 29 

(priemgetal) stappen/ fasen. Zowel het begin als het einde van iedere stap is voorspelbaar 

evenals de 28 tussenliggende fysische, chemische en kernfysische veranderingen die dan zijn 

optreden of nog zullen gaan plaatsvinden. 

 

Hoe dan ook doorloopt het heelal een vaste serie met thans 29 enkelvoudige fysische, 

chemische en kernfysische kantelpunten. Die heelalcyclus staat beschreven in de documenten 

G6 (start en finish heelalcyclus), G7 (de heelalcyclus met 29 stappen) en G8 (> 150 

figuren). 

Het heelal bevindt zich thans in het begin van stap 23 van in totaal 29 stappen. Zie 

bijgevoegde samenvatting Engels van de heelalcyclus. De huidige cyclus van het heelal is 

reeds circa 50 – 65 miljard jaar onderweg. 

 

- b) Stap 29 met einde cyclus is weer exact gelijk aan stap 1 en het begin van de cyclus: 

Uitzonderlijk van die heelalcyclus in document G7 is dat de laatste stap thans 29 weer exact 

gelijk is aan stap  1. Het heelal, beschreven door de auteur, komt aan het eind van de cyclus 

weer exact terug op zijn startpunt; een super zwart gat met een straal van circa 25 - 50 miljoen 

km. Mogelijk is dat Little Bang zwarte gat nog veel groter! (Die omvang is pas kwantitatief te 

bepalen na het mathematisch modelleren van de heelalcyclus en kwantificeren van het heelal)  

 

- c) Iedere cyclus begint en eindigt met dezelfde superkoude Little Bang: 

In de eindfase van dit heelal heeft gravitatie alle massa, materie en kinetische energie 

verzameld in een gigantisch Little Bang zwarte gat met een straal van 25 – 50 miljoen km 

mogelijk nog (veel) meer rond centrum C van het heelal. Zie stappen 26 – 29 van document 

G7.  

Tijdens de vorming en opbouw van dat Little Bang zwarte gat uit centrale cluster zwarte gaten 

neem alle snelheid in het heelal t.o.v. centrum C steeds verder af. Daarmee verdwijnt 

navenant ook steeds meer van de aanwezige gravitatie gegenereerd door zwart gat atomen als 

gevolg van lineaire of van rotatiesnelheid.  

Pas helemaal aan het eind van de inkrimping van de HBS geraakt dat super Little Bang zwarte 

gat beneden zijn Kritische zwart gat gravitatie / Krizgag en valt dn uiteen. Krizgag is 

equivalent aan de gravitatie van 5 – 7 sterren zoals de zon. Dat Little Bang zwarte gat wordt 

dan instabiel. 

Voor gravitatie zie de documenten onder E3 (start en finish), E3-1 (figuren gravitatie), 

E3-2 (structuur gravitatie). Bij Krizgag worden alle aanwezige zwart gat atomen eveneens 

instabiel. Die vallen dan uiteen in een gelijk aantal protonen en elektronen. Zie document 

F1e & figuren. 

 

- d) Heelal start iedere cyclus met equivalent en gelijk aantal protonen en elektronen: 

Bij Krizgag vallen de aanwezige zwart gat atomen, zonder de tussenstap van materie naar 

energie (E ≠ mc2), rechtstreeks uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen.  

Die protonen en elektronen ordenen zich in mono-laagjes van afwisselend één proton en één 

elektron dik. Zie figuren 28 en 30 G8. Dit aantal protonen en elektronen is steeds exact gelijk 

bij de start en het einde van iedere cyclus.  
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- e) Heelal en de heelalcyclus alleen mogelijk als de eerste 5 - 10 miljard jaar gravitatie 

en gravitatie-energie absoluut afwezig zijn: 

De heelalcyclus start bij stap 1 met een superkoude Little Bang (G6 + figuren 1 - 30 G8) die 

bij 0 kelvin plaatsvindt. Binnen die mono-laagjes protonen / elektronen is een geweldige 

elektrische en magnetische veerspanning aanwezig. Als gevolg van die elektrische 

veerspanning dijt dat stelsel van mono-laagjes vanaf de buitenzijde van het voormalige zwarte 

gat uit met 0,7- 0,95 van de lichtsnelheid c; mogelijk zelfs 0,95 – 0,99 c. 

Dat afpellen van het voormalige Little Bang zwarte gat in mono-laagjes protonen / elektronen 

neemt maar liefst circa 1.300 – 1.500 jaar in beslag. Pas dan ontstaat een holle binnenruimte 

rond centrum C. Het heelal is dan een bol met mono-laagjes protonen / elektronen met een 

straal van circa 1.200 – 1.400 lichtjaar. In die periode zijn atomen afwezig en daarmee de 

Wetten thermodynamica en fenomenen zoals gravitatie en gravitatie-energie!  

 

De eerste circa 10 miljard jaar of meer na de Little Bang dijt het heelal met tegen de 

lichtsnelheid alzijdig gelijkmatig zonder gravitatie uit t.o.v. het vaste centrum C. In de vorm 

van een steeds dunner wordende heelalbolschil / HBS van mono-laagjes protonen / 

elektronen. Zonder atomen en zonder gravitatie en zonder gravitatie-energie.  

 

Ontstaan bij die Little Bang direct (of te snel daarna) atomen dan genereren die atomen als 

resultante van de enorme uitdijingssnelheid ook meteen extreem veel gravitatie. Die gravitatie 

smoort deze Little Bang en uitbreiding van het heelal direct in de kiem. Het heelal komt dan 

niet verder dan dit Little Bang zwart gat!  

 

- f) Uiterst overzichtelijke start heelal na Little Bang: 

Bij die Little Bang ontstaan alleen een equivalent aantal protonen en elektronen die zich 

ordenen in mono-laagjes protonen / elektronen. Figuren 28 en 30 document G8. Dat 

resulteert tevens in een mathematisch uiterst eenvoudige start en eind in dit model van het 

heelal en zijn cyclus.  

 

- g) Uitdijen heelal start binnen de lichtsnelheid c en daarmee zonder inflatie: 

Na de Little Bang zwelt het heelal op vanwege de in die mono-laagjes protonen/ elektronen 

aanwezige elektrische en magnetische veerspanning. Dat opzwellen van het heelal t.o.v. 

centrum C gebeurt alzijdig volkomen gelijkvormig zonder gravitatie in een absoluut vacuüm 

en materie loze ruimte. Die uitdijing ondervindt derhalve geen enkele weerstand tijdens de 

eerste circa 10 miljard jaar van uitdijen. 

  

De uitdijingssnelheid van het heelal / deze mono-laagjes protonen / elektronen wordt thans 

geschat op circa 0,7 - 0,95 en mogelijk zelfs 0,95 – 0,99 van de lichtsnelheid c. Na circa 1.300 

- 1.500 jaar resulteert dat uitdijen in de vorming van een holle binnenruimte. Pas dan is sprake 

van een heelalbolschil / HBS. Vanwege het uitdijen wordt die heelalbolschil/ HBS met de tijd 

steeds dunner en dunner.  

 

Dat uitdijen van de HBS staat volledig los van entropie. Die entropie is alleen relevant binnen 

de HBS zelf en sprake is van de aanwezigheid van atomen in de vorm van een gas / plasma.  
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- h) Gravitatie en entropie komen pas terug met het H atoom; aan gravitatie zit 

gekoppeld gravitatie-energie: 

Pas na circa 10 miljard jaar ongehinderd uitdijen vangt ieder proton een eigen ‘schil’-elektron 

in en ontstaat waterstof. Met dat waterstof atoom / molecuul komen naast:  

1) gravitatie, 2) entropie ook 3) gravitatie-energie (= donkere energie) en komen daarnaast 

tevens 4) de andere fysische en chemische krachten weer terug in dat inmiddels 

bolschilvormige heelal/ HBS. Zie document F1d & figuren.  

Sindsdien remt gravitatie de uitdijing van die heelalbolschil steeds verder af. De daarbij 

vrijkomende energie wordt grotendeels omgezet in rotatie-/ hoeksnelheid / kinetische energie 

en voor een deel in gravitatie-energie ten opzichte van centrum C heelal.  

Door dat afremmen door gravitatie van de uitdijingssnelheid gaan alle sterrenstelsels met de 

tijd steeds sneller roteren om hun centrale as. 

 

- i) Heelalbolschil is 100% gesloten systeem voor massa, materie en kinetische energie: 

Die dunne heelalbolschil bevat thans waterstof en helium. Beide gassen dienen als 

transportmiddel voor: a) alle vormen van elektromagnetische straling, b) alle vormen 

deeltjesstraling en c) schokgolven van gravitatie-energie.  

Het heelal / HBS is daardoor een 100% gesloten systeem waaruit geen enkele vorm van EM 

straling, kosmische straling en gravitatie-energie kan ontsnappen.  

  

- j) Entropie heelal/ binnen heelalbolschil / HBS eindigt zodra waterstof en helium hun 

condensatiepunt bereiken;  

Bij de overgang van H → H2 komt bindingsenergie vrij in de vorm van fotonen van licht en 

infrarood. Daardoor zwelt de heelalbolschil op. Dat resulteert in entropie binnen de 

heelalbolschil/ HBS. Die entropie gaat gepaard met afkoelen. 

Dat lokaal opzwellen van de heelalbolschil/ HBS en daaraan gekoppelde entropie gaan door 

tot het moment dat het condensatiepunt van waterstof wordt bereikt. Daarvoor moeten eerst 

de binnen die gesloten heelalbolschil/ HBS aanwezige fotonen van licht en infrarood 

verdwijnen. Dat kan alleen als deze fotonen weer worden omgezet in materie in de vorm van 

protonen / elektronen. Dat proces gaat echter uiterst langzaam. Het duurt maar liefst circa 13,8 

miljard jaar voordat die fotonen van licht en infrarood weer zijn terug gevormd tot elektronen, 

protonen en zijn omgevormd tot nieuw waterstof. 

 

- k) Bij condensatie overwint gravitatie de entropie: 

Bij bereiken van het condensatiepunt van H2 en He eindigt ook de entropie binnen de 

heelalbolschil; niet de uitdijing van de heelalbolschil zelf. Bij condensatie van waterstof en 

helium overwint uiteindelijk de gravitatie de entropie van waterstof en helium.  

Diezelfde gravitatie remt de uitdijing van deze dunne heelalbolschil/ HBS als geheel steeds 

verder af tot uiteindelijk nul over circa 350 - 450 miljard jaar. Dit is de huidige stap 23 in de 

heelalcyclus.  

De uitdijing van de heelalbolschil/HBS berust dus niet op entropie. De uitdijing van het heelal 

/ de HBS eindigt pas over 350 – 450 miljard jaar als alle uitdijingsnelheid is omgezet in 

rotatiesnelheid / energie. Zo lang neemt de huidige stap 23 van de heelalcyclus in beslag. 

 

- l) Na vorming H atoom/ gravitatie remt deze de uitdijingssnelheid steeds verder af:  

Sinds de vorming van het atoom waterstof bestaat het heelal uit een vrij statische 

heelalbolschil die vanwege gravitatie steeds langzamer uitdijt. Visueel nemen we 

ogenschijnlijk juist een steeds sneller uitdijend heelal waarnemen (Hubble).  

Dat ogenschijnlijk versneld uitdijen wordt veroorzaakt doordat we dit heelal uitsluitend 

kunnen waarnemen via uiterst lage concentraties H2 en He.  
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Die gassen/ plasma’s zijn alleen aanwezig in deze HBS en niet daarbuiten. Dat is nader 

toegelicht in document G12 & figuren 36a – 36r. Dat versneld uitdijen van het heelal berust 

op een optische illusie! 

 

- m) Iedere cyclus heelal start vanuit en eindigt met hetzelfde super Little Bang zwarte 

gat: 

Iedere cyclus van het heelal start en eindigt ook weer met dezelfde superkoude, bij 0 kelvin 

afgewikkelde, Little Bang. Zie de Figuren 1 - 30 van G8. Iedere cyclus gaat daardoor zonder 

enige rimpeling over in de volgende cyclus van het heelal die op exact hetzelfde manier en in 

dezelfde volgorde wordt afgewikkeld.  

 

- n) Alle sterrenstelsels starten tegelijkertijd vanuit een eigen super hete Big Bang:   

Alle sterrenstelsels zijn minimaal 25 - 30 (of nog meer) miljard jaar na deze Little Bang 

gestart. Alle sterrenstelsels starten tegelijkertijd ieder met een eigen super hete Big Bang. Bij 

die Big Bangs wordt zowel het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel gevormd als de 2 - 4 

spiraalarmen die zich daarna krullen rondom dat centrale zwarte gat. Voor die Big Bangs en 

start van sterrenstelsels zie fase / stap 16 heelalcyclus (G7) en de figuren 42 (S)- 54 (S) van 

G8 voor spiraalstelsels en 42 (E) – 52 (E) voor elliptische stelsels. 

