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1. Voorwoord
Het was reeds een aantal jaar dat UFO-waarnemers de onderzoekers en organisaties nog moeilijk konden
bereiken. Het duurde vaak jaren alvorens een getuige van een vreemd luchtverschijnsel met zijn verhaal naar
buiten kwam. Het overgrote deel van de getuigen wist niet waar of bij wie ze met hun ervaring terecht
konden. Veel interessante gevallen zijn ongetwijfeld hierdoor niet of amper onderzocht.
In augustus van 2007 kwam ik tot het besluit om een meldpunt voor vreemde luchtverschijnselen op te
richten waar toevallige getuigen van dergelijke verschijnselen meteen hun ervaring kwijt kunnen. Het beste
middel om de getuigen met ons in contact te brengen was ongetwijfeld het wonderlijke Internet. In eerste
instantie werd een weblog gemaakt waar de getuigen terecht konden om ons te contacteren. Er werd van dit
medium eveneens gebruik gemaakt om de bezoekers op de hoogte brengen van de recente UFO-meldingen,
onze onderzoeksresultaten, enz…
Het meldpunt kreeg de naam “Belgisch UFO-meldpunt” en kreeg al snel de nodige aandacht in de media.
Hierdoor vonden de eerste getuigen hun weg naar ons meldpunt.
Sommige van de binnengekomen meldingen werden aan een uitgebreid onderzoek onderworpen en van
deze zaken werd een onderzoeksrapport opgesteld en in PDF-formaat via Internet gepubliceerd. Toch zaten
we met een heel aantal meldingen die toch wel interessant waren, maar die wegens omstandigheden niet
uitgebreid werden onderzocht. Alle meldingen worden tijdelijk op onze weblog vermeld, maar dat gebeurt
meestal zeer beperkt en kortstondig. Vandaar dat ik het nodig vond om jaarlijks alle binnengekomen
meldingen te bundelen en te publiceren. Tegelijk proberen we alle meldingen van enig commentaar te
voorzien.
Kort samengevat hopen we jaarlijks dit verslag met de meldingen, onze onderzoeken, onze evenementen,
enz.. te kunnen blijven publiceren om de geïnteresseerden op deze manier nog beter op de hoogte te houden
van wat er zoal aan “vreemds” gebeurd in het Belgische luchtruim.
Veel leesplezier!
Frederick Delaere
(coördinator Belgisch UFO-meldpunt)
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2. Overzicht van de
binnengekomen meldingen.
Gemiddeld één keer om de tien dagen komt er een melding van een UFO-waarneming binnen bij het
Belgisch UFO-meldpunt. De ene melding is natuurlijk al interessanter dan de andere zodat niet alle
meldingen aan een uitgebreid onderzoek onderworpen worden. In dit hoofdstuk worden echter alle
binnengekomen meldingen vanaf augustus 2007 tot juli 2008 die bij het Belgisch UFO-meldpunt zijn
binnengekomen beschreven. Voor de publicatie hiervan hebben we gekozen om de meldingen in
chronologische volgorde te publiceren en niet in de volgorde waarop ze bij ons zijn binnengekomen. Alle
onderstaande beoordelingen van de meldingen zijn gebeurd in samenwerking met de studiegroep
CAELESTIA.
Voor de privacy van de getuigen worden geen persoonlijke gegevens van de getuigen vrijgegeven.
Alle toegezonden brieven en mails worden hieronder letterlijk overgenomen.

Aantal meldingen per maand
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

(LET OP: Dit zijn de maanden waarop de vreemde luchtverschijnselen werden waargenomen en niet wanneer ze bij ons
meldpunt binnenkwamen.)
Fig. 1 : Statistiek van het aantal waarnemingen per
maand. (©Belgisch UFO-meldpunt)

Belgisch UFO-meldpunt

| 52

Jaarverslag 08/2007 – 07/2008

Fig. 2 : Statistiek van het aantal waarnemingen per
provincie. (©Belgisch UFO-meldpunt)

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: eind 1989
Plaats: Rijkevorsel
Tijdstip: ca 17u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 6 heldere lichten en 1 rood licht

Beste,
Hartelijk dank voor uw reactie op onze mail.
- exacte datum kunnen we niet geven. Het was op een vrijdagavond,in de maand november.
- het was rond een uur of 7
- We legden volgende weg af met de wagen. We reden vanuit de Eikendreef naar de Beersebaan.
Daarna moesten we de Vorselmoerweg inrijden omdat er werken bezig waren op de Beersebaan.
Vervolgens reden we verder links op de Merksplassesteenweg. Toen we op de Merksplassesteenweg
reden was er links van ons (ten zuiden) het verschijnsel te zien. Ongeveer ter hoogte van de kerk van
Sint Jozef een deelgemeente van Rijkevorsel.
- Eerst waren er minimum 6 nog nooit geziene helwitte lichten te zien en 1 rood licht. De witte lichten
hingen stil en het rode licht was constant aan het rondvliegen. Daar wij dachten dat het rode licht een
helikopter was zijn wij gewoon verder gereden. Niet wetende wat er nadien met al deze lichten is
gebeurd.
- Voordien hadden we nog niets over dit verschijnsel gehoord anders hadden we er zeker naartoe
gereden. Toch heb ik wel de kranten en de tv gevolgd met de hoop dat de 'helikopter' - zoals wij
dachten - hier iets had waargenomen.
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Wij hopen dat jullie hiermee informatie genoeg hebben om het uit te zoeken.
Hopende op een positieve reactie!

F. C.

Beste
Inderdaad 7u kan zowel 's morgens als 's avonds zijn. Maar in ons geval was het 19u 's avonds.
Het was in 1989 en drie weken later verscheen er pas informatie over op de tv. Een maand of 2 van
tevoren vlogen er ook al een aantal F-16's door de geluidsmuur + boven Beerse. Staat dit met elkaar
in verband of is het mogelijk dat er een link bestaat met een object dat men echt niet kent?
Ondertussen blijven we de lucht spotten en trachten we voor ons onbekende objecten of nieuwe
vluigtuigen vast te leggen op camera.
Alvast bedankt voor uw snelle reactie.

Met vriendelijke groeten,
F. C.

Onze bevindingen
Door het feit dat we niet over een exacte datum beschikken is het voor ons niet mogelijk om deze melding
grondig te onderzoeken en er een rationele verklaring voor te vinden. Deze melding zal in ons archief
geklasseerd worden als “te weinig gegevens voor verder onderzoek” in de hoop dat er ooit nog een andere
getuigenis van een gelijkaardig verschijnsel in dezelfde regio opduikt die ons eventueel kan helpen bij het
vinden van een verklaring.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 15/08/1995
Plaats: Schoten
Tijdstip: rond 23u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: heldere ster die rood en groen flikkerde

geachte,
het is de eerste maal ik dit vertel, het was een warme zomeravond in 1995 rond 15 augustus denk ik ,
het was de periode om vallende sterren te zien. ik was met mijn kameraad aant kamperen in de tuin
van zijn tante in schoten .we lagen naar de hemel te staren tot we rond een u of 11,iets vreemds zagen
het had de groote van een heldere ster zoals de poolster en het flikerde van rood naar groen en terug
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het meest rare was dat het een staart achter zich het zoals een komeet en deze werdt niet groter in
lengte. op zich niets raar het was precies een komeet maar het object beweegde zich
traag vooruit zoals een vliegtuig in de lucht dan versnelde het nam een bocht en verdween achter de
bomen, dit alles zonder een geluid te maken. als u verdere vragen hebt kan u me mailen of bellen
Onze bevindingen
Deze melding bevat te weinig gegevens voor verder onderzoek. De verklaring dat de getuige eventueel
een meteoor heeft waargenomen sluiten we niet uit.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: mei 2000
Plaats: Steenhuffel
Tijdstip: 16u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: donker cilindervormig verschijnsel

Mijnheer Delaere
Een zevental jaar geleden (in kan het juiste jaartal + maand nagaan maar de juiste datum weet ik niet
meer) heb ik een ufo (of wat het ook was) gezien, overdag, in de streek van Merchtem (de plaats weet
ik nog exact). Ik reed per fiets op de Leirekensroute en zag naast mij, boven het
veld iets wat leek op een soort zeppelin, maar dan zonder aanhangsel of schroefmotoren of weet ik
wat. De afstand kan ik moeilijk inschatten. Om een idee te kunnen geven: zo'n 10 meter van mij en 10
meter boven de grond. Het hing totaal bewegingsloos en geluidloos daar te hangen. Ik kon enkele een
heel lichte schommelbeweging waarnemen. De grootte kan ik eveneens moeilijk inschatten (10 tot 20
meter lang). Het had een donkere monotone grijze kleur. Het leek niet echt van metaal en onwezenlijk.
Mijn reactie was achteraf gezien ook niet normaal. Ik bleef namelijk heel traag met mijn fiets
verderrijden terwijl ik het ding aanschouwde. Ik had een gemengd gevoel zo van: ik ben aan 't
hallucineren maar waarschijnlijk is het toch waar. Bang was ik niet maar toch wat onzeker.
Waarschijnlijk is dit de reden dat ik bleef verderrijden. Na een tijd was het plotseling verdwenen.
Reeds jarenlang rijdt ik in de zomer langs deze route. Sommige mensen in mijn familie beweren dat,
indien je iets wil zien, je het daadwerkelijk ook ziet. Elke keer als ik daar nog passeer stap ik van de
fiets en denk: 'Kom tevoorschijn' maar ik zie nooit iets. Misschien ben ik gek.
Ik weet het niet.Steeds als ik in die omgeving kom heb ik een naar gevoel (reeds voordat ik dat ding
gezien heb). De hele omgeving is kilometers lang volledig omgeven door hoogspanningsmasten en er
hangt daar een zekere spanning die ik niet kan verklaren.
Dit is geen grap. Misschien hebben mensen op dat moment ook zoets gezien in die omgeving. Ik las
zopas het artikel over uw meldpunt in de krant.
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Wat nu volgt wou ik eerst niet melden opdat mijn verhaal niet te ongeloofwaardig zou klinken en
opdat ik van uw een reactie zou krijgen. Het was niet de eerste keer dat zo'n ervaring meemaakte
(midden en eind jaren zeventig).

Fig. 3 : Bewerkte foto van de waarnemingplaats aan de hand van de getuigenis van de
waarnemer.(©Belgisch UFO-meldpunt)

Onze bevindingen
In het kader van deze melding hebben we een onderzoeksrapport opgesteld naar deze interessante
gebeurtenis. Dit onderzoeksrapport (meer info op blz. 46 van dit jaarverslag) kan men gratis in PDF-formaat
verkrijgen door het sturen van een mail met vraag om onderzoeksrapport “Steenhuffel – mei 2000” te
ontvangen.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 14/03/2005
Plaats: Luchtmachtbasis Koksijde
Tijdstip: 16u35 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Landend toestel naast de landingsbaan
van de militaire luchtmachtbasis.

