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Dit zou mogelijk zijn als er genoeg materie zou
zijn om het uitdijen te stoppen. Je kan dit
vergelijken met een proefje. Neem een sterke
magneet (de materie) en houd deze tegen de
onderkant van een tafel. Neem nu een paperclip
(het uitdijende heelal) en schuif deze over de tafel
over de magneet. Ais de magneet sterk genoeg is,
zal de paperclip stoppen boven de magneet, zo
niet, dan schuift de clip gewoon door.
Terug naar het begin ...
De derde mogelijkheid is dat het uitdijende heelal
langzaam tot stilstand komt en daarna weer
ineen zal krimpen. De oliebollenmix is zover
gerezendat er teveel gas in is gevormd en door
de krenten en het deeg zakt de hele boel weer in
elkaar. Helaas klopt ons voorbeeld met de mix niet
meer, want er ontsnapt lucht uit de mix, wat niet
gebeurt bij het inkrimpende heelal. Uiteindelijk zal
het heelal dan weer terugkomen zoals het ooit
begonnen was, namelijk zoals bij de oerknal.
Aileen noemen we het moment waarop alles
weer bij elkaar komt, de Eindkrak, de "Big
Crunch". Wat hierna met het heelal zou gebeuren
is ook niet bekend, omdat dat op hetzelfde zou
neerkomen op wat er was voor de oerknal.

Voor aile drie de theorieen is wei iets te vinden, er
is op dit moment te weinig materie bekent om
het heelal tot stilstand te brengen, dus zou het
blijven uitdijen. Maar er wordt ook aangenomen
dat nog lang niet aile materie in het heelal bekent
is, en dat er nog een enorme hoeveelheid "zwarte
materie" zou zijn. Om het heelal tot stilstand te
laten komen zou die hoeveelheid genoeg moeten
zijn. Omdat het vrijwel onmogelijk is om een
evenwicht te krijgen tussen de aanwezige materie
en het uitdijen, denken ze dat de snelheid
waarmee het heelal uitdijt langzaam afneemt, om
vervolgens heel langzaam tot stilstand te komen
waarna de hele boel weer langzaam op gang
komt om weer in te krimpen, zodat de theorie
over de eindkrak het meest waarschijnlijk is.
Althans, dat zegt de ene groep. Wetenschappers
zijn het echter ook nu weer lang niet allemaal
eens. Een andere groep heeft onlangs namelijk
met ingewikkelde berekeningen aangetoond dat
het heelal aileen nog maar groter zal worden ...
We zouden natuurlijk een weddenschap over
kunnen afsluiten, maar of er ook uitbetaald wordt
na de eventuele Eindkrak dat kunnen we niet
voorspellen. Het zou echter nog zo lang duren
voordat het heelal tot stilstand is gekomen dat
tegen die tijd onze eigen zon al lang is
opgebrand.

DE JWG ECLIPS EXPEDITIE
Roderick Huizing

Van 3 tim 13 augustus vond RoKa (Roemenie kamp) plaats. Het zijn 11
onvergetelijke dagen geworden in het plaatsje Targoviste, 80 km ten zuiden van Boekarest.
Op 3 augustus verzamelde een stelletje
ongeregelde zich op Schiphol voor de
incheckbalie van Tarom om ongeveer een uur later
richting Boekarest te vertreken. Op het vliegveld
werden we opgewacht door enkele leiders die
alvast vooruit waren gereisd met de telescopen en
andere spullen die nuttig konden zijn en terplekke
niet te verkrijgen waren.
Vanaf het vliegveld werd per bus verder gereisd
naar Targoviste. Hier verbleven we op een heuveltop in een door het leger ter gesteld tentenkamp.
Na hartelijk onthaald te zijn door de Roemenen
die al aanwezig waren zocht iedereen een plaats
voor zijn spullen in een van de tenten en hield
zichzelf bezig tot het avondeten.
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De eerste avond was het eten nog goed te eten,
maar de overige avonden was het eten nogal
koud en was het voorgerecht ondefinieerbaar en
dit was in sommige gevallen maar goed ook.
Maar naar het einde toe werd het toch iets beter.
Omdat er altijd in een restaurant gegeten werd en
de wc's niet meer waren dan een gat in de grond
en dus weinig onderhoud nodig hadden was er
geen corvee.
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Van programma was niet echt sprake. Er zijn over
het hele kamp verspreid ongeveer 3 praatjes
geweest, een avondwandeling en wat uitstapjes
naar bijvoorbeeld Dracula's kasteel, een zwembad
met erg weinig water, Boekarest, en de zoveelste
editie van het internationaal festival van astro
poezie (gedichten en muziek met als thema alles
wat met astronomie te maken heeft). Na enkele
praatjes van internationale gasten en onze
opvoering van Het Is Een Nacht (het ging over
nacht en was dus astro poezie) werd al snel
duidelijk waarom niemand hier ooit van gehoord
had en daarom hebben de meesten van ons zich
"discreet" verwijderd om Targoviste te bezoeken.
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