 

- o) Eindeloos zich herhalende energie-neutrale cyclus binnen een gesloten systeem: 

Uiterwijk Winkel presenteert het heelal als een eindeloos zichzelf herhalende overall 

energie-neutraal fenomeen en als 100% gesloten systeem voor 1) massa, 2) materie en 3) 

kinetische energie!   

 

- p) Heelal alleen open voor gravitatie en tijd / heelalkloktijd / HKT: 

Het heelal is alleen open voor gravitatie en tijd. Beide fenomenen zijn zonder golven, deeltjes 

en zonder enige vorm van kinetische energie. Het heelal / HBS is daarentegen wel weer een 

100% gesloten systeem voor het verplaatsen van schokgolven van gravitatie-energie zoals 

LIGO / VIRGO die waarneemt en deze schokgolven ook kwantitatief meet.   

In technisch opzicht is gravitatie zelf net als de heelalkloktijd / HKT niet rechtstreeks te 

meten! Alleen schokgolven van gravitatie-energie zijn technisch meetbaar! Beide fenomenen 

zijn aan elkaar gerelateerd. Fysisch gezien zijn gravitatie en schokgolven van gravitatie-

energie twee totaal verschillende fenomenen! De visie van de auteur staat haaks op die van de 

Wetenschap / NIKHEF anno 2021.  
 

- q) Maximale uitdijing HBS wordt bereikt over 350 - 450 miljard jaar. Daarna brengt 

gravitatie alle materie/ kinetische energie gecoördineerd terug naar centrum C heelal:  

Gravitatie remt de uitdijing van de heelalbolschil/ HBS af tot uiteindelijk nul over circa 350 - 

450 miljard jaar. Daarna brengt gravitatie alle massa, materie en kinetische energie weer terug 

naar het beginpunt en het vaste centrum C heelal. Dat is mogelijk contraire met Uw visie en 

die in de Wetenschap! 

 

- r) Heelalcyclus beschrijft heelal van de eerste tot de laatste seconde: 

De heelalcyclus in documenten G7 / G8 (figuren) beschrijft het heelal vanaf de eerste tot de 

laatste seconde. Dit model van het heelal G12 & figuren 36a - 36r bevat geen 'donkere' 

380.000 jaar zoals bij de huidige Big Bang theorie het geval is. 
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- s) Slechts 1/3e of 13,8 miljard (licht)jaar van het heelal is zichtbaar. Overige circa 2/3e 

heelal / HBS is vanaf de aarde niet zichtbaar te krijgen:   

Binnen 13,8 miljard jaar worden alle neutrino’s en fotonen via vorming van proto-protonen en 

proto-elektronen via het toevoegen van E = ½ mc2 aan rotatie-/hoeksnelheid c.q. kinetische 

energie terug gevormd tot gewone protonen, elektronen en tot waterstof. Daardoor kunnen we 

slechts 13,8 miljard (licht)jaar of 1/3e deel van het heelal waarnemen. Circa 2/3e van het 

heelal / heelalbolschil bevindt zich achter onze huidige waarnemingshorizon vanaf Aarde.  

Het huidige heelal is ook veel ouder dan 13,8 miljard (licht)jaar. Het heelal is alzijdig gestart 

vanuit één punt, centrum C heelal en is thans een globaal één sterrenstelsel dikke / dunne 

heelalbolschil (HBS) met een straal van circa 10 – 12 miljard lichtjaar.  

 

- t) Behalve gravitatie en tijd/ HKT kunnen alle overige vormen van straling zich 

uitsluitend verplaatsen via de heelalbolschil / HBS: 

Alle kosmische straling, alle vormen van EM straling van fotonen, neutrino's en subatomaire 

deeltjes kunnen zich uitsluitend verplaatsen via de heelalbolschil/ HBS. Alleen in die HBS 

zijn extreem lage concentraties aan waterstof en helium aanwezig die onontbeerlijk zijn als 

transportmedium / ‘ether’.  

Alleen gravitatie en tijd (heelalkloktijd / HKT) zijn niet gehouden aan transport via het 

waterstof en helium aanwezig in de HBS en zijn evenmin gehouden aan de lichtsnelheid. 

Gravitatie en HKT verplaatsen zich met oneindig grote snelheid door zowel de absoluut 

vacuüm binnen en vacuüm buitenruimte van het gehele heelal. Beide verlaten het heelal ook 

direct hetzelfde moment.  

Als enige berusten de fenomenen gravitatie en tijd / HKT niet op golven, deeltjes en op 

kinetische energie. Daardoor hebben gravitatie en heelalkloktijd ook geen effecten op de 

massa-, materie- en energie- balansen van het heelal.  

 

- u) Overgang van massa naar materie: 

Alle binnen de HBS voortbewegende neutrino's en alle fotonen worden gedurende hun reis 

via die gekromde ruimte en tijd binnen deze HBS binnen een periode van 13,8 miljard jaar 

terug gevormd tot protonen, elektronen en waterstof via toevoegen E = ½ mc2 aan rotatie-/ 

hoeksnelheid-energie. (Materie = massa (m) van fotonen en neutrino’s + 1/2 mc2 kinetische 

rotatie-energie)  

Die overgang van massa → materie is uitgewerkt in document F1c + figuren en figuren 18a, 

18b en 18c van G8. Binnen de Wetenschap is tot heden met dat proces van materievorming 

geen rekening  gehouden. Zie Documenten F1a 2014, F1b en F1c www.uiterwijkwinkel.eu  . 

 

Dat verdwijnen van alle fotonen resulteert in:  

a) het verlies van alle foton gerelateerde informatie in het heelal ouder dan 13,8 miljard jaar,  

b) het uiterst langzaam afkoelen van die HBS en de condensatie van waterstof en helium, 

c) het via gravitatie uiterst langzaam vormen van nieuwe sterren.  

 

- v) Heelal is veel ouder dan 13,8 miljard (licht)jaar: 

We kunnen thans slechts 13,8 miljard (licht)jaar ver terugkijken in deze gekromde tijd 

(heelalkloktijd/ HKT). En slechts circa 1/3e of nog minder waarnemen van de, met de 

heelalkloktijd verstrengelde, gekromde ruimte van de heelalbolschil / HBS.  

Dat materialisatie proces van fotonen en neutrino’s blokkeert het verder terugkijken in de tijd 

en ruimte en beperkt deze ‘zichtdiepte’ tot maximaal 13,8 miljard lichtjaar. 

In het heelal / HBS gaat via die vorming van materie (protonen, elektronen en H) alle 

informatie over dat oudere en verderaf gelegen deel van het heelal definitief en voor 100% 

verloren.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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- w) Via verbeterde LIGO/ VIRGO technieken is heelal tot 30 miljard lichtjaar terug 

‘zichtbaar’ te krijgen: 

Het transport van schokgolven van gravitatie-energie vindt eveneens alleen plaats via materie 

en via het waterstof en helium in extreem lage concentraties aanwezig in de heelalbolschil. 

Anders dan gravitatie zijn die schokgolven wel gehouden aan maximaal de lichtsnelheid c. 

Anno 2021 komt de ‘zichtdiepte’ via de Hubble en James Webb niet verder dan 13,8 miljard 

lichtjaar. 

 

Deze LIGO gravitatie technieken zijn van relatief recente datum. Aan die technieken valt 

ongetwijfeld nog veel te verbeten en verder te optimaliseren. Via die schokgolven van 

gravitatie-energie zal op termijn de ‘zichtdiepte’ via de HBS worden vergroot van 13,8 

miljard lichtjaar tot maximaal circa 30 miljard lichtjaar. Die ‘zichtdiepte’ via de HBS wordt 

dan opgerekt tot voor de start van de sterrenstelsels die allemaal begonnen met hun eigen Big 

Bang zo’n 20 – 30 miljard jaar geleden. 

 

Het verste en eerste, Berry, deel van het heelal/ HBS is en blijft in technisch opzicht voor 

altijd onzichtbaar. Via de heelalcyclus heeft de auteur dat Berry deel van het heelal via wel 

afgeleid. Zie daarvoor de documenten G6 (start en finish heelal) & G7 (de heelalcyclus) 

& G8 (> 150 figuren) 

 

- x) Heelal heeft vorm van dunne heelalbolschil / HBS; Alle sterrenstelsels roteren veel 

sneller en genereren daardoor veel meer gravitatie / “materie”: 

Het heelal heeft thans de vorm van een dunne gigantische ballon die reeds circa 50 - 65 

miljard jaar oud is. Vanwege gravitatie dijt die heelalbolschil steeds langzamer uit. De daarbij 

vrijkomende energie wordt reeds sinds 40 – 50 miljard jaar geleden omgezet in rotatiesnelheid 

van sterrenstelsels en deels in gravitatie-energie.  

Alle sterrenstelsels roteren daardoor ook veel sneller om hun centrale as en maken binnen de 

heelalbolschil nog eens 4 – 6 andere rotatiebewegingen binnen hun cluster van enkele 

duizenden sterrenstelsels. Daardoor genereren alle sterrenstelsels thans maar liefst 5 – 7  

verschillende vormen van gravitatie en van gravitatie-energie en binnen ieder van die 

sterrenstelsels zelfs 9 – 11 vormen van gravitatie en gravitatie-energie.  

 

Alle sterrenstelsels genereren daardoor veel meer gravitatie dan mogelijk is op basis van de 

gangbare en in de Wetenschap aangehouden Big Bang theorie. Die snelle rotaties en 

samenhangende meerdere 9 – 11 vormen van gravitatie componenten en grotere gravitatie 

verklaart de zogenoemde ‘donkere’ materie. Die ’donkere’ materie zit in feite gekoppeld aan 

‘donkere’ energie die in feite bestaat uit niets anders dan gravitatie-energie.  

Dat heelal / die HBS heeft een straal die thans geschat wordt op circa 10 – 12 miljard 

lichtjaar.  

 

- y) ‘Donkere’ energie is gravitatie energie: 

Die HBS vertegenwoordigt thans één vorm van gravitatie-energie ten opzichte van centrum 

C heelal en maar liefst 8 – 10 verschillende vormen van gravitatie en vormen van gravitatie-

energie binnen de heelalbolschil zelf.  
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In totaal een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie die thans niet in ogenschouw wordt 

genomen door de Wetenschap en daardoor ten onrechte ook ontbreekt op de energiebalansen 

van het heelal! Zie documenten G10 en G13. 

 

- z) Circa 100 exemplaren heelalcyclus (G7) en bijbehorende > 100 figuren verzonden:  

Enkele jaren geleden heeft de auteur, Uiterwijk Winkel, universiteiten, NWO en de KNAW 

de tekst toegezonden van deze heelalcyclus (> 200 blz.) en de 79 figuren van G8 met 

betrekking tot de heelalcyclus. Tot 2021 zonder inhoudelijke reacties.  
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*3) HEELAL IS ZONDER ‘DONKERE’ MATERIE EN ‘DONKERE’ ENERGIE:  

 

- a) Grootste deel heelal/ heelalbolschil/ HBS ligt buiten onze huidige 

waarnemingshorizon: 

Binnen 13,8 miljard jaar worden alle neutrino’s en fotonen weer terug gevormd tot protonen, 

elektronen en waterstof. Daardoor kunnen we slechts 13,8 miljard lichtjaar van het heelal / 

heelalbolschil waarnemen van de vermoedelijke 40 – 50 miljard lichtjaar die deze dunne 

heelalbolschil/ HBS zich uitstrekt naar alle kanten. We observeren het heelal via deze dunne 

perfect gekromde ballonwand en gekromde heelalkloktijd / HKT. Zie figuren 36a – 36r van 

G12. 

 

Een groot deel, zo niet het grootste deel, van het heelal/ heelalbolschil bevindt zich thans 

achter en buiten de huidige waarnemingshorizon vanaf de Aarde. De achter die 

waarnemingshorizon  aanwezige massa, materie, kinetische energie, gravitatie en gravitatie-

energie en ruimte nemen we dus evenmin waar en mee in de balansen.  

Dat heeft vergaande consequenties bij het opstellen van massa-, materie- en energiebalansen 

van het heelal! Die balansen zijn thans per definitie onvolledig en daardoor niet kloppend te 

krijgen! 

  

- b) Heelal is zonder ‘donkere’ massa/materie en zonder ‘donkere’ energie: 

In document G12 en figuren 36a - 36r is een model van het heelal weergegeven zonder: 

1) 'donkere' materie; alle sterrenstelsels roteren van nature veel sneller binnen het heelal /   

de heelalbolschil en genereren daardoor veel meer gravitatie. Tevens dient een factor  

cos a aan gravitatie formules te worden toegevoegd wat eveneens resulteert in veel 

meer gravitatie!  

2) en zonder 'donkere' energie (= gravitatie-energie).  