Op maandag 14 maart 2005 om 16u35 vertrok ik met mijn privé wagen van mijn dienst (groene A) en
keek ik op het einde van de baan (groene B ) naar links om te zien dat er geen auto‟s van daar
afkwamen .
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Toen viel mijn oog op iets in de lucht
( rode A , kleine 1000m afstand), van
wat ik eerst dacht dat het een
gemotoriseerde parachute was ( de
week ervoor had er al een slimme
over de basis gevlogen zonder te
beseffen dat hij iets verkeerd deed ) .
Maar toen het langzij de toren kwam
had ik iets als
referentie, en zag dat het daarvoor te
klein was ( geschat een 2 á 3 m hoog
en het zicht zoals in figuur 4 ).
Een ballon met iets eronder….. tja,
maar eigenlijk was de ballon te klein
om al die dingen eronder te dragen,
of het moest zeer lichte materie zijn.
Daarop ben ik links weg gereden de
landingsbaan over tot voorbij de
brandweer (groene C) , het object
bevond zich toen ter hoogte van de
meteodienst (rode B).
Het object zag er toen voor mij uit
als in figuur 4.
Het bovenste
gedeelte bleek vanuit een andere
hoek gezien redelijk smal te zijn, dus
een ballon ….. ????
In de toren zag ik ook al beweging
van luchtcontroleurs die richting het
object keken, en daar het object zich
van mij verwijderde ben ik terug
Fig. 4 : Schets van de waarnemingplaats met de situatie en van het waargenomen
naar mijn dienst gereden (groene A)
object gemaakt door de getuige.
. Daar heb ik binnen de draadloze
telefoon genomen, terug naar buiten
gelopen, en contact op genomen met de toren. De twee luchtcontroleurs hadden het ook opgemerkt,
maar enkel vanaf de meteo ( rode B ) . Het feit dat zij het niet eerder opmerkten is logisch, daar het
object langs de achterkant ( controleurs kijken meestal richting landingsbaan) van de toren kwam,
zich hoger dan de toren bevond en toen het object langs de toren draaide, te dicht was en zodoende
buiten het zichtsveld van de controleurs ( dak in de weg ).
Het verdere gebeuren volgde ik toen vanaf mijn dienst ( groene A) .
Toen was het al aan het dalen, totdat het object (zo‟n 1300 m van ons verwijderd ) zich neer plaatste
net naast de landingsbaan (rode C) .
Daar het enkel gras en akkers zijn tussen mij en het object had ik vrij zicht erop. Voldoende om vast te
stellen dat het bovenste gedeelte in een strakke vaste positie bleef ten op zichtte van het onderste, iets
wat bij een ballon niet het geval zou zijn ( wiebelen, doorzakken ). Ook zag ik iets als pootjes die zich
uitspreidde voor het zich op de grond plaatste.
Daar het object zich langs de aanvliegroute van de landingsbaan bevond, en het zich op de militair
grond bevond ( wat militair gezien eigenlijk een veiligheid incident is ) lieten de controleurs de
“follow Me” ( het autootje dat vreemde vliegtuigen begeleid op een vliegveld ) erop af gaan. De auto
was nog niet halfweg toen het ineens terug opsteeg en dit gebeurde redelijk sneller en steiler, totdat
het visueel niet meer zichtbaar was. Op het moment dat het zich van de grond verwijderde vielen die
pootjes terug omlaag, alsof de kracht eruit was, inde gangpositie als voorheen.
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Daar het op dat moment in de kijkrichting van de landingsradar zat heb ik dat dan nog vlug gecheckt,
maar zonder resultaat. Geen contact op radar.
Het was vrijwel windstil en het beetje wind was constant. Nadat het langs de toren gedraaid was heeft
het een klein beetje de windrichting gevolgd maar niet ten volle.
Tot dat het lande (van punt rode A tot rode C ) schat ik de snelheid op een 30 á 40 km/u, nadien bij het
terug opstijgen ging het opmerkelijk sneller, toch zeker een verdubbeling.
We hebben er nooit lawaai van gehoord.
De controleurs hebben niet opgemerkt dat het bovenste gedeelte (fig 4) in een 90° gedraaide zicht
minder breed of smaller was.
Kan komen doordat het object zich bij het rond de toren draaiend, steeds dezelfde profil getoond heeft.
Ik keek naar de zon op, daardoor was het voor mij steeds een donker object, enkel bij het terug
opstijgen meen ik iets geel aan het bovenste gedeelte te zien.
De controleurs spreken van iets met veel kleurtjes, de ene controleur weet ook niet goed wat ervan te
maken, terwijl de andere ( die het op de toren ook het eerst gezien had ) spreekt van iets dat op een
ballon geleek met daaronder een clowntje .
De ganse waarneming heeft ongeveer 5 minuutjes geduurd.
Nu als je mijn tekening bekijkt, dan kan je in het bovenste gedeelte zeker het model van een ballon
terug vinden. Het onderste gedeelte zou een clowntje ook mogelijk zijn daar ik ook vier naar omlaag
hangende en uitstekende delen gezien heb (armen en benen ?). Maar dan wel stevige want het was
daarop dat het object op steunde of rechtstond toen het lande !
Had ik, toen ik terug naar mijn dienst reed met mijn GSM naar de toren gebeld, en toelating gevraagd
om de landingsbaan op te rijden, dan had ik die gekregen.
Dan had ik het kunnen volgen tot dat het lande, als het dan nog zou landen !
Spijtig genoeg is dat toen niet in mij opgekomen. Voor je beseft naar wat je eigenlijk aan het kijken
bent gaat er al een tijd voorbij en dan ben je zo gefascineerd aan het kijken dat je vergeet om efficiënt
te reageren.
Over één ding zijn wij
allen het eens, ballon of
niet, het moet iets met
een aandrijving geweest
zijn, want, zich niets van
de wind aantrekken,
stabiel landen om dan
mooi rechtop en bijna
verticaal, en sneller
terug op te stijgen, en
uiteindelijk veel hoger te
gaan dan voordien …..
dat doet een ballon niet.
Fig. 5 : Foto die de getuige later naar ons doorstuurde als vergelijking van het
voorwerp dat hij heeft waargenomen. Deze foto (een montage) is afkomstig van een
Amerikaans forum.

Het figuurtje (4) zijn de
contouren van object en
geven geen details weer.

Later bijgevoegd, foto van een object dat sterk gelijkt op het object dat we gezien hebben. Alhoewel
het bovenste gedeelte hier wel volledig rond lijkt te zijn.
Herkomst van de foto is mij onbekend.
Later dezelfde foto nog tegengekomen op het amerikaanse “open minds forum” met boven de eerste
drone nog de “California drone” geplaatst, dus die laatste foto versie is duidelijk fake.
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Het is deze laatste dat ik in bezit heb, de eerste versie zonder amerikaanse drone heb ik blijkbaar nooit
opgeslagen van internet. Ik zoek erachter maar heb hem nog niet terug gevonden.
Onze bevindingen
Op de vooravond van de “Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2008” kreeg ik een telefoontje van deze man. Hij
vertelde me dat hij een bijzondere ervaring met het UFO-verschijnsel achter de rug had en dat hij dit graag
met alle aanwezigen van de UFO-dag wilde delen.
Ik gaf hem dan ook de toestemming om z‟n verhaal tijdens ons jaarlijks evenement naar voor te brengen.
Meteen was er naast mijn aandacht voor deze melding ook aandacht van de andere onderzoekers en de
journalisten die op die dag aanwezig waren.
Eens alle aandacht voor dit evenement verdwenen was heb ik opnieuw contact met deze man genomen om
z‟n ervaring verder te onderzoeken.
Ondertussen zijn we volop bezig met het onderzoek naar deze erg bijzondere UFO-gebeurtenis. Er landt
namelijk niet elke dag een vreemd toestel op een militaire basis in België. Ik hoop dat we in de loop van
2008 of 2009 u van meer informatie over deze waarneming kunnen voorzien.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 13/10/2007
Plaats: Neeroeteren
Tijdstip: 21u30 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 10 à 12 lichtpunten

Hallo hier is een melding van vreemde voorwerpen die we ( mijn vrouw en ik) gezien hebben op
zaterdag 13 oktober LL rond 21,30 uur (in het derde deel van wittekerken op VTM) ben ik naar buiten
gegaan en zag vanuit het zuiden boven een achterbouw van de buurman verschillende lichtjes
verschijnen het waren er wel zeker 10 a12 stuks die in de westelijken richting zich verplaatste met een
snelheid te vergelijken van een vliegtuig.
Het merkwaardige hiervan was dat ze een na een uitdoofden vrij vlug , dit heeft ongeveer 10 minuten
geduurd tot de laatste zich doofde ongeveer in het westen en op een hoogte van 45° a 50° hoogte op
dat moment kwam er in tegenover gestelde richting een vliegtuig aangevlogen waaraan we de hoogte
van de voorwerpen konden schatten, de lichtpinten hadden een grote naar schatting van het vliegtuig
met een geelachtige kleur, ter hoogte van het vliegtuig waren er nog 2 zichtbaar die er na ook doofde.
De plaats van waar we het hebben gezien is in Neeroeteren (Maaseik).
Ik hoop U hiermee van dienst te zijn geweest.
Groeten
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Onze bevindingen
Vermoedelijk hebben de getuigen hier vuurballonnen waargenomen. Deze ballonnen werden vooral bekend
door het oplaten van meer dan 5000 van dergelijke ballonnen tijdens de herdenking van de slachtoffers van
de Tsunami in Khao Lak op 26
december 2004. Tegenwoordig zijn
deze ballonnen zeer gemakkelijk aan te
kopen via internet of men kan deze zelf
met enkele spullen in elkaar knutselen.

Fig. 6 : Foto van een vuurballon. Deze ballonnen werden vooral bekend door het
oplaten van duizenden van deze ballonnen tijdens de herdenking van de
slachtoffers van de Tsunami. (©KOPPEJAN / CAELESTIA)

In Nederland zijn de vuurballonnen
reeds
verantwoordelijk
voor
verschillende waarnemingen van witte,
rode of oranje bollen. Zoals ook bij deze
waarneming het geval is, lijken de
beschrijving en het gedrag van de
waargenomen verschijnselen op deze
vuurballonnen.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 20/10/2007
Plaats: Lembeek
Tijdstip: 22u (lokale tijd)

Waarneming:

Bijzonderste kenmerken: 2 rode lichtbollen (gefotografeerd)

geachte wij zijn zaterdag avond (20/10/07)gaan vissen in lembeek rond 22.00uur zagen wij plots een
fel wit licht met daar rond een rode cirkel opstijgen aan een ongeloofelijke snelheid.wat het was
weten we niet maar een ding weten we wel het ding (lichtbol)was enorm snel het maakte geen lawaai
en het geke is dat het over ons vloog en dat het het zelfde onderaan als achteraan was.m.a.w.een
ronde lichtbol dit heb ik of mijn vriend nog nooit gezien.een klein kwartiertje later zagen we net het
zelfde maar dan kleiner en niet zo vlug.eerlijk gezegd geloof ik niet in ufos maar wat ik nu gezien heb
kan ik nergens thuis brengen.ik heb op internet al wat foto s gezocht en heb een bijna zelfde foto
gevonden gemaakt in spanje het enig verschil bij ons is dat het een ronde bol was.weet u soms waar
ik terecht kan om te achterhalen wat we juist gezien hebben.indien het een ufo was dan veronderstel
ik dat dit moet waargenomen zijn door de radar van het leger of luchthaven.weet u toevalig waar we
aan info kunnen geraken.dank bij voorbaat.j-p
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Fig. 7 : De drie foto‟s die de getuigen van het vreemde verschijnsel hebben kunnen nemen.
Rechts is van iedere foto is een uitvergroting van het verschijnsel te zien.
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Onze bevindingen
Naar deze melding is momenteel een onderzoek lopende. Dit onderzoek zal resulteren in een
onderzoeksrapport dat later dit jaar in PDF-formaat zal gepubliceerd worden.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 14/11/2007
Plaats: Gent
Tijdstip: 6u18 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: amber-kleurig licht

Woensdag 14 november
Om 06:18 in de morgen
Halfbewolkt , klare sterrenhemel.
Licht komende vanuit westelijke richting :
Kleur :amber
Snelle vlotte vlucht : als een satelliet zelfde vlotte snelheid.
Ik was in de donkersteeg ( te gent) mijn auto aan het lossen.
Ik kijk altijd naar de hemel omdat ik van sterren hou.
In de straat was de verlichting uit wachtende op de komende kerstverlichting.
Dus, beter zicht , betere waarneming van sterren.
Omdat we al eens een licht waargenomen hebben een drietal jaar terug ongeveer rond hetzelfde uur
( toen ik samen met een collega de wagen aan het lossen was) maar dit licht maakte heel snelle zigzag
bewegingen en draaide rondjes aan een hoge snelheid om dan uit het zicht te verdwijnen( zoals een
muis die geen kant meer op kan ,snap je ?)
De waarneming van woensdag 14 november viel speciaal op daar de -tot tweemaal toe- héél snelle
zijwaartse bewegingen.
Zoals een seismometer uitslaat. Om dan weer verder uit het zicht te verdwijnen.
Moet boven de bewolking gebeurd zijn, want kon het verder niet meer waarnemen toen ik snel de
straat kwam uitgereden om te vragen aan mijn vriend -die net met de fiets vertrok- of hij het licht ook
had gezien .
Zo
Hoop dat dit wat meer waarde heeft
Verder groet ik je van harte

Onze bevindingen
Mogelijks is deze waarneming te verklaren door een vuurpijl of een vuurballon. We beschikken echter over
te weinig gegevens om deze melding uitgebreider te onderzoeken.
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 12/12/2007
Plaats: Zulte
Tijdstip: tijdstip onbekend
Bijzonderste kenmerken: een lichtgevend voorwerp dat snel beweegt

Geachte
Ik heb zonet telefoon gekregen van mijn vriendin dat ze een vreemd object waarneemt. Een
lichtgevend voorwerp die heel snel over en weer beweegt tussen de bomen op 300 m van haar huis.
Aan de zijde van het voorwerp bevinden zich in de buurt geen huizen. Ze is u nog steeds naar het
voorwerp aan het kijken in Zulte.
Onze bevindingen
Zoals men in bovenvermelde mail kan opmerken beschikken we hier over te weinig gegevens om deze
waarneming aan een grondiger onderzoek te onderwerpen. Op de vraag om meer gedetailleerde
informatie over de waarnemingsomstandigheden te krijgen heeft de getuige niet gereageerd.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 12/12/2007
Plaats: Zwijnaarde
Tijdstip: namiddag
Bijzonderste kenmerken: tientallen lichtbollen

Geachte,
Op woensdag 12 december 2007 waren wij (een 4-tal collega‟s en mezelf) getuige van een vreemd
fenomeen dat zich schuin boven het gebouw waar wij
werken (gelegen te Zwijnaarde - Gent) afspeelde.
Van achter een aantal schaapjes wolken – het was voor de rest een heldere namiddag - verschenen
vele "lichtbollen" die langzaam naar boven en richting onze locatie zweefden als in een willekeurige
zwerm. Het ging uiteindelijk over een groot aantal (meer dan 50 en misschien wel honderden ?). Zij
volgden een trage koers (van noord oost naar zuid west)- en verschillend van de windrichting als deze
die we konden inschatten door te kijken naar de wolken verplaatsing met een geschatte wind komend
uit noord-west. Eens ze het gebouw pal boven ons begonnen te passeren (zowat 15 minuten later)
hebben we het gebouw verlaten om verder te kunnen kijken. Sommige leken zich ten op zichte van
mekaar te verplaatsen. Kort daarop verdwenen ze. De lucht leek daar in ieder geval meer nevelig.
Gezien het tijdstip (+/- 15u) is het voor ons onduidelijk of de lichtbollen het zonlicht reflecteerden,
dan wel zelf licht uitstraalden. De zon zat links en reeds vrij laag wanneer we recht naar de
verdwijnende bollen keken, op dat moment bijna pal boven ons. Aanvankelijk dachten we aan een
ballonwedstrijd, maar in vergelijking met een voorbijtrekkend vliegtuig, en het feit dat de bollen soms
boven de wolken zaten, leek de afstand van de voorwerpen ons te hoog om nog ballonen te kunnen
waarnemen. Bovendien zou je van een ballon wedstrijd verwachten dat ze alle even groot zijn.
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Opvallend was echter ook dat er variatie was op de geschatte grootte. Zo was er bijvoorbeeld één
vertikaal gerichte lichtzuil minstens 10 keer zo groot als de rest. Deze was min of meer centraal
gepositioneerd t.o.v. de rest van de zwerm "bollen". Deze kon ook het langst worden waargenomen,
én, leek de vorm te hebben van het blad van een lans of speer, met de scherpe punt naar boven gericht.
Verder werd de mogelijkheid van weerballonnen naar voor gebracht (vanwege hun vaak zilverwitte
kleur en grootte), maar we hebben geen idee waarom dan een dergelijk groot aantal gelost zouden
zijn.
Wij vroegen ons af of er nog mensen (want we spreken toch over een dichtbevolkt gebied) dit
fenomeen hebben gezien, en vooral, welke plausibele uitleg hieraan kan gegeven worden. Wij zijn
allen wetenschappers met gezond werkende zintuigen en hadden graag een verklaring gekregen voor
dit spektakel. Kan iemand ons hierbij helpen?
Na enig zoekwerk leek het door ons geziene fenomeen bijna perfect overéén te komen met de UFO
invasion in Mexico, nu bijna exact een jaar geleden waarvan je hier twee youtubes kan bekijken.
http://youtube.com/watch?v=fVIG8tBrApc
http://youtube.com/watch?v=zIGSLM83pE0
Vriendelijke groeten,

Onze bevindingen
In dit geval is het duidelijk dat we met kleine ballonnetjes te maken hebben. Naast de beschrijving en
gedrag van het verschijnsel is het grote aantal voorwerpen vaak een kenmerk hiervoor. De grote zuil
was mogelijks een ander type ballon of het was een groot aantal kleine ballonnetjes die aan elkaar
vastgemaakt waren.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 23/12/2007
Plaats: Alpen aan de Rijn (NEDERLAND)
Tijdstip: 17u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: een rookkring (gefotografeerd)

Dag Frederick, bij deze heb ik vanuit Nederland jou site maar opgezocht; het lukte mij enkel hier om
fotoos te emailen. Tijdens een fietstochtje vlak bij Alphen a/d Rijn (Z-Holland) was daar vanuit het
niets een cirkelvormige tekening in de lucht. Ik dacht aan roet, alsof er iets ontploft was. De vorm leek
op een oversised wiebelige fietsband. Die langzamerhand vervaagde/uiteen viel. Helaas had ik een
camera met beperkte zoom bij me, waardoor de beelden klein en onscherp zijn. Wat denk je dat het
geweest kan zijn ? Vuurwerk ? Een experiment ? Ik heb geen knal gehoord.

Vriendelijke groet van T. H.
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Fig. 8 : Foto van de rookkring die de getuige op 23-12-2007 in Alphen aan de Rijn (Nederland)
kon maken.

Fig. 9 : Tweede foto van de rookkring.

Onze bevindingen
Dit verschijnsel dat op foto werd vastgelegd bestaat al veel langer en duikt regelmatig op in UFOboeken. Deze rookkringen kunnen onder verschillende omstandigheden ontstaan. Meestal gaat het om
een rookkring die afkomstig is uit een schoorsteen van een fabriek. Daarnaast ontstaan deze
rookkringen door militaire testen met fosforbommen die men in een vat gevuld met olie laat
ontploffen. Daaruit ontstaat een paddenstoelvormige wolk. Wanneer deze is opgelost gebeurt het soms
dat er een rookkring achterblijft. Een andere mogelijkheid is dat deze rookringen door de mensen zelf
gemaakt worden tijdens een of ander evenement. Steeds meer worden speciale firma‟s ingehuurd om
deze spectaculaire rookkringen op evenementen te maken.
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Slechts zelden is een persoon in staat om een dergelijke rookkring op foto vast te leggen. Deze foto‟s
zijn dan ook een mooie aanvulling voor ons archief.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: december 2007
Plaats: Nederland (exacte plaats onbekend)
Tijdstip: tijdstip onbekend
Bijzonderste kenmerken: een cirkel in de lucht

Hallo,
Ik heb een vraagje.
De foto van de donkere cirkel in de lucht, hoe kom ik daaraan,en hoe komen jullie daaraan?
Mijn man en ik hebben deze cirkel rond de kerst in Nederland gezien.
Nergens op internet heb ik info gevonden.
Niemand die iets leek gezien te hebben.
Wij vragen ons nog bijna elke dag af wat we gezien hebben.
Het zou fijn zijn als ik wat van u hoor.
Met vriendelijke groet,
L.
Onze bevindingen
Na het sturen van een mail met aanvullende vragen betreffende deze melding kregen we jammer genoeg
geen reactie van de getuige. Hierdoor bezitten we dan ook te weinig om de melding uitgebreider te
onderzoeken. Afgaande op wat de getuige ons schrijft achten we het toch mogelijk dat deze persoon ook de
vreemde rookring heeft opgemerkt die een andere getuige op 23 december 2007 heeft kunnen fotograferen
in Alpen aan de Rijn (Nederland).