Die donkere energie is:  

a) gravitatie-energie in de heelalbolschil t.o.v. het centrum C heelal en  

b) meerdere (8 - 10) vormen van gravitatie-energie aanwezig binnen de heelalbolschil/ HBS 

zelf. Documenten G11 en G13.   

 

- c) Alleen via mathematisch modelleren heelal is omvang heelal vast te stellen en 

daarmee de balansen van massa, materie, gravitatie-energie en kinetische energie: 

De vaste cyclus die het heelal eindeloos opnieuw energie-neutraal doorloopt is mathematisch 

te modelleren en op basis daarvan te kwantificeren voor ieder willekeurig moment. Zie 

hoofdstuk 4 en document G15.   
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*4) HEELALCYCLUS IS MATHEMATISCH TE MODELLEREN EN DAARMEE 

TOT IN DETAIL TE KWANTIFICEREN: 

  

- a) Heelalcyclus is mathematisch te modelleren en daarmee in detail te kwantificeren: 

Deze energie-neutrale cyclus van het heelal is mathematisch te modelleren. Met zo'n 

mathematisch model is de gehele cyclus van het heelal en materie- en energiehuishouding te 

kwantificeren van de allereerste tot de allerlaatste seconde. Zie figuur 79 document G8.  

De uitgangspunten van dat mathematisch model zijn uitgewerkt en beschreven in document 

G15. 

 

- b) Vaststellen kwantitatieve grenzen heelal waarbinnen heelalcyclus mogelijk is: 

Uit dat model blijkt ook binnen welke kwantitatieve grenzen van: 1) massa, 2) materie 

(aantallen protonen/ elektronen), 3) kinetische energie, 4) gravitatie en gravitatie-energie, 5) 

ruimte (straal heelalbolschil/ HBS t.o.v. centrum C, en 5) tijd / heelalkloktijd (HKT) het 

doorlopen één volledige cyclus mogelijk is.  

 

Dat model geeft kwantitatieve antwoorden op vrijwel alle vragen rond de macrostructuur van 

het heelal en zorgt voor sluitende balansen van het heelal ook voor het niet zichtbare deel van 

het heelal. Een heelal waarvan: 

1) de huidige ouderdom in eerste instantie is vast te stellen met een nauwkeurigheid van  

enkele miljoenen jaren en daarmee het moment van de start van dit heelal met een  

Little Bang die bij 0 kelvin plaatsvond, en 

      2)  niet berust op 'donkere' materie en / of 'donkere' energie (= gravitatie-energie).  

De auteur verwacht krappe zo niet eng begrensde kwantitatieve waarden voor de 

basisparameters van het heelal. Zie document G3 voor de parameters en document 

G4 voor de 9 Heelalwetten. 

 

- c) In Nederland voldoende kennis aanwezig voor dat mathematisch modelleren heelal: 

Voor dat opstellen van dat mathematische model van het heelal/ heelalcyclus is bij alle 

universiteiten in Nederland en daarbuiten voldoende fysische, chemische en kernfysische 

kennis aanwezig.  

Verrassend genoeg zit dat heelal & cyclus wel relatief eenvoudig in elkaar zolang je maar 

start vanuit de fysica, chemie en kernfysica. In geval men tracht het heelal direct meer dan 

wel puur mathematisch weer te geven loopt dat proces meteen vast. 

 

Die zo belangrijke wiskunde komt pas later aan de orde nadat een sluitende fysische, 

chemische en kernfysische visie is opgesteld over het heelal en zijn cyclus. Zie G15.  

 

-d) Heelal en cyclus berusten op serie van op elkaar aansluitende energetisch modellen: 

Het heelal vormt een 100% gesloten systeem waarbinnen dat heelal eindeloos steeds exact 

dezelfde energie-neutrale cyclus afwikkelt binnen een beperkte ruimte (straal ± 10 – 12 

miljard lichtjaar en tijd / heelalkloktijd (één cyclus neemt ± 30 - 45 biljoen jaar in beslag).  

 

Het heelal & cyclus zijn gelukkig wel te vatten in mathematische modellen. In een heel 

andere vorm dan gebruikelijk. Dat heelal en zijn cyclus zijn niet te vangen in één of in een 

aantal formules. Alleen via een serie op elkaar aansluitende fysisch-energetische modellen 

afgewisseld door fysisch, chemische en kernfysische stappen/ kantelpunten die samen één 

model/ cyclus vormen.  
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-e) 13 Energetische modellen gescheiden door fysische, chemische en kernfysische 

stappen die nopen het model tussentijds aan te passen: 

Dat heelal en zijn cyclus is mathematisch te vatten in een serie van 12 / 13 op elkaar 

aansluitende energetische/ fysische modellen. Ieder van die energetisch/ fysische modellen 

start vanuit en eindigt met van tevoren voorspelbare fysische, chemische of kernfysische 

veranderingen randvoorwaarden. In totaal kom de auteur thans uit op 29 stappen. 

 

Zie tabel 7 - 1 van document G7 (heelalcyclus) Engels  www.uiterwijkwinkel.eu . Deze 

tabel is bijgevoegd. De Nederlandse Tabel 7-1 is minder uitgebreid en dus korter.  

 

-f) Tabel 7 - 1, samenvatting heelalcyclus: 

Tabel 7 - 1 van document G7 bevat een korte samenvatting van de gehele cyclus van het 

heelal die meteen ook de hoofdstructuur vormt in dat mathematisch model. Dan valt op: 

a) hoe relatief eenvoudig dat heelalmodel fysisch, chemisch en kernfysisch in elkaar steekt en  

b) hoe onmogelijk lastig dat model wordt als men direct start vanuit mathematisch optiek.  

 

-g) Opbouw model heelalcyclus:  

Die gehele cyclus van het heelal bestaat uit: 

 

-) 16 kortstondige fysische, chemische en kernfysische momenten/ stappen die minder dan 

een seconde tot enkele minuten/ uren in beslag nemen. Soms zelfs twee of drie van dergelijke 

stappen pal achter elkaar en 

-) 13 langdurende meer energetisch/ fysische perioden/ stappen die ieder voor zich 

miljoenen, miljarden tot zelfs biljoenen jaren in beslag kunnen nemen.  

 

-h) Van elkaar gescheiden stappen die samen toch één geheel vormen: 

Die 13 energetisch aangedreven stappen zijn steeds strikt van elkaar gescheiden door 16 

fysische, chemische en kernfysische stappen. Samen vormen die 29 stappen echter weer één 

vloeiend geheel van een eindeloze zich herhalende serie van cycli van het heelal.  

Die cyclus is mogelijk doordat stap 1 van de heelalcyclus steeds weer exact gelijk blijkt te 

zijn aan stap 29 van deze cyclus. Aan het eind van iedere cyclus gaat het heelal direct 

aansluitend over in zijn volgende cyclus die op exact dezelfde manier wordt afgewikkeld. 

 

-i) Ieder fysische, chemische en kernfysische tussenstap noopt tot aanpassing van het 

model: 

Na iedere fysische, chemische of kernfysische stap moeten bij het begin van iedere volgende 

stap de fysische, chemisch en kernfysische uitgangspunten van het sub-heelalmodel worden 

aangepast. We weten aan het begin van iedere fysische stap wel precies welke volgende 

fysische, chemische of kernfysische stap zal moeten/ gaan plaatsvinden. Die evaluatie vindt 

plaats bij iedere fysisch/ energetische tussenstap. We leven nu in begin stap 23 van de 

heelalcyclus.  

 

-j) Lastig om begin en eindpunt van ieder van die 13 stappen te bepalen: 

Die serie van 13 energetische sub-modellen worden onderweg steeds onderbroken door van 

tevoren voorspelbare kortstondige fysische, chemische en kernfysische veranderingen/ 

momenten in materie en in de krachten / en bindingen in die materie /atomen. Zie Tabel 7 - 1. 

 

Beginpunt en eindpunt van iedere stap moeten dus steeds worden bepaald en daarmee de 

fysische, chemische of kernfysische kwantitatieve uitgangspunten van die stap.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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In het heelalmodel moeten die begin en eindpunten onderweg steeds kwantitatief worden 

aangepast/ gekalibreerd vanwege de ultieme eis dat aan het eind stap 29 van deze serie weer 

exact gelijk moet zijn aan stap 1.  

 

-k) Pas via totaal model en via 'try and error' is dat model kwantitatief passend te 

krijgen: 

Men moet die serie van 13 langdurende fysische sub-modellen/ perioden dus onderweg steeds 

mathematisch aanpassen!  

Dat overall energie-neutrale model is te kalibreren via het onderling op elkaar afstemmen van 

die 13 energetische modellen/ perioden. Dat moet erin resulteren dat stap 29 weer exact gelijk 

is aan stap 1. Zo'n vreemd afwijkend model kent zijn weerga niet in de Wetenschap. 

Dat verklaart de nodige scepsis tegen deze heelalcyclus. 

 

- l) Ieder universiteit in Nederland kan heelalmodel mathematisch modellen en 

kwantificeren: 

Alle universiteiten in Nederland zijn in staat het heelal en zijn cyclus van serie van 13 fysisch-

energetische sub-modellen mathematisch te modelleren. De auteur weet hoe dat model in 

elkaar steekt. Dat mathematisch modelleren en vooral het kalibreren van de tussenstappen 

vergt een periode van 6 – 9 maanden en een team van 10 – 15 wetenschappers. Die  

inspanningen vereisen de nodige financiële bijdragen van KNAW/ NWO.  

 

Dat heelal en cyclus laten zich helaas niet te vangen in één of in een aantal formules. Dat kan 

alleen via een serie van 13 fysisch-energetische modellen/ perioden die met fysische, 

chemische en kernfysische tussenstappen/ momenten naadloos op elkaar aansluiten.   

 

- m) Stap 1 is weer exact gelijk aan stap 29: 

Uitzonderlijk in die heelalcyclus is nu dat het begin (stap 1) van de heelalcyclus weer exact 

gelijk is aan stap 29 van de cyclus. Het mathematisch model van het heelal eindigt dus ook 

mathematisch en kwantitatief weer exact bij stap 1. Jaren geleden ook verrassend voor de 

auteur. 

 

- n) Via mathematisch model is zowel het verleden volledig duidelijk als de toekomst 

heelal volledig voorspelbaar: 

Vanuit de huidige stap 23 heeft de auteur het volledige verleden van het heelal afgeleid en 

tevens de volledige toekomst van dit heelal inzichtelijk gemaakt. Duidelijk is hoe het heelal 

zich vanaf nu gaat ontwikkelen en hoe het heelal tot nu toe heeft vorm gekregen. Wat de  

doelen in de heelalcyclus zijn en hoe die doelen bereikt worden.    
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SCHEMA 7 - 1: DE 29 FASEN VAN DE CYCLUS VAN HET UNIVERSUM / 

TAEUTCYCLE:   

(Hoofdstuk 7 document G7 Nederlands www.uiterwijkwinkel.eu januari 2021)  

 

Definities:  

-) Momenten: zijn fysisch, chemisch en kernfysische/ nucleaire veranderingen die binnen 

enkele seconden / minuten worden doorgevoerd. 

-) Perioden: betreft tijdperken met alleen fysieke veranderingen die miljoenen, miljarden of 

zelfs biljoenen jaren kunnen duren.  

 

-) Fase 1: Moment 1: Little Bang-blackhole wordt voltooid en geraakt zijn Kritische  

Zwart Gat Gravitatie of Krizgag:  

Deze fase kenmerkt het begin van de Little Bang op het moment dat het super koude Little 

Bang zwarte gat (0 - 2,7 kelvin) volledig opgevuld raakt rondom het centrum C. Gravitatie 

heeft dan alle massa, materie en kinetische energie van het heelal verzameld en 

bijeengebracht in dat Little Bang zwarte gat. Alle samentrekkings-snelheid verdwijnt dan en 

daarmee alle resterende inkrimp gravitatie/ zwaartekracht.  

Het Little Bang-zwarte gat bereikt dan zijn Kritische Zwart gat gravitatie/ Krizgag en wordt 

dan instabiel. Daarop worden alle zwart gat atomen eveneens tegelijkertijd instabiel. Figuur 

13, 14, 17 Document G8.  

 

-) Fase 1a: Moment 1a: Beneden Krizgag valt dit Little Bang zwarte gat uiteen in 

instabiele zwart gat-atomen:  

Op precies hetzelfde moment vallen alle zwart gat atomen uit elkaar in: 

a) stationaire losse kernen en  

b) ‘schil'-elektronen die bewegen met ongeveer de snelheid van het licht.  

Met deze zwart gat atomen verdwijnen tevens zwaartekracht en gravitatie-energie, 

temperatuur en alle andere fysische en chemische krachten volledig. Alleen de elementaire 

krachten van protonen en elektronen blijven over: 1) elektrische lading, 2) magnetische spin 

en 3) massa / materie.  