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 09/01/2008
Plaats: Noeveren - Boom
Tijdstip: 21u09 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: vijf gouden lichtbollen

beste Frederick
9januari,mijn vrouw en ik laten onze honden even uit
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om 21,09h zijn wij op de dijk rechter oever langs de ruppel
plots achter ons een formatie van vijf gouden lichtbollen
zo schitterden deze in de nacht
een vooraan twee daarna en twee sloten de perfecte vijfhoek
boven ons hoofd kreeg de formatie eenkleinere vorm vijfpunt
die zich gewoon naar het verder van zijn weg te vervolgen
in een punt verdween
in een punt en dan en aller verte te verdwijnen
deze razend snelle flitsende beweging gebeurde in amper vijf sec
en was compleet geruisloos
ze bewogen van 10grrechts uit het zuiden naar 10links noorden
plaas vasstelling:ruppeldijk ter hoogte noeveren258tot240
groetjes

Onze bevindingen
Nazicht van de meteorologische gegevens voor die dag en tijdstip leert ons dat de vijf luchtverschijnselen
vermoedelijk met de wind hebben meebewogen. Vandaar lijkt ons hier de verklaring van vuurballonnen de
meest voor de hand liggende verklaring.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 10/01/2008
Plaats: tussen Staden en Oostnieuwkerke
Tijdstip: 8u40 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 4 felle geelachtige lichten

Goeie morgen,
Ben V. A., deze morgen na terugkomen van Roeselare (dochter naar school gebracht) richting Ieper
(waar ik woon trouwens) een fel vreemd licht zien hangen.(omstreeks 8h40) Dit was ter hoogte tussen
Staden en Oostnieuwkerke, ik reed op de baan van oostnieuwkerke naar Westrozebeke, op deze baan
die nogal redelijk druk is s‟morgens kon ik nu niet direct ergens stoppen.
Er zijn enkele kleinere plaatsen waar het wel kan, dus reed iets verder om halt te houden en proberen
een foto ervan te trekken. Na de huizenrij te zijn voorbij te rijden wilde ik stoppen, maar bleek
verdwenen te zijn. Mijn vrouw die mee was maakte ik er attend op, zij heeft het maar zeer vluchtig
gezien tussen de huizen.
Heb het ongeveer een klein minuutje gezien. Links van ons was de zon aan het opkomen, het felle
licht was rechts van de wagen te zien, ongeveer een honderd meter van de grond(geschat) en boven de
velden van het nabij gelegen horafrost,een groente verwerkend bedrijf.
De lichten waren fel geelachtig kon er precies ongeveer een 4tal onderscheiden, een groter en 3
kleinere. Zo te zien in rijdende wagen,bleek “het ding” stilstaand te hangen, was duidelijk geen
helikopter te zien.
Toen het licht weg was ,was totaal niks te zien dat bepaald moment.
Was nogal breed en plat, een echte vorm kon ik niet opmaken door het felle licht dat leek naar onze
richting te schijnen. Heb er geen idee van of andere personen dit zouden gezien hebben.
Zou dit een ufo kunnen geweest zijn, zouden er nog personen dit gezien hebben, mss uit een andere
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hoek ???? Kan geen bevestiging geven wat het was, was ook zeker geen weerspiegeling door het
vensterglas.
Misschien krijg je nog meldingen van anderen, of het echt een ufo kan zijn weet ik dus niet. Ik geloof
erin dat ze zeker bestaan, want de overheden houden enorm veel informaties achter, en niet alleen op
dit gebied.
Het zou vriendelijk zijn me iets hierover te laten weten.
Hoogachtend, A.
Ps; heb op het net je site gevonden, waar ik nu hier een eigenaardige melding kon maken.
Onze bevindingen
Nadat we deze mail ontvangen hadden heeft de getuige een vragenlijst van ons gekregen om zo meer over
z‟n ervaring te weten te komen. Hij heeft deze enkele dagen later ingevuld aan ons terugbezorgd. Uit deze
vragenlijst bleek dat de waarneming interessant genoeg was voor nader onderzoek. Daarop stuurden we een
mail met de vraag om gezamenlijk naar de plaats van de waarneming te gaan en om de getuige uitgebreid
over het voorval te interviewen, maar tot op heden hebben we geen bevestiging van de getuige ontvangen.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 12/01/2008
Plaats:
Oost-Souburg (NEDERLAND)
Hallo
Frederick,
Tijdstip: rond 21u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 3 kleine stippen en groene streep

Hier dan de foto's zoals beloofd. Zijn de kleine stipjes, de grote is een lamp. Naast de stipjes ziet u een
groenige streep wanneer je deze inzoomd zie je echt iets raars.
Wij zijn heel benieuwd of u weet wat het is. En wachten dan ook vol spanning op uw antwoordt.
Met Vriendelijke groet,
A. T.

Fig. 10 : Links staat de eerste foto van het verschijnsel. Aan de rechter kant ziet u een
uitvergroting van het verschijnsel.
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Fig. 11 : Links staat de tweede foto van het verschijnsel. Aan de rechter kant ziet u een
uitvergroting van het verschijnsel.

Onze bevindingen
We vermoeden dat de rode stippen links op de foto vuurballonnen zijn. Voor de groene vlek aan de rechter
kant hebben we niet meteen een verklaring. Daarbij komt dat de foto in een donkere omgeving is genomen
en dat deze ook van slechte kwaliteit is voor verdere analyse. Het is alvast een feit dat er in deze regio
regelmatig waarnemingen van vuurballonnen opduiken. Blijkbaar is daar iemand in de buurt fanatiek bezig
met het oplaten van deze ballonnen.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 01/02/2008
Plaats: Kortrijk
Tijdstip: 18u20 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: groot driehoekig verschijnsel

Op 03/02/2008 schreef de getuige ons onderstaande mail:
Beste,
Gisterenavond, 1 februari 2008, om 18h20, reed ik in Kortrijk in de Veldstraat richting
Passionistenkerk. De Veldstraat is aan beide zijden ingesloten door lintbebouwing, rijhuizen met een
boven verdieping plus dak.Voor mij, boven deze huizenrij aan mijn rechterkant, maar wat ongeveer
boven de Veemarkt moet geweest zijn, zag ik twee lichten . Een groen, kleur groen verkeerslicht, en
een wit licht. Ik vond het groene licht vreemd. Ik dacht dat vliegtuigen enkel rode en witte lichten
hadden.Ik verminderde mijn snelheid en keek weer op. Wat ik ook vreemd vond was dat de lichten niet
bewogen in de lucht maar stil stonden.Ik dacht dan aan de verkeershelikopter van de rijkswacht die ik
al eens boven Kortrijk zag hangen, maar deze lichten leken voor de grootte die ze hadden weer te ver
uit mekaar te staan om een helikopter te zijn. Ik moest ondertussen als maar dieper onder aan de rand
van mijn voorruit kijken om de lichten nog te kunnen zien. Toen zag ik duidelijk afgelijnd tegen de
donker blauwe avondhemel een enorme gelijkzijdige driehoek met het groene licht in één hoek en het
witte licht in een andere. De driehoek zat op een hoogte ik denk niet hoger dan de spits van de Sint
Maartenskerk. Ik reed mijn wagen op de stoep ,stapte uit,en toen zag ik niets meer. Ik ben vijftig jaar,
ik was bloednuchter, ik ben zeer sceptisch als het over het paranormale gaat, maar wat ik daar zag
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heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Gezien de plaats en het uur ben ik heel nieuwsgierig of er nog
mensen dit schouwspel zagen.
Onze bevindingen
Nadat de getuige me op de hoogte had gebracht van zijn waarneming was onze eerste indruk dat de getuige
een vliegtuig had waargenomen. De getuige beschreef namelijk twee lichten, een groen en een wit licht.
Deze kleurformatie kan onder bepaalde omstandigheden en bij bepaalde vliegtuigtypes als vreemd
overkomen. De getuige beschrijft echter ook een donkere driehoekige vorm. Voor de verklaring van een
vliegtuig gaat dit natuurlijk niet op.
Om alsnog een verklaring voor deze melding te vinden is momenteel een onderzoek lopende. Dit zal
resulteren in een nieuw onderzoeksrapport.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 06/02/2008
Plaats: Eke (Nazareth)
Tijdstip: 20u03 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: oranje-gele bol

Beste Frederick
Het afgelopen jaar is mijn interesse enorm gestegen in het ufo fenoneem omdat ik maar liefst 3 keer
vreemde waarnemingen heb gedaan (in het afgelopen jaar)... allemaal in de gemeente Eke (Nazareth)
te oost-vlaanderen, waar ik woon. In deze email wil ik u op de hoogte brengen van één van die 3
sightings waarvan ik videobeelden heb gemaakt. Ik heb deze videobeelden beschikbaar gesteld op
youtube en op verschillende fora (die handelen over het ufo fenoneem) deze video getoond. Tot mijn
spijt worden deze fora‟s meer bezocht door non-believers die het onderwerp belachelijk willen maken
dan echte believers die deze dingen serieus nemen.
Beschrijving van de sighting:
Op 6 februari 2008, 20.03h was ik televisie aan het kijken in een ruimte op het tweede verdiep van
mijn woonst. Toen ik de kamer wou verlaten om iets anders te doen ging ik eerst even door het venster
gaan kijken, het was een klare sterrenhemel. Het viel me meteen op dat ik een oranje-gele bol zag
zweven. De bol vloog relatief traag, laag en met een vaste snelheid. Adhv de afstand tussen mij en de
bol veronderstel ik dat het object nogal groot was. Ik ben in het bezit van een Sony dvd-camcorder met
40x optische zoom, dus zonder te twijfelen nam ik deze bij de hand.
Op de video is eigelijk niet héél veel detail te zien, het is donker en je ziet vooral straatverlichting. De
grote lichtpunten vallen dus buiten de kwestie op deze video. Het gaat me om de zwevende lichtbron
die ik met de camera volg en waarop ik probeer in te zoomen. Het was moeilijk om de camera stil te
houden met 40x zoom maar ik heb 1 min en 27 sec kunnen filmen. Omdat u als buitenstaander geen
goed zicht heeft op de omgeving waar deze beelden zijn vastgelegd heb ik een foto ter beschikking
gesteld die overdag is genomen op dezelfde plaats. Op de foto zijn enkele aanduidingen gemaakt op de
plaats waar ik gezoomed heb.
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De camera heeft een night-vision optie (met infrarood) en die was tijdens de opname ingeschakeld.
Door het beeld te manipuleren (hue, saturation,...) kan u de omgeving meer naar voren laten komen
om alles beter te kunnen onderscheiden van elkaar. Wat me ook opviel: als je gebruik maakt van
saturatie (maximumwaarde) verandert de bol constant van kleur terwijl de straatverlichting dit niet
doet.
Ik veronderstel dat u hier meer verstand van heeft dan mij en het nodige onderzoek zal doen. Maar ik
begrijp dat deze beelden niet echt overtuigend zijn, het is alvast het proberen waard ;-)
Van de andere sightings heb ik spijtiggenoeg geen beelden en ik veronderstel dat u enkel en alleen aan
woorden geen houvast heeft.
Vele groeten,
C. O.

Fig. 12 : Momentopname uit de videobeelden die de getuige van het verschijnsel heeft gemaakt.
De twee grote lichtstippen links en rechts in beeld zijn straatlichten.

Onze bevindingen
Na het bekijken van de beelden kwamen we tot de conclusie dat deze te onduidelijk zijn om aan een
uitgebreide analyse te onderwerpen. De duidelijkheid van het vreemde voorwerp wordt meteen zichtbaar als
men ziet hoe slecht dit te zien is in vergelijking met de twee straatlampen links en rechts op fig12.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 17/02/2008
Plaats: tussen Kelchterhoef en Meulenberg
Tijdstip: 20u20 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 3 geluidloze lange voorwerpen
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Mijnheer Delaere
Ik heb juist tussen kelchterhoef en meulenberg 3 geluidloze lange voorwerpen zien vliegen op een
manier dat ik een heli nog nooit heb weten te doen ze hadden aan elke uiteinde een wit licht en een
flikkerend in het midden ze konden onmiddellijk tot stilstand komen en dan een andere richting uit
gaan het was vandaag 17 feb 2008 rond 20u20 ik ben ze door meulenberg gevolgd maar ze zijn op
eens verdwenen
toen ik ze eerst zag vlogen ze zo laag dat ge bij een heli normaal geluid zou moeten horen maar er was
dus geen en door de licht vervuiling kon ik niet zien wat het juist was meschien kunnen jullie bij een
lucht controle toren eens vragen wat het was boven meulenberg tussen 20u en 20u50 alvast bedankt
Onze bevindingen
Ondanks het feit dat de getuige denkt dat het waargenomen verschijnsel geen helikopter was, is dit volgens
ons de meest voor de hand liggende verklaring. Toch zijn er enkele kenmerken die ongewoon zijn voor de
helikopter-hypothese. Zo spreekt de getuige over lange geluidloze objecten. Het kan dat onder bepaalde
omstandigheden het geluid van een helikopter niet gehoord wordt. De windrichting is hiervan van groot
belang. Zo zijn er getuigenissen bekend van iemand die ‟s avonds in Antwerpen werd opgeschrikt door een
fel licht dat hem vanuit de hemel bescheen. De man hoorde geen geluid (of er geen geluid te horen was
omdat de man door de emoties niet op het geluid lette is onduidelijk) maar zag wel even later dat dit
veroorzaakt werd door een helikopter.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 05/03/2008
Plaats: Overmere
Tijdstip: tussen 22u en 22u30 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: fel licht in de hemel

dag meneer,
ik heb deze week iets raars gezien als ik naar buiten keek twas avond en twas al donker ik meende
me rolleuk naar beneden te doen op me kamer maar zag van uit me venster iets eigenaardigs
dat totaal geen vliegtuig was want je weet als het een vliegtuig want als het een vliegtuig is dan pinkt
altijd lapjes he en ze verlpaatsen deze niet,er waren er ook sterren op die moment maar die was veel
meer verlicht als een ster
het duurde 5min en in eens was het weg en het bleef altijd op de zelfde plek hagen dat was woensdag
5maart 2008
wat is jou gedacht van dit verschijnsel ik heb er spijtig genoeg geen fotos van of videobeelden ik ston
gewoon stom verbaast te kijken.
ik hoop dat ik je meening te horen krijg ik wens je al vast een goed weekendt

met vriendelijke groeten
M.K.

Belgisch UFO-meldpunt

| 25
22

Jaarverslag 08/2007 – 07/2008

Referentie: E052.080309
De antwoorden van de getuige kan men lezen in het blauw.
Beste K.,
Van harte bedankt voor het melden van uw waarneming bij het Belgisch UFO-meldpunt.
Met veel interesse heb ik uw mail gelezen, maar meteen werd me duidelijk dat er veel belangrijke
informatie niet beschreven wordt. Om een beter beeld van uw ervaring te krijgen heb ik volgende
gegevens van u nodig:
-

Wat was het exacte tijdstip waarop u het verschijnsel waarnam?
dat was rond 22 a 22,30 5maart 2008
Wat was de exacte waarnemingsplaats (indien mogelijk een straatnaam en huisnummer)?
dat is broekstraat 23 9290 overmere( van uit me kamer )
Wat was de richting waarin u keek?
dat is in het oosten
Geef een uitgebreide beschrijving van de melding (hoe trok het verschijnsel uw aandacht, welk
gedrag had het verschijnsel, hoe is het verschijnsel verdwenen?)
was een fel licht zo als een spots in de hemel het scheen veel neiger als een gewoone ster eigenlijk ook
wel en zo deed het mijn aandacht er naar er waren geen getuigen mijn ouders waren er niet bij ik heb
het hen niet vertelt om dat ze me eigenlijk niet geloven daarmee heb ik het voor me zelf gehouden het
verschijnsel bleef toch zeker 5 minuten hangen op de zelfde plaats en in eens was het weg ik heb een
een heb met me digitale fototoestel getrokken van de plaats met een kring er rond waar precies om dat
je vrieg van een schets te maken normaal gezien ging ik die avond gaan sporten maar kost niet om dat
ik in me rechter duim had gezaagt dat was wel een belooning vondt ik voor de 3de x heb ik zo al iets
gezien maar dan in de avond over 2 jaar heb ik er 2 x kort achter elkaar gezien en het raare van al
was de dag er achter zijden ze in het vtm nieuws dat ze een graansirkel gesinaaileert was dat vondt ik
wel wat eng ik hoop als ze komen dat ze niet vijandig zouden zijn zo als ze in elke speelfilm zijn
bv,signs met mel gibson , en the war of the worlds en the independent's day wat is u meening er
over?????????????????moest u nog vragen hebben mag je me altijd bellen op me gsm ik sta er voor
open
Maak indien mogelijk een schets van het verschijnsel.
ik heb een foto getrokken met een kring er rond van waar dat ie was
Waren er nog andere getuigen?
toch niet dat ik van weet spijtig genoeg
Wat is uw mening over het UFO-fenomeen?
ik geloof er wel in om dat het niet de 1ste x is dat ik dat zie eigenlijk zo als ik al vertelt heb verder in
de mail
Eens ik al deze informatie van u ontvangen heb kunnen we op zoek gaan naar een eventuele rationele
verklaring voor wat u heeft waargenomen.
Ik hoop u alvast met dit schrijven van dienst te zijn geweest. Aarzel zeker niet opnieuw te mailen
indien u nog aanvullende vragen hebt. Ik hoop dat u mij van een antwoord kunt voorzien op
bovenvermelde vragen.
ps ik hoop dat ik nog iets van u hoor want ik vindt het raar dat er de laats tijd zo veel te horen krijgen
dat ze een ufo gezien hebben heb dat eens op gezocht via google,
Met vriendelijke groeten,
Frederick DELAERE
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Onze bevindingen
Hoogstwaarschijnlijk heeft de getuige de landingslichten van een vliegtuig waargenomen. Een fel licht dat
blijft „stilhangen‟ is in vele gevallen hierdoor te verklaren. Vaak zien de getuigen de knipperlichten van de
vleugels niet. Eveneens het feit dat het vliegtuig naar de getuige toe vliegt wekt te indruk dat het verschijnsel
lijkt stil te hangen. Wanneer het vliegtuig plots afdraait om bv. de landing in te zetten lijkt het alsof het licht
plots verdwijnt maar dit is niets meer dan de landingslichten die wegdraaien.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 29/03/2008
Plaats: Hillegom (NEDERLAND)
Tijdstip: 23u30 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: twee schijnsels in de wolken

Goedendag,
ik wil u graag raad vragen in het volgende: Gisteravond ging ik om 23.30 de hond uitlaten.
Ik kijk altijd graag naar de sterren en ook gisteravond speurde ik de hemel af op zoek naar de Orion.
Daar waar normaal gesproken dit sterrebeeld te zien is, was het nu bewolkt en zag ik twee schijnsels
in de wolken, waarvan ik in eerste instantie dacht dat het de verlichting van twee elkaar passerende
vliegtuigen was.
Toen ik een paar seconden later weer die richting op keek, waren de schijnsels er echter nog en
bewogen in een geheel andere richting. Het zag er een beetje uit als het schijnsel van een hele sterke
lamp op de wolken, maar een lichtbundel kon ik niet ontdekken. De hele tijd dat ik heb gelopen,
ongeveer 15 minuten, was het schijnsel er.
Toen ik thuis kwam riep ik mijn man om te komen kijken: Hij heeft het ook gezien en kon het niet
verklaren.
Toen ik uiteindelijk naar binnen ging waren ze er nog steeds.
Wij wonen in Hillegom, Zuid-Holland en het schijnsel bevond zich in het Zuiden.
Ik hoop dat u mij kunt vertellen wat ik gezien heb!?

Met vriendelijke groeten,
S.B.
Onze bevindingen
Dit is een duidelijk geval van een „skybeamer‟ van een discotheek of een evenement in de buurt. Deze felle
lichtspots worden zeer vaak bij dergelijke evenementen gebruikt om de aandacht van voorbijgangers te
trekken. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze lichten op het wolkendek zeer vreemd overkomen en
kunnen soms zelfs de lichtstralen die de lichten produceren niet waargenomen worden.
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 07/02/2008
Plaats: onbekend
Tijdstip: 9u26 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: vreemd verschijnsel op foto

Via een UFO-forum kreeg ik onderstaande foto onder de aandacht en werd de vraag gesteld om welk
verschijnsel het hier zou gaan.

Fig. 13 : Links ziet u de originele foto. Rechts is een uitvergroting van het verschijnsel te zien.