Door de totale eliminatie van zwaartekracht wordt de radiale en transversale elektrische en 

magnetische veerkracht vrijgemaakt. Figuur 17 Document G8.  

De uitdijing van het heelal begint aan de buitenkant bij ongeveer 1 Mm / s.  

 

-) Fase 2: Moment 2: Zwart gat atomen vallen uiteen in een gelijk aantal protonen en 

elektronen:  

De stationaire kernen van het zwarte gat vallen uiteen in afzonderlijke protonen en 

afzonderlijke ‘nucleaire / kern'-elektronen. Aan de buitenkant versnelt de elektrische 

veerspanning de uitzetting tot circa 2 Mm/s. Figuur 21 Document G8. 
 

-) Fase 3: Moment 3: Versnelling maakte ‘kern’ elektronen vrij tot ‘lichtsnelheid c:  

Door botsingen versnellen de snelle 'schil'-elektronen de in de atoomkern aanwezige nucleaire 

elektronen, die zijn vrijgekomen en nauwelijks bewegen, tot een gelijke tangentiële snelheid 

van ⅔ van de lichtsnelheid c rondom centrum C. Die tangentiële snelheden zijn gelijkmatig 

in alle richtingen. Figuur 22 Document G8.  

De veerspanning versnelt de uitzetting aan de buitenzijde tot circa 4 Mm/s.  

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) Fase 4: Moment 4: Alle protonen / elektronen rangschikken in monolagen van 

protonen / elektronen:  

De rangschikking van alle protonen en elektronen in 1: 1: 1: 1 bolvormige mono-laagjes ten 

opzichte van centrum C en in met afwisselend: a) stationaire protonen en b) afzonderlijke  

snel bewegende elektronen die in een banen rondom het centrum C draaien. Figuren 19 en 

24 Document G8. De radiale veerspanning zet de verdere versnelling van de uitdijing van het 

heelal in beweging. Figuur 28. Binnen de bolvormige lagen met protonen en elektronen 

domineert de transversale elektrische veerspanning. Na deze Little Bang is het atoom afwezig 

en zijn daarmee gravitatie, gravitatie-energie, temperatuur en alle atoom gerelateerde krachten 

en alle atoom gerelateerde Natuurwetten (zoals de Wetten thermodynamica) eveneens 

volledig afwezig. Deze Little Bang vindt plaats bij 0 kelvin en is dus super koud!  

 

-) Fase 5: Periode 1: Start uitbreiding voormalig Little Bang zwart gat / universum 

zonder atomen en zonder enige inflatie:  

Direct na de Little Bang versnellen de lagen protonen en elektronen tot een stationaire, 

gelijkmatige expansiesnelheid aan alle kanten van ongeveer 0,7 – 0,9 van de lichtsnelheid (en 

mogelijk meer). Dit alles bij een temperatuur gelijk aan 0 kelvin. Figuren 17-30 Document 

G8.  

Fase 5 bestaat uit twee sub-fasen:  

 

-) Fase 5a: Periode 1a: Little Bang duurt ongeveer 1.300 - 1.500 jaar om te voltooien:  

De omzetting van de radiale elektrische veerspanning en de uitzettingssnelheid tot de vorming 

van een holle binnenruimte neemt in totaal 1.300 tot 1.500 jaar in beslag. Het universum zal 

opzwellen met circa 0,7 – 0,9 lichtsnelheid tot een perfect ronde bol bestaande uit monolagen 

van protonen en elektronen met  een straal van ongeveer 1.000 – 1.300 lichtjaar voordat zich 

een absoluut lege en 100% vacuüm lege binnenruimte rondom centrum C ontwikkelt. Figuur 

30 Document G8.  

 

-) Fase 5b: Periode 1b: Transformatie universum van bol naar universum bolschil: 

De dwarse veerspanning is nog niet volledig afgewikkeld. Fase 5 bepaalt het startvolume van 

de hoeveelheid materie in de vorm van mono-bolvormige laagjes van afwisselend protonen en 

elektronen van het heelal.  

Fase 5 en periode 1 eindigt op het moment dat er rondom centrum C een holle binnenruimte 

ontstaat. De heelalbolschil is nu op zijn dikst met een straal van circa 1.000 – 1.300 lichtjaar! 

Dit markeert het einde van de superkoude Little Bang. Figuur 30 Document G8. 

Deze uitdijing van de heelalbolschil (USS) zet zich voort tot in fase 6. 

 

-) Fase 6: Periode 2: Uitdijing heelalbolschil met 0,7 – 0,9 c gedurende circa 10 miljard 

jaar zonder enige inflatie!:  

Dit is een periode van circa 10 miljard jaar met de gestage uitdijing van het heelal en een 

extreem langzame overdracht van kinetische energie van de snel met 2/3 c bewegende 

elektronen naar de protonen. De uitdijing van de heelalbolschil bestaande uit monolagen van 

protonen / elektronen (en dus zonder atomen en gravitatie/ gravitatie-energie) neemt vele 

miljarden jaren in beslag. In feite kunnen fase 5 en 6 als één fase worden beschouwd.  

Door de extreem langzame overdracht van kinetische energie van de elektronen naar de 

protonen, neemt de expansiesnelheid van de verzameling lagen licht toe met ongeveer 1 Mm/s 

gedurende een periode van circa 10 miljard jaar. Na verloop van tijd neemt door de uitzetting 

de relatieve dikte van de heelalbolschil steeds verder af. Daarnaast is de post-expansie van het 

heelal relatief hoog met een factor 106 tot 108 en mogelijk zelfs meer.  
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De afstand tussen en binnenin deze monolagen van protonen en elektronen moet uiteindelijk 

ver toenemen en zo groot worden als bij de straal van een waterstofatoom. Pas dan kunnen 

alle protonen en elektronen samen een waterstofatoom vormen.  

In die periode neemt de transversale snelheid van de elektronen neemt af van ongeveer ⅔ c tot 

de snelheid van het ‘schil'-elektron in het waterstofatoom die ongeveer 1,6 – 2 duizend km/s.  

Aan het einde van fase 6 bestaat het heelal uit een perfect ronde dunne bolschil met een straal 

van ongeveer 10 – 12 miljard lichtjaar en een dikte van enkele tot tientallen km met centrum 

C steeds precies in het midden.  

 

-) Fase 7: Moment 5: Protonen / elektronen gaan samen op in waterstofatomen; 

terugkeer van zwaartekracht/ gravitatie en van gravitatie-energie (= ‘donkere’ energie) 

en andere fysische/ chemische krachten en Natuurwetten gerelateerd aan het atoom:  

Deze fase 7 wordt aangegeven door het waterstofatoom dat zich vormt bij 0 kelvin en circa  

10 miljard jaar na de Little Bang. Dat waterstof wordt overal op exact hetzelfde moment 

gevormd binnen de gehele heelalbolschil.  

Tijdens de vorming van het waterstofatoom ontstaan de atoom gerelateerde krachten:  

a) zwaartekracht samen met gravitatie-energie ten opzichte van centrum C, b) chemische 

covalente radicale kracht en c) temperatuur. Figuur 34 Document G8. Deze gravitatie-

energie ten opzichte van centrum C ontstaat volledig kosteloos.  

Via gravitatie en gravitatie-energie wordt vanuit het niets een enorme hoeveelheid gravitatie-

energie ten opzichte van centrum C toegevoegd het heelal en aan de cyclus van het heelal! 

Figuur 79 III). Deze gravitatie-energie is de huidige raadselachtige ‘donkere energie’. (Deze 

kosteloos toegevoegde gravitatie-energie wordt volledig gebruikt en verbruikt tijdens de 

volledige heelalcyclus. (Vooral vanaf fase 26 tijdens het samentrekken van de heelalbolschil 

(USS) wordt deze energie gebruikt om de versnelling continu af te remmen tot een constante 

inkrimpsnelheid van de heelalbolschil.)  

De met het waterstof atoom geïntroduceerde gravitatie remt de uitdijingssnelheid van de 

heelal-bolschil alzijdig gelijkmatig af via een parabolische lijn die overal gelijk is.  

Met het waterstof atoom worden alle atoom-gerelateerde Natuurwetten, (o.a. Wetten 

thermodynamica) pas circa 10 miljard jaar na de Little Bang actief in het heelal. 
 

-) Fase 8: Moment 6: Waterstofatomen reageren tot waterstofmoleculen:  

Direct na de vorming van de waterstofatomen gaan deze over in de vorming van 

waterstofmoleculen / gas via de vorming van elektronenparen. Deze elektronenparen 

genereren de Van der Waals / Londen kracht en daarmee de ‘gaskracht / druk’. Door het 

vrijkomen van chemische bindingswarmte wordt de dan dunne gasvormige heelalbolschil van 

enkele kilometers dik erg heet en zwelt deze HBS zowel naar binnen als naar buiten toe 

explosief op met enkele tientallen km/s.  

 

-) Fase 9: Moment 7: Waterstofmoleculen gaan over in waterstofplasma: Dit gebeurt 

onmiddellijk na de transformatie van het waterstofgas in waterstofmoleculen en direct daarna 

in waterstof plasma met alleen de bijbehorende temperatuur en ‘gas’ kracht van het 

waterstofatoom / molecuul. Door deze plasmavorming is het mogelijk dat er een tijdelijke  

afname van de gravitatie en van daaraan gekoppelde gravitatie-energie plaats vindt!  

 

-) Fase 10: Periode 3: Afkoelen van waterstofplasma naar waterstofmoleculen:  

Dit is een periode van minimaal ongeveer 1 miljard jaar. Gedurende deze periode breidt de 

heelalbolschil (HBS), bestaande uit alleen puur heet waterstofplasma met zwaartekracht, zich 

explosief uit. Figuren 32 en 34 Document G8, Documenten E3, E3-1 en E4.  
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Vanaf deze fase remt de zwaartekracht de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil continue af. 

Deze kinetische energie wordt voornamelijk omgezet in rotatie- / hoeksnelheid en energie. 

Overal in de heelalbolschil begint de ontwikkeling van hoeksnelheid in dat pure waterstof 

plasma. Dit afbreken of afnemen van de uitdijingssnelheid van de HBS, als gevolg van 

zwaartekracht, resulteert in de vorming van: 

a) 4 tot 20 miljoen identieke facet/ cluster gebieden binnen de HBS en  

b) elk facet/ clustergebied is gevuld met miljarden of meer kleinere roterende gebieden van 

puur waterstofplasma/ gas, elk met één rotatiecentrum R0. (In elk van deze 4 - 20 miljoen 

facet/ cluster gebieden zullen 4 – 5 duizend of meer grote waterstofbollen R1 ontstaan die 

later in fase 16 allemaal resulteren in elliptische of spiraal sterrenstelsels R1 A. 

 

-) Fase 11: Moment 8: Al het waterstofplasma verandert weer in moleculen waterstof:  

Ongeveer 10 miljard jaar na de Little Bang en na ongeveer 1 miljard in fase 10 is het 

waterstof plasma afgekoeld en wordt het waterstofmolecuul weer gevormd uit het 

waterstofplasma. Dit leidt tot het volledig terugkeren van de krachten van het waterstof (gas) 

molecuul. (Voor de oorsprong van krachten op atomen zie Documenten F1c en F1d)  

De hoeksnelheid rond de R0’s en R1 A’s neemt toe. De straal van het H2-gas rondom ieder 

R0 bedraagt ongeveer 10 - 50 duizend km of meer. 

 

-) Fase 12: Periode 4: Alle waterstofmoleculen koelen af tot ongeveer het 

condensatiepunt van circa 20 kelvin: 

In ongeveer 1 miljard jaar en mogelijk veel langer koelt dit waterstofgas in de heelalbolschil 

af tot het condensatiepunt van 20 kelvin. Tussen de waterstofmoleculen worden flexibele van 

der Waals / Londen-bindingen gevormd resulterend in vloeibaar waterstof dat zijn gaskracht 

nagenoeg volledig heeft verloren. Vanaf nu wordt gravitatie sterker dan deze gaskracht.  

Fasen 10 tot 12 duren ongeveer 2 miljard jaar en mogelijk zelfs veel langer. 

 

-) Fase 13: Moment 9: Start condensatie waterstof; verlies van gasdruk: 

Op dit moment begint de condensatie van het waterstofgas tot zuivere vloeibare waterstof in 

triljoenen rotatieplaatsen R0 binnen elk van de 4 – 20 miljoen facet/ cluster gebieden binnen 

de steeds perfect ronde heelalbolschil. Vloeibare waterstofbollen vormen zich rond de R0's. 

Deze waterstofbollen trekken elkaar aan door de zwaartekracht en vormen steeds grotere 

bollen. 

 

-) Fase 14: Periode 5: Vorming van vele triljoenen zuivere waterstofbollen in de 

heelalbolschil (HBS); ontwikkeling van verschillende hoeksnelheden: 

Deze periode duurt 12 tot 14 miljard jaar en bevat de eerste volledige condensatie van 

waterstof. De heelalbolschil is nu verdeeld in 4 - 20 miljoen gelijke facet/ cluster gebieden, 

elk met biljoenen roterende gebieden van waterstofgas R0. De facet/ cluster gebieden en R0's 

hebben dezelfde grootte en zijn gelijkmatig verdeeld over de heelalbolschil.  