Onze bevindingen
Wanneer we de uitvergroting (rechts fig.13) zorgvuldig bekijken merken we op dat er zich tussen de twee
witte strepen een vorm van een vliegtuig bevind. De twee witte strepen zijn vermoedelijk de navigatielichten
op de vleugels en het rode is het aan- en uit knipperende anti-botsingslicht.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 05/04/2007
Plaats: Zottegem
Tijdstip: tijdstip onbekend
Bijzonderste kenmerken: donkere stippen op foto
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hallo,
ik ben a. t. ik geloof in ufo s heb al heel wat vreemde dingen gezien een paar maanden geleden heb ik
een huis gekocht en voor ik begon in te werken heb ik fotos getrokken in het huis en daar buiten. wat
bleek nu ik had een foto genomen van een grote boom in mijne tuin daar stonden drie vreemde dingen
op maar ik heb dat maar pas gezien als ik de fotos op mijn pc heb gezet dat was duideluk geen balon
of vliegtuig is ben er heel zeker van dat het een ufos zijn op één foto drie opjecten heb ook nog een
foto van mijn dak genomen en aan mijn gebuur zijn dak staat er ook iets vreemd op heb dit allemaal
nog op digitaal fototoestel dat is gene zever .heb die fotos ook aan ufoloog marin vandercruyssen
afgegeven om te laten te onderzoeken ik zou graag ze aan u ook geven .laat iets weten aub

Fig. 14 : Net boven de boomtoppen merkt men een zwarte stip
op.

Fig. 15 : Een andere zwarte stip is zeer zwak te zien net boven
het dak van de gefotografeerde woning.
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Onze bevindingen
Hoogstwaarschijnlijk heeft de getuige hier vogels gefotografeerd. Daarbij komt nog dat de getuige
deze zwarte stippen niet bewust heeft gefotografeerd maar dat hij deze pas later op de foto‟s heeft
ontdekt.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 08/05/2008
Plaats: De Haan
Tijdstip: 21u19 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Vreemd lichtverschijnsel op foto

Hallo,ik kwam er later eigenlijk later pas achter,
dat op deze foto een onherkenbaar licht en onduidelijk beeld te zien is.
Misschien een simpele verklaring,maar ik wil je toch mijn mooie foto tonen,
van mij prachtige dochter bij zonsondergang met misschien wel een ufo op de achtergrond!?
Groeten N.C.

Fig. 16 : Links is de originele foto te zien, recht een uitvergroting van het verschijnsel. Voor de privacy van de getuige is de
persoon op de foto onherkenbaar gemaakt.

Hallo,
Het toestel is van het merk Kodak easy share cd 43.
Heeft 4.0 megapixels,en de data was 8 mei 2008.
Tijd 21.19 uur.
Groeten van N.C.
Onze bevindingen
Het verschijnsel op de foto is vermoedelijk de reflectie van het flitslicht van het fototoestel op een
insect.
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 03/06/2008
Plaats: Merksem
Tijdstip: 23u10 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: vuurbol die rond z‟n as draait

Merksem bij Antwerpen,
Omstreeks 23.10 uur dinsdag 03 juni 2008, een vuurbal of een oranje licht dat om zijn eigen as
draaide en zich verplaatste van het noordoosten naar het zuidwesten eerst snel, dan vertragend om
weer sneller te gaan vervolgens kwam het tot stilstand en doofde uit, of verwijderde zich. Er waren in
de directe omgeving nog sterren te zien. Ik was er samen met mijn dochter naar aan 't kijken na dat ik
haar had buitengeroepen, ook mijn vrouw is komen kijken. Ik kan het object niet verklaren. Het was
raar.
Groeten J.

Onze bevindingen
Vermoedelijk heeft deze getuige een vuurballon waargenomen. Het gedrag en uiterlijk van het
waargenomen verschijnsel is hier volledig mee te verklaren.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 06/06/2008
Plaats: Veldwezelt (Lanaken)
Tijdstip: 0u30 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 5 schijven in de lucht

Een vrouw belde me op met het verhaal dat een vriendin van haar op 6 juni 2008 omstreeks 0u30 5
schijven had zien rondcirkelen in de lucht. Ze had geen geluid gehoord. De getuige keek in de richting
van de kerk van Veldwezelt (Lanaken) en de waarneming duurde ongeveer 1m en 30 sec.
Op 06/08/08 schreef ik de vriendin van de getuige volgende mail:
Referentie: E202080806

Beste I.,
Voor 6 juni kregen we geen andere meldingen uit België binnen. Er waren slechts enkele meldingen in
die week en de beschreven verschijnselen lijken ook niet op wat uw vriendin heeft waargenomen.
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We vermoeden dat uw vriendin getuige was van een “Skybeamer” of schijnwerper van een of andere
discotheek of evenement in de buurt. Vaak veroorzaken deze enorme lichtspots UFO-meldingen.
Doordat de lampen vaak vreemd bewegen, de getuige geen geluid hoort en de dat ook vaak de
lichtstraal zelf niet te zien is maar enkel een schijfvormig licht in de lucht. Men kan zich voorstellen
dat dit een zeer vreemd beeld moet vormen voor de getuige.
Wat het incident met de wekker betreft denken we dat dit puur toeval was (misschien heeft uw vriendin
per ongeluk de wekker geactiveerd om op een bepaald tijdstip in alarm te gaan). Dit in samenhang
met het zien van de onbekende “schijven” in de lucht zal alles nog vreemder doen lijken dan het in
werkelijkheid was.
Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dat kan u
steeds bellen of mailen. In zoverre van het mogelijke zal ik u proberen verder te helpen.

Met vriendelijke groeten,
Frederick DELAERE
Haar reactie op m‟n schrijven was:

Hallo Frederick,
Wij weten hoe laat het is.
De nicht van mijn partner heeft Ashtar gezien (Ruimtewezens in LichtSchepen)
Voor meer informatie over het Ashtar Commando, zie website: http://www.creativecoaching.nl/
Het sinjaal van de wekkerradio was helemaal geen toeval, en ze heeft die radio ook helemaal niet per
ongeluk geactiveerd integendeel,
het opspringen van de wekkerradio vlak na het "verdwijnen" voor het menselijk oog van de
LichtSchepen van het AshtarCommando was niets anders dan een teken dat zij tot de "groundcrew"
behoort van datzelfde AshtarCommando.
Ik heb haar inmiddels over deze ernstige zaak ingelicht.
Met vriendelijke groeten
I. T.
Voor verder vragen of inlichtingen in verband met deze naderende landing en verschijning voor de
hele mensheid
van het Ashtar Commando, kan u mij altijd bereiken op volgend gsm nummer:

Onze bevindingen
Het is bijzonder spijtig te vernemen dat er tegenwoordig nog dergelijke UFO-sektes bestaan. Deze
groeperingen verzieken alleen maar het fenomeen en brengen niemand iets bij. Wij hopen dan ook dat
de getuige van deze waarneming eerder kiest voor onze verklaring i.p.v. geloof te hechten aan deze
totaal uit de lucht gegrepen verhalen.
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 15/06/2008
Plaats: Bonheiden
Tijdstip: 1u30 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 6 grote oranje sterren

Omstreeks 01u.30u waren mijn zoon, (19), ikzelf en vriendin getuige van een bizar fenomeen...uit het
noorden kwamen langzaam twee rijen van zes grote oranje sterren langzaam aangevlogen.......alle
andere sterren stonden stil en waren witachtig van kleur....ze maakten een grote boog en gingen
verder oostelijke richting,.....ik ben benieuwd of ik er iets in de media zal van horen....
mvg, C.C.

Hallo,
Bedankt dat u toch belangstelling hebt....
Het was vanuit de tuin bij mij thuis, Rijmenam (Bonheiden idem postnummer)
Het was juist zondag...dus 01u.35u.....zoonlief van bijna 19 kwam thuis en vestigde mijn aandacht
erop, mijn vriendin zag het fenomeen eveneens......het verschijnsel heeft zich zeker min. 15min
afgespeeld.....in alle haast nog foto's proberen te nemen....maar ja zo goed ken ik dat ook weer
niet....in ieder geval er was een sluitertijd van 3.2sec, en in die tijd hebben ze "die afstand"
afgelegd....Ben 58j man, sta open voor vele dingen, kan ook kritisch zijn, maar dit verschijnsel kon ik
niet thuisbrengen bij een weerballon of nog wat anders...
Met de verrekijker van wijlen mijn vader, 10 x 50, kon ik waarnemen dat die dingen om hun eigen as
tolden...
Heb het ook gemald aan Ufoplaza.
Indien u nog info wenst....alhoewel ik toch wel allens gezegd heb dacht ik...géén probleem.
Mvg, C.C.

Fig. 17 : Hieronder de reeks foto‟s die de getuige van de verschijnselen kon nemen.
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Onze bevindingen
We vermoeden dat dit foto‟s van vuurballonnen zijn. De snelheid waarmee ze zich verplaatsten en de
beschrijving van het verschijnsel past dan ook volledig voor deze verklaring. Bovendien duiken in
deze streek wel vaker vuurballonnen op.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 15/06/2008
Plaats: Rijmenams
Tijdstip: tussen 1u en 1u30 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: 6 lichten in formatie
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hallo
in de nacht van zaterdag 14 juni op zondag 15 juni tussen 1u en 1.30 stond ik bij een kennis in putte
bij mechelen buiten nog wat na te praten
ik keek omhoog en zag in de verte richting mechelen 2 of 3 lichten dit viel mij direkt op omdat het
nogal felle lichten waren en licht oranje van kleur
ge moet wel weten dat wij hier in de zone zitten van de landende vliegtuigen van zaventem zo was mijn
eerste gedacht dat dit misschien wel van die cargo vliegtuigen waren en verder geen aandacht meer
aan geschonken en even later maar huiswaarts gereden
thuis aangekomen deed ik mijn koffer open keek omhoog en zag ik daar 6 lichten traag vliegen mijn
richting uit in formatie leek veel op het sterrenbeeld van de grote beer maar dan met maar 2 lichten in
de staart
ik wist onmiddellijk dat het om dezelfde lichten ging die ik eerder die nacht had gezien het tijdstip
schat ik ongeveer tussen 1.30 en 1.45
ik heb vol bewondering naar dit fenomeen blijven kijken want het bleef bijna ter plaatse hangen
geruime tijd zelfs later kreeg ik de indruk dat alle 6 de lichten stegen want de lichtjes werden kleiner
en hingen ook boven de wolken de formatie was ondertussen ook al uiteen gevallen ze verdwenen ook
uit mijn zicht
ik kan onmogelijk inschatten hoe hoog ze eerder vlogen ik denk toch ruim onder het wolkendek want
het was licht bewolkt
het was ook windstil die nacht en alles gebeurde geruisloos
het licht was gewoon een licht geen stralenbundel ik kon ook geen enkel teken zien wat zou wijzen op
een toestel of iets wat groter zou zijn dan het licht zelf het was rond of bol ik had ook niet de indruk
dat het uitlaatgassen waren zoals bij een raket
de richting dat alles vloog was van west naar oost op het ogenblik dat ik het zag vloog het van noord
naar zuid tot het ogenblik dat het steeg toen verdween alles oostwaarts voor wat ik nog kon zien boven
de wolken en achter de bomen
toen ik in huis kwam was het 1.50 1.55
ik woon in rijmenam ( bonheiden)
ik hoop dat ge hier iets aan hebt als er iets niet duidelijk is vraag gerust
als er geen bezwaar is wil ik wel contact met andere getuigen
ik heb geen flauw benul wat het kan geweest zijn het laat vragen achter
hopelijk tot gauw groeten
M.

Onze bevindingen
Met zekerheid kunnen we stellen dat deze getuigenis overeenstemt met de voorgaande waarneming uit
Bonheiden waarbij op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip enkele vreemde lichtpunten werden
gefotografeerd. Ook hier moeten we de verklaring bij vuurballonnen zoeken.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 02/07/2008
Plaats: Overboelare
Tijdstip: 15u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: vreemd voorwerp op infrarood foto.
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Fig. 18 : Infrarood foto van het vreemde verschijnsel. Links zien we de originele foto, rechts een
uitvergroting van het verschijnsel.

Hallo Frederick,
Gegevens van foto ,
Nikon D80
Filter IR
Iso 200
Diafragma 5,6
Datum 2-07-2008 15,4 u
wind richt Z-W
Genomen -Overboelare Paalwilgenkouter
Met vriendelijke groeten,

Beste Frederick,
De foto is genomen in de namiddag,met een infra rood filter R72/52mm . Het is een Nikon toestel met
lens DX 18-55 . De lens stond op 18MM . Ik hoorde die dag al enkele malen een zwaar zoemend
geluid . Ik bezit toestellen om geluid te meten, geluid zegt heel veel .Ook in graancirkels ,leylijnen
,ufo. Als er zo zwaar zoemend geluid hoorbaar is ,en er word dan gemeten .Zijn er ook geluiden
onder de 20 HR waar te nemen, met een toestel . Niet hoorbaar met het menselijk oor . Je kan ze dan
ook noch eens opneem en met een digitaal recorder en hoorbaar maken nadien op p c . Met het
programma COOL EDIT. Ik beschouw dat als multidimensionaal geluid en scalaire technologie. Kan
soms niet gezien worden met het menselijk oog ,maar wel vast gelegd worden met IR .
Groeten,

Onze bevindingen
We kunnen onmiddellijk stellen dat het gefotografeerde verschijnsel niet duidelijk genoeg is voor een
uitgebreide analyse. Afgaande op het uiterlijk van het verschijnsel denken we dat een vogel de
grootste kanshebber is om als verklaring te dienen.
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 06/07/2008
Plaats: Noorden van Friesland (Nederland)
Tijdstip: 22u15 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: grote lichtgevende bol

HALLO,
IK HEB GEZOCHT OM EEN MELDPUNT VOOR VREEMD VLIEGENDE VOORWERPEN..EN KWAM BIJ JOU UIT.
GISTERENAVOND ZO ROND KWART OVER 10 S'AVONDS ZAGEN MIJN ZOON EN MAN INEENS EEN GROETE
LICHTENDE BOL DIE VLOOG OVER ONS HUIS ONZE ANDERE ZOON EN IK ZELF
HEBBEN HET OOK GEZIEN..WE HEBBEN GAUW HET FOTO TOESTEL GEPAKT,MAAR HELAAS WAS HET TOEN AL
TE HOOG GESTEGEN..EN ZO SNEL HET ER WAS ZO SNEL VERDWEEN HET OOK WEER..MAAR TOCH HOUD HET
ONS BEZIG..WORD DIT VAKER GEZIEN!! EN WAT KAN HET ZIJN..IK VOND TOCH DAT IK DIT EVEN WILDE
VERMELDEN.
WIJ WONEN IN EE EEN PLATSJE IN HET NOORDEN VAN FRIESLAND.
VRIENDELIJKE GROET K.F.

Fig. 19 : Foto van het verschijnsel. Hierop is echter geen groene kleur te zien zoals de getuige beschrijft.

Onze bevindingen
Ook hier hebben we hoogstwaarschijnlijk met een vuurballon te maken.

Belgisch UFO-meldpunt

| 38
35

Jaarverslag 08/2007 – 07/2008

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 15/07/2008
Plaats: Saint Georges les Baillargeaux (Frankrijk)
Tijdstip: tussen 22u30 en 22u45 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Foto‟s met vreemde vlekken.

Hallo Frederick
Ik heb u net aan de telefoon gehad en u verteld over foto‟s met rare vlekken, we hebben tijdens onze
terugreis vanuit zuid Frankrijk een tussenstop gemaakt.
Deze tussenstop was op camping le futuriste in het plaatsje Saint georges les Baillargeaux.
In de avond van 15 juli 2008 tussen half elf en kwart voor elf in de avond hebben we een paar foto‟s
genomen van de mooie omgeving.
Op een paar van deze foto‟s staan, of een, of meerdere vlekken waar wij geen verklaring voor kunnen
vinden.
Het gaat om foto‟s genomen vanaf het zelfde punt, in dezelfde richting.
De maan stond achter ons en die kan het dus niet zijn, de foto‟s zijn genomen naar de kant waar de
futuroscope zich bevind.
Een vlek op de lens van de camera lijkt mij onwaarschijnlijk omdat het niet op iedere foto te zien is.
Ik zal de foto‟s bijvoegen en hoop dat u mij kunt vertellen wat het zou kunnen zijn.
Met vriendelijke groet
J. en M
Fig. 20 : Enkele van de foto‟s die de getuige ons van het vreemde verschijnsel bezorgde.
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Onze bevindingen
Wat de getuige hier heeft gefotografeerd zijn niets meer dan stofdeeltjes. Door het flitslicht worden
deze stofdeeltjes die rondvliegen in de lucht gereflecteerd en lijken er vreemde vlekken op de foto‟s te
staan. Een andere aanwijzing hiervoor is dat de getuige tijdens het fotograferen zelf niets van de
vreemde vlekken opmerkt, deze stofdeeltjes zijn voor het menselijke oog nauwelijks zichtbaar, laat
staan in een donkere omgeving. Door zelf wat stofdeeltjes te produceren en het nemen van enkele
foto‟s met een flitslicht kwamen we tot gelijkaardige foto‟s.
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 22/07/2008
Plaats: Brussel
Tijdstip: 16u28 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: driehoekig metaalachtig object

hoi,
ik denk getuige te zijn geweest van een onbekend verschijnsel boven brussel gisteren omstreeks 16.28.
Een collega vestigde mijn aandacht op het object. Toen ik in de richting van avenue Louise keek ( ik
bevind mij op Square de Meeuws op de elfde verdieping) zag ik idd een driehoekig metaalachtig object
(zonweerkaatsing) rare bewegingen maken om uiteindelijk in zuidelijke richting van brussel hoger en
hoger te vliegen om dan te verdwijnen in het luchtruim. Dit was ongeveer een vijftal minuten en we
zagen herhaaldelijk de weerkaatsing van de zon wat erop wijst dat het object niet echt een recht
traject volgde. Heeft u nog meldingen gekregen? Ik dacht eerst aan een stealth...
I.
Onze bevindingen
Dit interessante geval trok meteen onze aandacht. Men ziet immers niet elke dag een “driehoekig
metaalachtig object” boven onze hoofdstad. Onze medewerker, Werner POETS, is alvast de twee
getuigen gaan interviewen en nam de nodige foto‟s op de plaats van de waarneming. Dit alles zal
resulteren in een nieuw onderzoeksrapport dat tegen het einde van dit jaar zal gepubliceerd worden.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 22/07/2008
Plaats: Kortrijk
Tijdstip: 23u24 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Een fel licht op grote hoogte.

Beste,
Op dinsdag 22 juli omstreeks 23h24 merkte m‟n vrouw “iets” door ons dakraam.
Wij gingen juist slapen en hadden het licht uitgedaan, gezien ons bed juist onder ons veluxraam staat
zien we veelal vliegtuigen met knipperlichtjes overvliegen in het donker en uiteraard de sterrenhemel
bij heldere hemel zoals dinsdag geweest.
Wat me opviel is dat m‟n vrouw, die zonder bril de vliegtuigen en zelfs de sterren niet kan zien „s
avonds, mij onmiddellijk vroeg: “zie jij dat ook daar in de lucht?!”
Toen ik keek ben ik onmiddellijk op ons bed gaan staan want ik vond het maar vreemd:
Een fel licht,op toch een grote hoogte, vloog richting “hoog Kortrijk”. Het vloog traag vooruit maar
in kleine snellere sprongen. Soms ging het dan in een vlug naar rechts of naar links, of omhoog en
omlaag trillend, maar het leek wel dan zijn zelfde richting (lijn) terug te hernemen.

Belgisch UFO-meldpunt

| 41
38

Jaarverslag 08/2007 – 07/2008

Het licht zelf was amberkleurig en bij het naar links of rechts te gaan ging het naar fel geel. Plots uit
het niets waren er 3 van die lichten bijgekomen!
Op zo een,naar mijn schatting toch, 2Km verder schoten ze alle 4 pijlsnel weg bijna loodrecht
omhoog met achteraan eerst fel blauwlicht tot het een kort blauwstreepje was en dan zag ik niets
meer.
Ongeveer een 11min. had dit geduurd.
Normaal gezien, zoals ik eerder schreef, zien wij vliegtuigen met knipperlichten of al eens een
helikopter van de rijkswacht die ‟s nachts over de autostrade vliegt richting Frankrijk, maar dit was
zeker geen vliegtuig of helikopter!
Ik ben zeker geen persoon die geloofd in ruimtewezens of vliegende schotels, maar dit vond ik toch een
hele bizarre ervaring. Hoewel, ik denk dat er toch wel een verklaring voor moet zijn?
Graag had ik geweten of er nog mensen zijn die dit gezien zouden hebben?
Nu pas heb ik maar gemaild omdat ik jullie site via internet gevonden heb naar een poging tot zoeken
of er meldingen zouden zijn via het KMI maar vond niet onmiddellijk iets.
Dan heb ik toch maar es “ufo meldingen” ingetoetst op Google uit nieuwsgierigheid.
Mvg,
D. J.