Botsingen tussen deze kleine waterstofbollen R0 resulteren uiteindelijk in steeds grotere 

waterstof bollen R1’s. Binnen ieder cluster ondergaan deze R1’s 4 - 5 verschillende 

hoeksnelheden.  

Vanwege gravitatie wordt de uitdijing van de heelalbolschil steeds verder afgeremd. De 

daarbij vrijkomende energie wordt omgezet in hoeksnelheid van alle aanwezige 

waterstofbollen R0 en R1. Figuren 37 - 42 Document G8. 
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-) Fase 15: Periode 6: Gravitatie/ zwaartekracht resulteert in de vorming van miljarden 

enorme zuivere waterstofbollen R1 die steeds groter en heter worden en uiteindelijk 

extreem heet tot enkel tientallen miljoenen graden kelvin: 

In elk van de 4 - 20 miljoen facetgebieden is er een constructie van 5 – 6 duizend of meer 

gigantische waterstofbollen R1 allemaal met een expansiesnelheid ten opzichte centrum C en 

met daarnaast 4 - 5 hoeksnelheden gesitueerd binnen de heelalbolschil. Figuur 41 Document 

G8.  

Alleen binnen die dunne heelalbolschil zijn extreem lage concentraties waterstof en helium 

aanwezig (slechts enkele moleculen / cm3) naast ongeveer 4 - 20 miljard enorme zuivere 

waterstofbollen R1 van puur waterstof.  

De lege en koude gebieden binnen de heelalbolschil rond deze R1’s en komende 

sterrenstelsels hebben een straal van circa 1 - 3 miljoen lichtjaar. Alle waterstofbollen R1 

ondergaan 4 - 5 hoeksnelheden.  

Terwijl de R1’s groeien en daarmee gravitatie en gravitatie-energie verzamelen, worden deze 

waterstofbollen R1 ook steeds heter, gasvormig en uiteindelijk geïoniseerd waterstof plasma 

met miljoenen graden kelvin.  

Gravitatie resulteert in een afname van de uitdijingssnelheid waardoor deze zuivere 

waterstofbollen in de tijd steeds sneller om hun as gaan roteren.  

Ze  groeien uit tot 4 tot 20 biljoen centrale supergrote en super hete waterstofplasma-bollen 

met ten minste 2 tot waarschijnlijk 4 kleinere en minder hete secundaire zuivere waterstof-

sub-bollen/  Roemers. Dat worden in fase 16 spiraal sterrenstelsels. De R1’s zonder Roemers 

resulteren in elliptische sterrenstelsels.  

 

Deze 2 - 4 koelere Roemers draaien in een plat vlak rond de grotere centrale en warmere 

waterstofbollen R1. Zie figuren 44 S – 47 S document G8 voor spiraal stelsel en figuren 

44 E – 52 E voor elliptische stelsels.  

 

In fase 16 zullen alle R1's en hun 2 - 4 Roemers resulteren in één spiraal sterrenstelsel of één 

elliptisch sterrenstelsel. In alle centrale R1’s start deze kernfusie spontaan en op hetzelfde 

moment plaats. In de 2 tot 4 deelbollen vindt geen kernfusie plaats!  

 

De fasen 7 tot 15 nemen in totaal ongeveer 20 – 25 miljard jaar in beslag en vonden meer dan 

35 miljard jaar geleden plaats en zijn via EM straling (o.a. fotonen) niet meer waarneembaar 

te krijgen. Binnen een periode van 13,8 miljard jaar worden alle fotonen en kosmische 

straling terug gevormd tot protonen / elektronen en uiteindelijk waterstof en nieuwe sterren. 

Dat is beschreven in Document F1c. Alle oudere op fotonen en kosmische straling 

gebaseerde informatie is dus verdwenen!  

 

-) Fase 16: Moment 10 Big Bang & start sterrenstelsels:  

Kernfusie begint in alle identieke waterstofbollen R1 op nagenoeg hetzelfde moment. Elk 

sterrenstelsel begint met zijn eigen super heet afgewikkelde oerknal/ Big Bang resulterend in 

de vorming van het centrale zwarte gat en in de vorming van 2 – 4 spiraalarmen bij 

spiraalstelsels. Bij de elliptische stelsels ontbreken dergelijke spiraalarmen.  

In alle 4 tot 20 miljard centrale waterstofplasma-bollen R1 starten die super hete waterstof-

supernova-explosie of Big Bangs 'spontaan' en gelijktijdig. De start/ Big Bangs van 

sterrenstelsels vonden plaats ongeveer 20 tot 25 miljard jaar na de Little Bang en ongeveer 20 

tot 25 (minimaal 13,8 + 7) miljard jaar geleden. (Het huidige universum moet minstens 40 tot 

50 miljard jaar oud zijn en is vermoedelijk zelfs reeds 50 – 65 miljard jaar oud). 
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Ieder van deze 4 tot 20 miljard (109) super hete supernova's of Big Bangs markeert het begin 

van de vorming van één enkel sterrenstelsel. Via telescopen zijn deze 4 tot 20 miljard Big 

Bangs zijn niet meer waar te nemen. Alle bij die Big Bangs uitgezonden fotonen zijn immers 

binnen een periode van 13,8 miljard jaar weer gereconstrueerd tot protonen, elektronen en tot 

nieuwe waterstof en nieuwe sterren.  

Deze Big Bangs kunnen in de toekomst waarschijnlijk wel worden gedetecteerd door middel 

van schokgolven van gravitatie-energie die circa 30 miljard jaar geleden ontstonden. Dat is 

echter pas mogelijk na verbetering van deze LIGO technieken met een factor van honderd- 

tot duizend maal. Wellicht biedt de geplande Einstein die mogelijkheid. Figuur 48 - 50 

Document G8.  

 

-) Fase 16a: Moment 10a: Beginnend met uitsluitend waterstof kunnen de elementen van 

het periodiek systeem worden gevormd:  

De vorming van alleen de elementen van het periodiek systeem uit waterstof via kernfusie 

vindt plaats via enkelvoudige kernfusie stappen en door het toevoegen van hetzij a) één 

proton aan de atoomkern of b) van één elektron aan de atoomkern toe te voegen of c) van één 

elektron aan de ‘schil’-elektronen. Dat gebeurt heel voorspelbaar stap voor stap. Zie 

document F1d & figuren. Daarbij ontstaan uitsluitend de elementen van het periodiek 

systeem en het bijbehorende stelsel met 12 fysische, chemische en mechanische krachten.  

 

Door binding aan de atoomkern verdwijnen tijdens die kernfusie veel 'schil'-elektronen. 

Daardoor neemt de hoeveelheid zwaartekracht en hoeveelheid gravitatie-energie in het heelal 

af met circa 15%! In de elliptische R1’s zonder Roemers fuseert een veel groter gedeelte (30 

– 40 %) dan bij de R1’s met Roemers.  

Door het verlies van zwaartekracht in de centrale bol R1 vliegen deze 2 tot 4 in een parallel 

vlak roterende bollen (Roemers) als gevolg van de centrifugaal kracht weg van hun centrale 

bol R1. Deze Roemers verdampen en transformeren later in de 2 tot 4 spiraalarmen van het 

sterrenstelsel. Figuren 51 S - 53 S Document G8.  

Bij de elliptische stelsels R1 komt meer energie vrij maar zorgen gravitatie en het ontbreken 

van Roemers ervoor dat alle materie wel veel dichter bij deze R1’s blijft hangen. Zonder 

Roemers resulteert deze Big Bangs in elliptische (E) sterrenstelsels.  

 

Fase 16b: Moment 10b: De meeste van de net in fase 16a gevormde elementen ≥ Be 

storten verder ineen tot zwart gat-atomen en verzamelen zich in het centrale zwarte gat 

van het sterrenstelsel:  

De elektronenschillen van het grootste deel van de zojuist nieuw gevormde normale 

elementen storten direct ineen tot zwart gat atomen. Die ingestorte atomen vormen samen het 

centrale zwarte gat van een sterrenstelsel. Alle zwarte gaten zijn super koud (2,7 kelvin) 

omdat atoomkernen opgesloten zitten binnen hun elektronenschillen en daar geen ruimte meer 

hebben om te vibreren als teken van temperatuur. De dan aanwezige superkoude zwart-gat 

atomen kunnen alleen nog zwaartekracht opwekken! Figuren 49 - 50 Document G8.  

 

Bij elliptische sterrenstelsels hebben de gevormde centrale zwarte gaten een gravitatie 

equivalent biljoenen ‘zon’ gravitatie-eenheden. Die centrale zwarte gaten zijn ook veel groter 

dan de centrale zwarte gaten in spiraal sterrenstelsels die ‘slechts’ enkele miljoenen ‘zon’ 

gravitatie-eenheden omvatten. Dat heeft consequenties voor de vorm. 
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-) Fase 16c: Moment 10c: De buitenschil van het fusiegebied met voornamelijk lagere 

elementen wordt samen met de niet gefuseerde waterstof weggeblazen net als de 2 - 4 

Roemers; vorming van de 2 – 4 spiraalarmen van sterrenstelsels:  

Bij de spiraal (S) stelsels wordt de buitenste schil van het fusiegebied samen met niet 

gefuseerd waterstof (circa 85% totaal H2 inclusief Roemers) weggeslagen en weggeslingerd 

samen met de 2 tot 4 parallel roterende bollen met nog steeds zuiver bollen waterstofplasma/ 

Roemers. Dat gebeurt in het vlak van de lokale heelalbolschil.  

Door de vrijgekomen energie van deze Big Bangs verdampen deze Roemers volledig tot een 

plasma. Daardoor ontstaan 2 tot 4 strengen in de vorm van spiraalarmen (Franks). Figuren  

50 S – 53 S Document G8.  

Gravitatie buigt de banen van alle elementen die naar buiten de heelalbolschil worden 

weggeschoten weer af in de richting van de spiraalarmen. Dit resulteert in de vorming van de 

2 tot 4 spiraalarmen bij het merendeel van de 4 tot 20 miljard pre-sterrenstelsels.  

Een veel kleiner aantal sterrenstelsels ontwikkelt zich als veel compactere elliptische of M 

sterrenstelsels zonder spiraalarmen.  

Alle gassen/ hemellichamen zijn inmiddels onderhevig aan 6 – 7 vormen van snelheid. 

 

 -) Fase 17: Periode 7: Vorming van sterrenstelsels rond een centraal zwart gat en 2 - 4 

spiraalarmen;  

Gravitatie remt de uitbreiding van de spiraalarmen af en begint tevens vele tientallen 

miljarden grote wolken van plasma te vormen (= toekomstige centra van sterren) met 

daaromheen roterend meerdere kleinere wolken van radioactief materiaal ( = toekomstige 

planeten en gasplaneten). Plasma's van hogere elementen koelen af tot vaste stoffen en niet-

Newtoniaanse vloeistoffen. 

Deze periode duurt drie tot vijf miljard (109) jaar en mogelijk veel langer. Deze periode is het 

grootste deel van alle materie in de spiraalarmen nog steeds in de toestand van een plasma.  

Gedurende deze periode zorgt gravitatie ervoor dat de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil 

blijft afnemen. De daarbij de vrijkomende energie wordt omgezet in rotatiesnelheid van de in 

opbouw zijnde plasma wolken binnen de heelalbolschil die later gaan resulteren in 

sterrenstelsels.  

 

De spiraalarmen vanuit de miljarden rotatiepunten R1 krullen om die R1’s heen. Bij 

elliptische stelsel blijft de weggeschoten materie meer in het lokale vlak van de heelalbolschil 

hangen wat resulteert in veel compactere structuur van deze sterrenstelsels (lijkt op gebakken 

ei) die we thans waarnemen als elliptische stelsels.  

Het plasma in de heelalbolschil is sterk radioactief. Het plasma koelt af en wordt vaste stof en 

gas met normale atomen, radicalen en moleculen. Begin vorming van centra van sterren en 

planeten/ manen.  

In de heelalbolschil begint de transformatie van de bij de Big Bangs uitgestoten 

elektromagnetische (EM) straling en deeltjesstraling met vorming daaruit van alleen protonen, 

elektronen en nieuw waterstof. Dat terug vormen van EM (informatie) straling en kosmische 

straling (informatie) tot materie (p, e, H en sterren) vergt een periode van circa 13,8 miljard 

jaar. Alle aan die EM straling (fotonen) gekoppelde informatie gaat daarbij volledig verloren!! 

 

Het heelal/ de heelalbolschil/ HBS vormt een 100% gesloten systeem voor fotonen. Daardoor 

verloopt dat afkoelen van de heelalbolschil uiterst traag vanwege het terug vormen van die 

fotonen tot protonen, elektronen en waterstof. Dat neemt circa 13,8 miljard jaar in beslag!  

Alle hemellichamen zijn inmiddels onderhevig aan 7 – 9 vormen van snelheid. Figuren 52 - 

54 en Figuur 55 Document G8.  
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Dit proces gaat door tot fase 23 en is pas volledig afgerond voordat fase 24 begint. Fase 17 / 

periode 7 is vanaf de aarde niet meer waar te nemen. Deze periode 17 en het tijdperk 

daarvoor tot circa 30 miljard jaar geleden zal naar verwachting wel waarneembaar worden 

gemaakt door middel van 100 – 1.000 x verbeterde LIGO-technieken. Met de Einstein 

kunnen naar verwachting schokgolven van gravitatie-energie tot circa 30 miljard jaar geleden 

worden waargenomen. 
 

-) Fase 18: Periode 8: Alle resterende plasma's worden weer gassen. Gravitatie 

concentreert de aanwezige gassen, voornamelijk H2 en He, rondom de inmiddels vaste 

centra van toekomstige sterren:  

Deze periode duurt ongeveer een tot twee miljard jaar met de verdere expansie van alle 

spiraalarmen (Franks) van sterrenstelsels in de heelalbolschil. Alle resterende plasma's 

worden weer gas. Alle niet-gasvormige hogere atomen en moleculen worden omgezet in 

pasteuze vloeistoffen en/ of in vaste stoffen. In alle sterrenstelsels en spiraalarmen klonteren 

onder invloed van gravitatie het supernova-materiaal/ afval samen.  

In alle pre-sterrenstelsels hoopt ongeveer 90% tot 95% van dat supernova-materiaal zich op in 

100 tot 200 miljard grote, radioactieve, bollen die met de tijd worden omgevormd tot in de 

kernen van pre-sterren of die van dubbelsterren. Figuur 54a Document G8. De overige 5% 

tot 10% van het Big Bang grit hoopt zich onder invloed van de zwaartekracht op in de 

daaromheen draaiende kleinere bollen en pre-planeten/ gasplaneten.  

Bij de elliptische stelsels is veel meer waterstof gefuseerd en verdwenen in het centrale 

zwarte gat en blijft dus minder waterstof over voor vorming van pre-sterren. Door het 

gigantische centrale zwarte gat zijn die elliptische sterrenstelsels veel compacter van vorm en 

structuur dan de spiraal stelsels. 

 

Die kleinere bollen vormen de kernen van vaste en gasplaneten in banen rondom deze pre-

sterren zowel bij spiraal stelsels als bij elliptische stelsels. Gravitatie zorgt ook voor een  

opeenhoping van waterstofgas en helium gas rondom deze grote vaste bollen van supernova-

materiaal die de kern vormen van pre-sterren of van dubbelsterren.  

Rond enkele van de grotere vaste bollen hoopt zich via gravitatie ook waterstof en helium op. 

Dat resulteert in de vorming van gasplaneten. Zie figuren 56 en 57 document G8.  

 

-) Fase 19: Periode 9 Behalve H2 en He condenseren alle andere gassen en worden deze 

weer een vloeistof:  

Deze periode duurt minimaal ongeveer drie miljard jaar en mogelijk veel langer voordat 

fotonen weer zijn omgezet in protonen, elektronen en waterstof/ sterren.  

Alle gassen, behalve waterstof en helium, koelen af tot hun condensatiepunt en worden weer 

een vloeistof. Dat condenseren van gassen, behalve waterstof en helium, vindt plaats aan de 

oppervlakken van de dan aanwezige miljarden vaste bollen van pre-sterren en vele miljarden 

pre-planeten.  

Via gravitatie hopen het waterstof- en heliumgas zich met name op rond die grote centrale 

zware inmiddels ‘vaste’ bollen materie (= de centra van pre-sterren) en een gering deel rond 

de grotere pre-planeten. Dat resulteert in de vorming van zowel pre-sterren als van 

gasvormige planeten vergelijkbaar met Jupiter, Saturnus en Neptunus bij de Aarde. Figuur 58 

Document G8. Alle hemellichamen zijn inmiddels onderhevig aan 8 – 10 vormen van 

kwantitatief toenemende (hoek)snelheden en één afnemende uitdijingssnelheid. 

De fasen 17 tot en met 19 samen nemen ongeveer 10 miljard jaar in beslag en kunnen niet 

meer worden waargenomen via EM technieken. Wel t.z.t. via de Einstein! 
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-) Fase 20: Moment 11: Start condensatie waterstofgas bij circa 20 kelvin; binnen de 

HBS gaat nu de gasdruk van waterstof en entropie wegvallen:  

Ongeveer 10 miljard jaar en mogelijk veelal langer na de waterstof-supernova's/ Big Bangs en 

het ontstaan van sterrenstelsels koelt de heelalbolschil af tot circa 20 kelvin. Dan begint voor 

de tweede maal de condensatie van het gasvormige waterstof tot vloeibare waterstof. Dit 

proces gaat gepaard met het wegvallen van de gasdruk en daarmee entropie van waterstof 

binnen de heelalbolschil. Dat afkoelen van de heelalbolschil als gesloten systeem verloopt 

uiterst traag omdat die fotonen moeten worden terug gevormd tot protonen, elektronen en 

waterstof en dat neemt circa 13,8 miljard jaar in beslag!  Figuur 58a Document G8. 

 

-) Fase 21: Periode 10: Periode met volledige condensatie waterstof:  

Deze periode 10 duurt ongeveer vijf tot zeven miljard jaar waarbinnen de volledige 

condensatie van waterstof tot vloeistof is voltooid. Rondom de centrale zwarte gaten worden 

per rotatiepunt R1/ sterrenstelsel ongeveer 100 tot 200 miljard grote pre-sterren van vloeibare 

waterstof (gas) gevormd rondom die grote bollen met hogere atomen en hun moleculen. Dit 

betreft de pre-sterren met hun planeten, gasplaneten en als gevolg van botsingen inmiddels 

vergezeld van hun manen. Overall resulteert dit in de vorming van het sterrenstelsel.  

Alle hemellichamen zijn inmiddels onderhevig aan 8 – 10 vormen van snelheid. Figuren 58b, 

58c en 59 Document G8.  

 

-) Fase 21a: Periode 10a: Periode met volledige condensatie van helium:  

Deze fase bestaat uit het voortzetten van de afkoeling tot het condensatiepunt van gasvormig 

helium en de overgang van gasvormig helium naar vloeibaar helium. Die overgang gaat 

gepaard met het wegvallen van de gasdruk in het helium en daarmee laatste stuk van de 

entropie binnen de heelalbolschil. Ophoping van vloeibaar helium in die reeds aanwezige pre-

sterren zonder kernfusie en in de bijbehorende grotere gasplaneten.  

Door tangentiële zwaartekracht en gravitatie-energie stijgt de temperatuur in die pre-sterren  

tot het punt van start van een spontane kernfusie. Dit resulteert in het hele universum in een 

en nagenoeg dezelfde vaste verhouding tussen waterstof en helium in de aanwezige pre-

sterren.  

In de bijna absolute lege ruimte in de heelalbolschil tussen de sterrenstelsels is in deze periode 

alleen puur waterstof aanwezig. Binnen de sterrenstelsels in de heelalbolschil zijn restanten 

van zowel waterstof als helium gas aanwezig! Figuren 58b, 58c en 59 Document G8. Alle 

hemellichamen zijn inmiddels onderhevig aan 9 – 11 vormen van snelheid. 

 

-) Fase 22: Moment 12: Start kernfusie in sterren bij veel lagere temperaturen en 

drukken dan bij de Big Bangs:  

Door botsingen was het waterstof in die sterren inmiddels extreem heet plasma geworden 

gevormd rondom een groot planeetachtig hemellichaam. Ongeveer 20 miljard jaar geleden 

begon kernfusie van waterstof in de eerste van deze pre-sterren. Die kernfusie start spontaan 

bij een veel lagere temperatuur en druk dan bij de Big Bangs vanwege de aanwezigheid van 

radioactieve elementen in het centrum van deze sterren. Hierdoor start het kernfusie proces in 

de kern van de sterren veel eerder en bij een veel lagere temperatuur en druk dan bij de 

eerdere waterstof supernova's/ Big Bangs die startten vanuit zuiver waterstof!  

 

De fasen 17 tot 22 vergen ongeveer 15 miljard jaar en zijn niet meer waarneembaar te krijgen 

via elektromagnetische straling. In de toekomst mogelijk wel via verbetering van metingen 

van schokgolven van gravitatie-energie (de Einstein). Kernfusies in sterren startten circa 30 

tot 35 miljard jaar na de Little Bang en 15 tot 20 miljard jaar geleden.  
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Dat is ongeveer 7 miljard jaar eerder dan 13,8 miljard jaar, onze maximale 

‘waarnemingshorizon’ via de heelalbolschil (HBS)! Document G9.  

Ongeveer 11 - 13,8 miljard jaar geleden waren er al volledig functionerende sterrenstelsels! 

De auteur neemt aan dat het huidige universum/ HBS minstens 40 tot 45 miljard jaar oud is en 

vermoedelijk eerder reeds 50 – 65 miljard jaar oud is. Die HBS is thans onderverdeeld in 4 tot 

20 miljoen identieke cluster/ facet gebieden met ieder 4 – 5 duizend sterrenstelsels.  

 

In totaal betreft het 4 - 20 miljard en mogelijk veel meer sterrenstelsels. Deze Big Bangs 

hebben zo'n 20 tot 25 miljard jaar geleden of meer plaats gevonden! Figuren 60 - 63 

Document G8.  

De aanwezige hemellichamen zijn inmiddels binnen de heelalbolschil en clusters onderhevig 

aan 9 – 11 verschillende vormen van snelheid. 

 

-) Fase 23: Periode 11: 

Nu bevinden we ons in de huidige fase 23 van het universum. Fase 23 gaat nog circa 350 

- 450 miljard jaar in beslag nemen:  

 

Hoofddoelen fase 23/ periode 11 zijn vijfledig:  

 

1) De kernfusie van alle H2, He en Li tot beryllium of hogere elementen: 

Pas vanaf Be zijn atomen acceptabel voor opname in een zwart gat en het centrale zwart gat 

van het sterrenstelsel ****). Binnen elk van de 4 - 20 miljoen facetgebieden moet alle massa / 

materie, energie van die 4 - 5 duizend sterrenstelsels via gravitatie en botsingen 

samengevoegd worden tot slechts één centraal cluster/ facetzwart gat.  

We leven thans aan het begin van fase 23 die tot nu toe al 16 tot 18 miljard jaar heeft geduurd. 

Onze perceptie / ‘waarnemingshorizon’ van de cyclus van het universum is thans erg en kan 

thans technisch gezien niet veel verder worden opgerekt dan tot 13,8 miljard lichtjaar! Zie 

figuren 61 - 69 document G8. Met verbeterde gravitatietechnieken (de Einstein) kan deze 

‘waarnemingshorizon’ worden vergroot van 13,8 jaar tot ongeveer 30 miljard lichtjaar en tot 

voor het moment ver voor deze Big Bangs!  

 

****) Bij alleen de elementen ≥ beryllium kunnen de elektronen-schillen ineenstorten tot vlak 

bij de atoomkern en kunnen deze atomen overgaan in zwart gat elementen. Alleen dergelijke 

zwart gat atomen zijn acceptabel voor opname in een zwart gat. Zie document F1e & 

figuren. Zwarte gaten weigeren de opname van de atomen H, H2, He en Li! 

 

2) Aan het einde van fase 23 moeten alle cluster/ facetgebieden ieder met thans 4 - 5 

duizend sterrenstelsels via botsingen zijn teruggebracht tot slechts één gigantisch 

cluster/ facet zwart gat.  

In totaal duurt fase 23 nog circa 350 tot 450 miljard jaar met volledig werkende en door 

gravitatie met elkaar botsende sterrenstelsels / zwarte gaten. Gedurende deze periode fuseert 

het aanwezige waterstof, helium en lithium in sterren tot elementen ≥ beryllium.  

 

3) Alle elektromagnetische (EM) straling en alle kosmische deeltjesstraling moet 

opnieuw worden omgezet in protonen en elektronen, waterstof en vervolgens via 

kernfusie in sterren tot beryllium weer tot hogere elementen ≥ beryllium.  

Uiteindelijk moet alle materie alsmede alle EM en alle kosmische straling/ energie volledig 

zijn 'opgesloten' in één van die miljoenen centrale facet/ cluster zwarte gaten R1 Af.  
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Alle vormen van uitgezonden en nog uit te stralen EM (= informatie heelal) en alle 

deeltjesstraling moeten dus volledig verdwijnen en worden opgesloten in één van de 4 tot 20 

miljoen andere centrale cluster/ facet zwarte gaten. Dat vergt heel veel tijd. 

Elk van de 4 - 20 miljoen facet / clustergebieden, met elk 4 - 5 duizend sterrenstelsels, 

resulteert uiteindelijk in één centraal facet / cluster zwart gat R1 Af. Aan het einde van fase 

23 zullen in de heelalbolschil nog slechts 4 tot 20 miljoen centrale facet zwarte gaten over 

zijn. De heelalbolschil is dan superkoud (2,7 kelvin) en absoluut donker. 

De uitdijingssnelheid van het heelal/ de heelalbolschil neemt steeds verder af.  

 

4) Een eind fase 23 komen aan de uitdijing van het heelal/ de heelalbolschil: 

Aan het einde van fase 23 wordt de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil/ HBS uiteindelijk 

nul en wordt de hoeksnelheid van de centrale cluster zwarte gaten maximaal. De komende 

miljarden jaren neemt de hoeksnelheid van alle centrale cluster zwarte gaten nog verder toe. 

Aan het eind van de uitdijing bedraagt deze hoeksnelheid circa 0,7 – 0,9 van de lichtsnelheid 

c. De uitdijingssnelheid  aan het begin van dit heelal is dan volledig omgezet in hoeksnelheid 

van die miljoenen centrale cluster/ facet zwarte gaten. Figuren 60 - 63 Document G8.  

Gedurende deze periode worden alle sterren, planeten en kleinere zwarte gaten geabsorbeerd 

en opgenomen in het centrale facetzwarte gat R1 Af, aanwezig in het midden van het cluster/ 

facetgebied.  

Bij die botsingen tussen sterrenstelsels verdwijnt ook steeds één van de huidige 9 - 11 

snelheden binnen de HBS geheel of gedeeltelijk. Aan het eind van de uitdijing van de 

heelalbolschil mag slechts één hoeksnelheid van het centrale facet zwarte gat R1 Af 

overblijven. Aan het eind van de uitdijing staan alle rotatieassen R1 Af binnen de 

heelalbolschil precies gericht op het centrum C van het heelal. 

 

5) Volledige stabilisatie centrale cluster/ facet zwarte gaten: 

Alle thans instabiele zwart gat atomen aanwezig in die centrale cluster/ facet zwarte gaten 

moeten in deze lange periode ook volledig gestabiliseerd raken via uitzenden van kosmische 

deeltjes straling en mogen dan geen enkele vorm van straling meer uitzenden. Om die reden 

neemt fase 23 zo enorm veel tijd in beslag. 

Bovenstaande verklaart het verleden en de nabije toekomst tijdens fase 23.   

 

-) Fase 24: Moment 13 met maximale uitdijing van het heelal/ heelalbolschil/ HBS:  

Aan het eind van de uitdijing is alle massa / materie en energie weer verzameld in die centrale 

cluster/ facet zwarte gaten R1 Af. De uitdijing heelalbolschil/ HBS is gereduceerd tot nul. Dit 

punt wordt bereikt ongeveer 350 tot 450 miljard jaar vanaf nu. De heelalbolschil bereikt 

overal op hetzelfde moment dezelfde maximale uitdijing van circa 10 – 12 miljard lichtjaar 

ten opzichte van het centrum C. Deze maximale uitdijing van de HBS wordt bereikt 

ongeveer 400 - 500 miljard jaar na de Little Bang. 
 

De heelalbolschil / HBS heeft dan de vorm van een perfect ronde dunne bolschil met 

maximaal roterende centrale cluster/ facet zwart gaten met C precies in het midden. De HBS 

is dan gevuld met slechts 4 tot 20 miljoen allemaal even grote en even snel roterende centrale 

cluster/ facet zwarte gaten klok mee of klok tegen.  

Elk centraal facet zwart gat heeft een straal van ongeveer 400 - 700 duizend km met een 

equatoriale snelheid van 200 tot 250 Mm/s of 2/3e – 4/5e of meer van de lichtsnelheid c, 

draaiend om hun eigen as die allemaal precies gericht staan op centrum C van het heelal.  

Ieder centraal cluster/ facet zwart gat bezit de materie en energie van vier tot vijf duizend of 

meer complete sterrenstelsels.  
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In het heelal en binnen de heelalbolschil/ HBS zijn alle vormen van elektromagnetische 

straling, deeltjesstraling of atomen afwezig; alleen gravitatie wordt nog uitgezonden! Het 

universum is absoluut koud (2,6 kelvin) en donker.  

 

-) Fase 25: Moment 14: Begin samentrekking / krimp van de heelalbolschil/ HBS:  

Ongeveer 500 miljard (109) jaar na de Little Bang begint onder invloed van de 

rotatiegravitatie de samentrekking van het heelalbolschil richting centrum C. Overal startend 

op hetzelfde moment.  

 

 

-) Fase 26: Periode 12: Extreem lange contractieperiode heelalbolschil. Verlagen van de 

hoeksnelheid van de zwarte gaten in het centrale facet naar nul:  

Deze periode van samentrekking duurt ongeveer 20 tot 35 biljoen (1012) jaar, misschien zelfs 

meer (35 – 50 biljoen jaar!)! Na een aanvankelijke versnelling vindt dat samentrekken van de 

heelalbolschil plaats met een vrij 'geringe' en constante snelheid van 0,10 - 0,15 Mm/s. 

Figuren 1 - 5 Document G8. Dat wordt veroorzaakt doordat de inkrimpsnelheid energetische 

volledig tegengesteld gericht is aan de hoeksnelheid van deze centrale zwarte gaten als 

resultaat van de uitdijingssnelheid / -energie van het heelal/ HBS.  

De inkrimping van de heelalbolschil/ HBS richting centrum C gaat dus ten koste van de 

hoeksnelheid van deze  4 – 20 miljoen centrale cluster/ facet zwarte gaten! Bij het begin van 

de inkrimping HBS is de rotatiesnelheid / energie gelijk aan de uitdijingssnelheid/ -energie 

aan het begin van de uitdijing.  

Deze uiteindelijk constante inkrimpsnelheid gaat ten koste van de hoeksnelheid / kinetische 

energie van de centrale cluster/ facet zwarte gaten. Deze gaan in de loop van de tijd en 

inkrimpen HBS dus langzamer roteren en gaan daardoor ook steeds minder rotatie gravitatie 

en gravitatie-energie genereren! De netto inkrimpsnelheid blijft gelijk.  

 

In deze fase 27/ periode 10 wordt de gravitatie-energie die in fase 7 tijdens de vorming van 

de waterstof 100% kosteloos was toegevoegd weer volledig benut om de versnelling van 

inkrimpen af te remmen tot een constante snelheid. Hierdoor zal de inkrimpsnelheid 

stabiliseren op een niveau van circa 0,10 - 0,15 Mm/s of 100 – 150 km/s!  

 

Tijdens dat inkrimpen naar het centrum C van het heelal worden alle centrale cluster/ facet 

zwarte gaten langzaam maar zeker volledig ontdaan van hun hoeksnelheid / kinetische energie 

en van hun rotatiegravitatie. De inkrimpgravitatie van deze centrale cluster/ facet zwarte gaten 

(CCZG) zorgt ervoor dat alle CCZG’s boven de Kritische zwart gat gravitatie/ Krizgag 

blijven. De totale zwaartekracht en gravitatie-energie binnen de heelalbolschil en het heelal 

als geheel zal steeds verder afnemen richting nul! 

 

Dit resulteert in een rustige en perfect geordende beweging van de heelalbolschil richting 

centrum C van het heelal. (Derhalve geen grote Crunch maar een superzachte Crunch).  

Het proces waarbij de hoeksnelheid en bijbehorende rotatiegravitatie en de bijbehorende 

gravitatie-energie wordt verwijderd, wordt pas voltooid net voor het moment dat deze centrale 

facet zwarte gaten zo dicht bij het centrum C en bij elkaar zijn gekomen dat ze gaan elkaar 

raken. Dan mogen ze niet meer roteren! Bij contact gaan ze samen op in een perfect ronde 

maar nu dikke heelalbolschil bestaande uit puur zwart gat materie. Figuren 6, 6a en 7 

Document G8.  

De terugreis naar het centrum C van de heelalbolschil vormt met afstand het langste periode 

in de heelalcyclus. Ergens tussen 35 – 50 biljoen jaar. 
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-) Fase 27: Moment 15: Deze niet-roterende centrale facet-blackholes van gelijke grootte 

raken elkaar op hetzelfde moment en op dezelfde afstand van centrum C:  

Deze centrale cluster/ facet zwarte gaten roteren niet meer en hebben als heelalbolschil 

allemaal dezelfde lineaire snelheid richting centrum C. Deze cluster zwarte gaten raken 

elkaar en versmelten tot één heelalbolschil met een straal van vele miljarden km en met een 

dikte van circa 400 - 600 duizend km en bestaat uit pure materie van gestabiliseerde zwart gat 

atomen. Figuur 6, 6a en 7 Document G8. Zowel binnen als buiten deze heelalbolschil is 

biljoenen jaren al geen materie of EM of deeltjes straling meer aanwezig!  

In de heelalbolschil is de totale hoeveelheid zwaartekracht en de tijdens fase 7 'toegevoegde' 

gravitatie-energie reeds drastisch verminderd en door het inkrimpen vrijwel geheel 

gesoupeerd en verdwenen. Figuren 79 I - 79 XI document G8. De zwaartekracht van deze 

heelalbol van centrale cluster/ facet zwarte gaten blijft boven Krizgag vanwege de door de 

inkrimpingssnelheid gegenereerde inkrimpinggravitatie. 
 

-) Fase 28: Periode 13: Einde inkrimping heelalbolschil/ HBS; het vormen van het Little 

Bang zwarte gat (LBZG); steeds verdere afname van gravitatie in de tijd resulterend in 

het bereiken van de kritische zwarte gat gravitatie of Krizgag:  

Gravitatie brengt alle massa, materie en energie van het heelal dus uiteindelijk weer terug in 

dit Little Bang zwarte gat. Deze laatste periode van steeds langzamer inkrimpen duurt 

meerdere millennia en resulteert in een steeds verder gaande samentrekking van de 

heelalbolschil. In de loop van de tijd zal de perfect ronde holle ruimte uiteindelijk volledig 

verdwijnen en zal deze worden opgevuld met zwart gat materie. Tijdens de vorming van het 

Little Bang-zwarte gat verdringen de zwart gat atomen elkaar steeds meer. Daardoor neemt de 

inkrimpsnelheid steeds verder af. Daarmee neemt de inkrimpgravitatie dus eveneens steeds 

verder af, evenals de totale gravitatie-energie van het heelal.  

 

Door de verdere contractie ontstaat het exact ronde Little Bang zwarte gat met een straal van 

circa 50 tot 100 miljoen km, met C steeds precies in het midden met een gravitatie afnemend 

tot Krizgag; equivalent aan slechts 5 - 10 sterren als onze zon! Figuren 10 - 12 Document 

G8. Met de afname van de inkrimpsnelheid verschuift de gravitatie van het Little Bang zwarte 

gat ook steeds meer richting Kritische zwart gat gravitatie/ Krizgag. Figuren 14 en 15 

Document G8. Krizgag is de minimaal noodzakelijke zwaartekracht van een zwart gat om 

stabiel en intact te blijven.  

Dit Little Bang zwarte gat wordt dus ook steeds instabieler! Met de gravitatie verdwijnt 

tevens het laatste restant van de gravitatie-energie ten opzichte van het centrum C.  

 

Slechts een enkele seconden voordat het Little Bang zwarte gat volledig is voltooid en het 

holle interieur volledig is gevuld met zwart gat materie / atomen bereikt dit gigantische 

perfect ronde Little Bang zwarte gat zijn Krizgag die equivalent is aan de gravitatie van 

slechts 6 – 10 sterren als de zon. Dat bereiken van Krizgag ligt dus erg kritisch!  

 

Deze Little Bang vormt steeds een uiterst enge poort als doorgang naar de cyclus van het 

volgende heelal. Daarvoor moet het centrum C van het heelal altijd precies in het centrum 

van het Little Bang zwarte gat blijven liggen! 
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Fase 29: Moment 16: Het Little Bang zwarte gat bereikt Krizgag en valt uiteen in 

instabiele zwart gat atomen. Begin van het volgende heelal en de volgende heelalcyclus: 

Fase 1 is gelijk aan fase 29.  

Het volledig gevormde, perfect ronde, Little Bang-zwarte gat bereikt zijn Kritische zwart gat 

gravitatie/ Krizgag een paar seconden voordat de inkrimping wordt afgerond. Overal en exact 

op exact hetzelfde moment wordt dat Little Bang zwarte gat instabiel. Op het moment van 

Krizgag wordt de elektrische veerspanning tussen de zwart gat atomen sterker dan de 

zwaartekracht die dat Little Bang zwarte gat en de daar aanwezige zwart gat atomen tot dan 

toe bijeen en tevens stabiel hield. Figuren 14 en 15 Document G8.  

Bij Krizgag valt dat Little Bang zwarte gat uiteen in losse zwart gat atomen. Die zijn zonder 

bescherming van voldoende gravitatie zelf ook instabiel. Deze zwart gat atomen vallen 

vervolgens tegelijkertijd uiteen in een gelijk aantal protonen en elektronen. Figuren 16 - 30 

Document G8.  

 

Met het zwart gat atoom verdwijnen alle niet-elementaire fysische krachten en chemische 

krachten van het atoom, evenals alle gravitatie, gravitatie-energie en het fenomeen 

temperatuur. Deze Little Bang vindt dus plaats bij 0 Kelvin! en dus superkoud. Deze Little 

Bang zonder temperatuur en gravitatie kan dus per definitie niet meer worden waargenomen.  

 

Toelichting tabel 7 - 1: De heelalcyclus bestaat uit 12/13 lange perioden en 16 korte 

momenten die gebaseerd zijn op dezelfde set van 12 variabelen / parameters van het 

universum. Tijdens de 16 korte momenten verandert eigenlijk slechts één van de 

basisprincipes! Het universum/ heelalbolschil met zijn cyclus vormt een volledig en 100% 

gesloten systeem voor massa, materie en energie. Dat geldt niet voor tijd/ heelalkloktijd/ HKT 

en voor gravitatie/ zwaartekracht. Die zijn zonder golven, deeltjes en energie. 

 

Wiskundige modellen kunnen worden samengesteld voor elk van de 12/13 lange perioden en  

aantal van maximaal 12 variabelen. Samen met die 16 tussenliggende korte momenten, kan 

een compleet wiskundig model van het heelal en van de eindeloos zich herhalende cyclus van 

het heelal worden opgesteld! 

 

Deze 12/13 wiskundige modellen en 12 variabelen samen resulteren in vermoedelijk slechts 

één kwantitatieve oplossing en één set kwantitatieve waarden voor de 12 variabelen. Met zo’n 

model kunnen de 29 fasen van de cyclus van het heelal kwalitatief en kwantitatief en voor ook 

gedetailleerd worden beschreven. Zie document G15. Dit vertegenwoordigt het complete 

verleden van dit universum en van de complete toekomst van de cyclus van het universum. 

 

De cyclus van het heelal verloopt vlekkeloos van begin fase 1 tot eind in fase 29. Dat is 

meteen ook fase 1 van de volgend nieuwe cyclus alsof er tussendoor niets gebeurd.  

De belangrijkste fasen en de perioden van de cyclus van het heelal worden getoond in de 

figuren 4a en 4b van document E3-1. 

 

In elke volgende cyclus van de heelalbolschil zorgt de gravitatie-energie ten opzichte van C, 

die in fase 7 met het H atoom en gravitatie kosteloos aan de heelalcyclus is toegevoegd, voor 

de energie die nodig is materie terug te brengen naar centrum C en om de heelalcyclus 

volledig te kunnen doorlopen. Deze cycli van het heelal in 29 stappen herhalen zich 

eindeloos.  

Tijdens iedere cyclus wordt deze kosteloos toegevoegde gravitatie-energie, weer volledig 

benut en verbruikt tijdens het samentrekken van de heelalbolschil / HBS. Aan het einde van 

de cyclus de kosteloos toegevoegde gravitatie-energie volledig gebruikt. 
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In de wetenschap is deze gravitatie-energie ten opzichte van centrum C en de miljarden 

sterrenstelsels R1's in feite de zogenaamde 'donkere energie'. In de Wetenschap anno 2021 

wordt deze ‘donkere’ energie niet onderkend als gravitatie-energie! 

 

*) De Kritische Zwart Gat gravitatie / Krizgag is de minimale hoeveelheid gravitatie die 

vereist is om een zwart gat stabiel te houden en om de elektrische afstoting tussen de zwart 

gat atomen onderling te weerstaan en te onderdrukken. Krizgag is equivalent aan de gravitatie 

van 5 – 10 sterren als de Zon.  

Op het moment dat Krizgag wordt bereikt, worden alle soorten zwarte gaten instabiel. Op dat 

moment wordt de wederzijdse elektrische afstoting van de elektronenschillen van de zwart gat 

atomen (document F1e & figuren) sterker dan de zwaartekracht die deze zwart gat atomen 

opgesloten houdt in het zwart gat. De bestaande zwart gat atomen bewegen zich dan 

gecontroleerd explosief van elkaar af en worden instabiel. Ze vallen vervolgens uiteen in 

protonen en elektronen 
 

**) Momenteel bevindt het heelal zich in fase 23 van de cyclus van het heelal. De eerste 4 tot 

5 miljard jaar van fase 23 kunnen echter niet worden waargenomen. Fase 23 zal ongeveer 350 

tot 450 miljoen jaar duren totdat het moment dat de uitdijing van het heelal/ heelalbolschil  

eindigt, ongeveer 400 - 500 miljard jaar na de start / Little Bang.  

 

***) In totaal 16 korte momenten met één nucleaire, fysische of chemische verandering en 

12/13 lange perioden daar tussenin. Deze lange perioden kunnen wiskundig worden 

gemodelleerd. Met de 12 parameters (Document G3) kunnen de 13 modellen voor de lange 

perioden kwantitatief en gedetailleerd worden opgelost voor elk gekozen moment in de 

heelalcyclus. Dit model is een geweldig wetenschappelijk hulpmiddel.  

 

****) Door de extreem kleine afbuiging van licht en andere elektromagnetische (EM) straling 

en dat gedurende miljarden jaren, krijgen we een heelal te zien dat zich voordoet als een vrij 

gelijkmatig gevulde ruimte met de aarde als het ware in het centrum van het heelal. 

Ogenschijnlijk breidt dit universum zich met een steeds toenemende snelheid uit. Dat is een 

optische illusie omdat het heelal vanwege gravitatie juist steeds langzamer uitdijt  

Figuren 74 - 77 Document G8. De waarneming is echter gebaseerd op virtuele beelden 

vanuit de heelalbolschil die resulteren in optische illusies! Documenten G9 en G12 & 

figuren 36a – 36r G8/ G12.  

In werkelijkheid bestaat het heelal uit een relatief dunne en ronde en plaatselijk platte 

heelalbolschil / HBS die door gravitatie steeds langzamer uitdijt. 

  

Tussen de sterrenstelsels bevindt zich een dunne 'glasvezel' van puur waterstofgas (ongeveer 1 

mol/ cm3. Binnen sterrenstelsels gedraagt dat gas tussen de sterren zich als 'lenzen' van 

waterstof en helium.  

De ruimtes zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de heelalbolschil zijn absoluut 

100% leeg. Neutrino's en fotonen van licht en infrarood kunnen deze absoluut lege gebieden 

zonder atomen/ moleculen niet betreden of passeren. Alle neutronen, fotonen en kosmische 

straling kunnen zich uitsluitend verplaatsen via H2 en He aanwezig in de heelalbolschil/ HBS! 
 

In de heelalbolschil is de intergalactische ruimte tussen de sterrenstelsels bijna absoluut 

helemaal leeg met een klein residu aan waterstof moleculen. Binnen alle sterrenstelsels is 

naast waterstof ook wat helium aanwezig dat afkomstig is van de Big Bang bij het begin van 
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het sterrenstelsel!  De heelalbolschil (HBS) is opgedeeld in 4 tot 20 miljoen cluster/ 

facetgebieden die perfect gelijkmatig verdeeld zijn over die HBS.  

 

Alle elektromagnetische straling wordt alleen door de HBS van ‘H2 glasvezel’ en H2 / He 

‘lenzen’ van sterrenstelsels getransporteerd. Document G12 & figuren 36a – 36 r G8/ G12. 

 

De uitdijingssnelheid van de heelalbolschil door vanwege de daarin aanwezig gravitatie  

afgenomen in plaats van toegenomen, zoals de wetenschap anno 2021 gelooft.  

Die conclusies zijn het gevolg van optische illusies en virtuele beelden! Deze virtuele beelden 

worden veroorzaakt door de extreem kleine afbuiging van licht in de extreem lage 

concentraties waterstof binnen de heelalbolschil en door de extreem lage concentraties 

waterstof en helium en de interstellaire H2 / He-ruimte binnen de sterrenstelsels. Deze 

afbuiging bedraagt slechts ongeveer één graad per 10 tot 40 duizend lichtjaar.  

 

Op aarde genereert deze afbuiging mooie, maar in feite (totaal) vervormde, virtuele beelden 

van de heelalbolschil en vooral die van het diepe heelal. Op aarde krijgen we nooit het echte 

beeld van de heelalbolschil te zien. Zie document G12 & figuren 36a – 36r G8.  
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*4) DISCUSSIE: 

 

- a) Vaststellen kwantitatieve grenzen heelal waarbinnen heelalcyclus mogelijk is: 

Die 12 / 13 fysisch-energetische stappen achter elkaar en aan elkaar gekoppeld resulteren 

samen in één gehele cyclus van het heelal waarbij stap 1 weer exact gelijk is aan stap 29. 

 

Via het onderling kwantitatief op elkaar afstemmen van die 12 / 13 fysische stappen van dat 

model blijkt binnen welke kwantitatieve grenzen van: 1) massa, 2) materie (aantallen 

protonen/ elektronen), 3) kinetische energie, 4) gravitatie en gravitatie-energie, 5) ruimte 

(straal heelalbolschil/ HBS, en 5) tijd /heelalkloktijd het doorlopen één volledige, eindeloos 

zich herhalende, cyclus van het heelal mogelijk is.  

 

Dat mathematisch model resulteert ook in kwantitatieve antwoorden op vrijwel alle vragen 

rond de macrostructuur van het heelal. Dat model zorgt voor sluitende balansen van het heelal 

ook een kwantitatieve invulling van het thans niet zichtbare deel van het heelal. Een heelal 

waarvan: 

1) de huidige ouderdom in eerste instantie in een nauwkeurigheid van enkele miljoenen jaren  

     is vast te stellen en daarmee het moment van de start/ Little Bang bij 0 kelvin,  

2) de  'donkere' materie en/of 'donkere' energie (= gravitatie-energie) volledig zijn ingevuld.  

 

De auteur verwacht vrij krappe zo niet eng begrensde kwantitatieve waarden voor de basis- 

parameters van het heelal waarbinnen zo’n cyclus mogelijk is.  

Voor de parameters heelal zie document G3 en document G4 voor de 9 Heelalwetten. 
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*5) CONCLUSIES: 

 

1) Het heelal/ heelalbolschil/ HBS/ heelalballon vormt een 100% gesloten systeem voor a) 

massa, b) materie (materie = massa + ½.mc2 aan massa gekoppelde rotatie/ hoeksnelheid/ 

kinetische energie), c) vrije kinetische energie en d) schokgolven van gravitatie-energie.  

 

2) Binnen dat 100% gesloten systeem doorloopt het heelal/ HBS/ deze ballon steeds exact 

dezelfde cyclus binnen een beperkte hoeveelheid ruimte van 10 – 12 miljard lichtjaar ten 

opzichte van een vast centrum C en beperkte hoeveelheid tijd/heelalkloktijd.  

 

3) De ruimte van het heelal/ HBS/ straal ballon bedraagt maximaal circa 10 – 12 miljard 

lichtjaar. De lengte van één gehele cyclus en daarmee de heelalkloktijd/ HKT bedraagt  

maximaal circa 30 – 50 biljoen jaar. 

 

3) In iedere cyclus zijn het beginpunt en het eindpunt steeds exact hetzelfde. We leven thans 

in het oneindigste heelal +1.  

 

4) Dit heelal & energie-neutrale cyclus zijn mathematisch te modelleren en via dat model te 

kwantificeren.  

 

5) Via dat model zijn de grenzen / randvoorwaarden af te leiden voor: a) massa, b) materie & 

gebonden energie, c) vrije kinetische energie, d) gravitatie en gravitatie-energie en e) tijd/ 

heelalkloktijd waarbinnen het heelal zo’n energie-neutrale cyclus van thans 29 stappen 

eindeloos opnieuw kan doorlopen en zich eindeloos opnieuw kan afwikkelen.  

 

6) Op basis van dat mathematisch model valt voor ieder willekeurig moment tijdens die 

heelalcyclus zowel een kwalitatief als een kwantitatief ingevuld beeld van het heelal te 

schetsen.  

 

7) Dat geldt voor zowel het gehele verleden van dit heelal als voor de volledige toekomst van 

dit heelal! 

 

 

A.P.B. (Berry) Uiterwijk Winkel MSc *), **), ***) 

d.d. 29 augustus 2020/ 10 februari 2021 

 

*)     Met dank aan de vele opmerkingen Frank Roos, 

**)   Met dank aan de vele figuren van Adarshi Yadava, 

***) Auteursrechten auteur verwoord in document A6 