Onze bevindingen
Hier hebben we ongetwijfeld met een interessante waarneming te maken. De melding is doorgestuurd
aan een correspondent uit Kortrijk voor eventueel verder onderzoek.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 26/07/2008
Plaats: Veurne
Tijdstip: 23u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Helder lichtpunt.

Beste,
Gisterenavond rond 23.00 waren we met 5 personen getuige van een vreemd fenomeen. Gedurende
een 5-tal seconden zagen we een helder lichtpunt (te vergelijken met een heldere ster). Dat helder
lichtpunt bewoog zich horizontaal van ongeveer het zuiden naar het noorden met een vergelijkbare
snelheid zoals die van een straaljager. Dat lichtpunt was plotseling verdwenen.
Wij hebben dit waargenomen in Veurne.
Ik vermoed dat dit geen vallende ster was omdat die meestal schuin naar beneden komen. Hetgeen wij
zagen bewoog zich niet te hoog en volledig horizontaal.
Hebt u daar een verklaring voor ?
Vriendelijke groeten,
M. V.
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Onze bevindingen
In dit geval denken we dat de getuigen een meteoor hebben waargenomen die opbrandt in onze
atmosfeer. Een helder lichtpunt dat met de snelheid van een straaljager (de snelheid is natuurlijk zeer
moeilijk in te schatten) plots lijkt te verdwijnen in het duister doet aan een opbrandende meteoride
denken. De hoek waaronder de meteoor in de dampkring komt kan variëren en is moeilijk in te
schatten van op de grond.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 27/07/2008
Plaats: Lendelede
Tijdstip: 14u15 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Object dat rond vliegtuig vliegt.

Een werkelijk zomerse dag. Terwijl ik in de schaduw op een bank
rustte, genoot ik van het zicht van de blauwe hemel die slechts her en
der een witte wolk telde. Op dat ogenblik vandaag kwamen regelmatig
(lijn)vliegtuigen voorbij. Toeristen, dacht ik zo. Ik volgde een van
ruwweg ZW naar NO. Waarschijnlijk nog aan het stijgen; het bewoog
zonder “witte motorstrepen” door de lucht. Focus was dus op dat
vliegtuig. Plots viel me een krasse beweging op in de omgeving ervan.
Een “object” leek om het vliegtuig te cirkelen, gezien vanuit mijn
(verre) grondpositie natuurlijk. Nuchter realiseerde ik me
onmiddellijk dat het object zich in werkelijkheid wellicht niet eens
zo fysiek dicht bij het vliegtuig moest bevinden. Kwam het object net
van achter een zeldzame, kleine witte wolk tevoorschijn? Dat zou
kunnen, maar zeker ben ik niet omdat ik vooral het vliegtuig
bewonderde. Het viel me in elk geval op doordat er plots een andere
beweging en kleur was; een sterk contrast tussen vliegtuig (zonnewit
doch niet oogverblindend), de lucht (blauw, nagenoeg wolkenloos) en
het object. Nogmaals: zichtbaar contrast én vooral, het was in
beweging! Het object bewoog als sommige vliegen: in rechte lijn, dan
plots van richting veranderend. Aanvankelijk leek het te bewegen
rondom het vliegtuig, maar dan schoot het weg van de staart van het
vliegtuig, op en neer zwevend. Het vloog weg in tegenovergestelde
richting van het vliegtuig, in dalende weliswaar grillige lijn. In
vergelijking met het vliegtuig op die toch serieuze hoogte, vond ik
dat het object groot moest zijn. Ook zijn snelheid viel me op.
Duidelijk sneller dan het vliegtuig. Vanwege de goede zichtbaarheid
van het object (zijn groter-dan-vliegtuig uitzien) en zijn snelheid,
vermoed ik dat het object in feite zich dichter bij mij bevond dan het
hoog bewegende vliegtuig maar nog steeds voldoende veraf. Met groot
bedoel ik dikker dan het vliegtuig , maar niet zo lang. Welke vorm het
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object precies had, kan ik niet zeggen. Het was moeilijk te bepalen
omdat het object snel bewoog en slechts een paar keer ter plaatste
dwaalde (lees: scherper, beter waarneembaar). Overigens duurde deze
waarneming om en bij de vijftien seconden. Ik verloor het object uit
het oog, toen ik opzij keek naar de persoon die naast me zat (in
gesprek met andere mensen die niet naar de lucht keken maar lustig
praatten) om haar te wijzen naar het vreemde object. Mijn zus zag het
object niet terwijl ik het object terug probeerde te volgen, en dat
lukte even. Ze zag het object niet, waarschijnlijk omdat ze zich
onverwacht moest concentreren op de heldere hemel en omdat het object
in feite niet reuzachtig groot was (hetgeen oriëntatie/focus
bemoeilijkt natuurlijk). Ik liet het zijn en wou het object in m‟n
eentje verder volgen, maar ik was het object allang uit het oog
verloren ... Het object ging dan ook richting rand van mijn
gezichtsveld, lager bij de hemel, weg van de strak blauwe hemel naar
een gebied met wel meer witte wolken.
Een kleur toekennen aan het object vertelt niet veel meer over het
object. Het is ook moeilijk de exacte kleur te omschrijven vanwege het
felle zonlicht. Op een bepaald moment had het object, dat toen iets
rustiger bewoog ter plaatse zeg maar, een zekere rode kleur (geen fel
rood, eerder zacht morgenrood maar met neiging naar paars). Ik kon
duidelijk de invloed van het zonlicht waarnemen. Je weet wel, zoals
zonlicht op wolken beweegt: licht en dan weer met schaduwen. Eigenlijk
was het object als het ware gehuld in een wolkachtige sluier. Echter
het was geen "complete" wolk of ook maar wolkje. Het was het object
dat ik volgde! En geen vogel. Raar, maar op dat meer waarneembare punt
leek het object tonvormig. De bovenste helft van die “vliegende ton”
was duidelijk donkerder dan de onderste helft. Dat moet ongeveer het
dichtsbijzijnde waarneempunt geweest zijn, want het object werd
kleiner bij verdere waarneming terwijl het verder weg vloog. In het
begin van de waarneming meende ik dat er zich een zwarte ring bevond
omheen het gekleurde object. Die zwarte ring zag ik de volgende
seconden niet meer. Het object werd naar het einde wel kleiner, dus ik
kan niet met zekerheid zeggen dat die donkere ring nog aanwezig was
dan niet. Ik denk dat het misschien gewoon invloed van het zonlicht
was, maar ik vermeld het toch maar hè.
Ik kan gerust zonder leugen zeggen dat ik geen zonneslag had: Ik zat
op een koele plek in de schaduw, had onlangs nog water gedronken en
was niet moe. En neen, ik neem geen epo, "ufo" of andere drugs ;-)
Het kan geen vogel geweest zijn: gezien de hoogte, het feit dat op dat
moment vogels van nature eerder de schaduw opzoeken en de manier van
bewegen. Was absoluut zeker ook geen - hoe noem je dit: parachutemotor fanaat. Nog een feit: Ik nam geen motorgeluid of ander opvallend
geluid waar. Zo dacht ik nog aan een vallende ster of meteoriet, maar
dat strookt zeker niet met mijn waarnemingen. Ik heb al meerdere malen
vallende sterren gezien en dit was duidelijk niet het geval. Enige
gelijkenis misschien is de dalende richting dat het object uitging
(althans zolang ik het in mijn vizier had). Het was geen inbeelding,
want ik herinner me nog in de ogen te hebben gewreven omdat ik dacht
(vanwege de zon misschien) dat ik me dingen inbeeldde. Maar ik kon het
wel degelijk volgen en observeren!
Wat kan ik verder nog zeggen? Het laat toch een indruk na omdat ik het
niet kan verklaren. Ik denk niet meteen aan Marsmannetjes of zo,
helemaal niet eigenlijk. Een luchtspiegeling misschien, wie zal het zeggen ...
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Met vriendelijke groeten,
B.H.
Onze bevindingen
Het ooggetuigenrelaas is verwarrend. Mogelijke verklaringen zijn: een insect (het komt wel meer voor
dat waarnemers de afstand volledig verkeerd inschatten) of een door de wind meegevoerd object
(plastiek zak, blaadje, …)

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 27/07/2008
Plaats: Weelde
Tijdstip: 24u (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Foto‟s van vreemde bol.

In de nacht van zondag op maandag, tijdens de zeer heftige onweders, hebben wij de volgende foto‟s
genomen waarop een vreemde bol te zien is. Ze zijn gemaakt omstreeks 24.00 uur.
De foto‟s zijn genomen zonder de flits te gebruiken.
Als je ze achter elkaar beziet, kun je zien dat de lantaarn van plaats wisselt, terwijl de bol blijft
hangen. Wij menen hieruit mogen te concluderen dat de bol zich t.o.v. de lantaarn verplaatst en dat hij
door het licht van de lantaarn belicht wordt.
We weten niet wat het is, met het blote oog konden we deze bol niet zien. Dat was pas achteraf toen we
de foto‟s op de computer plaatsten.
Misschien weet jij ons hier meer over te vertellen?
Alvast veel dank voor de moeite.
Vriendelijke groet,
F. L. en M. K.

Fig. 21 : Enkele van de foto‟s die de getuige van het verschijnsel nam. Aan de linker kant bevinden zich de originele foto‟s
die de getuige ons doorstuurde. Rechts staan de foto‟s die door ons zijn bewerkt zodat het gefotografeerde verschijnsel beter
zichtbaar werd.
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Onze bevindingen
De vreemde vlek die op bovenstaande foto‟s te zien is, is niets meer dan een waterdruppel op de lens.
De man trok trouwens gewoon enkele foto‟s en zag later dat daar een vreemde bol op te zien was.
Eveneens het feit dat de vlek steeds op dezelfde plaats blijft staan en dat enkel de achtergrond van
plaats verandert pleit voor deze waterdruppel hypothese.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 28/07/2008
Plaats: Heusden-Destelbergen
Tijdstip: 23u10 (lokale tijd)
Bijzonderste kenmerken: Vreemd wit licht.
Beste,
rond 23u10 op maandag 28/07 zaten mijn vriend en ik op ons terras in Heusden-Destelbergen toen we
een vreemd wit licht opmerkten. Het vloog recht boven ons hoofd, in een rechte lijn van west naar oost
en verdween na een minuut of twee achter de bomen. De vorm het voorwerp was niet goed uit te
maken omdat het zo fel scheen. Qua grootte ongeveer hetzelfde als een lijnvliegtuig, misschien iets
groter. Alleszins véél groter dan de helderste ster aan de hemel. Het léék tevens op dezelfde hoogte als
lijnvliegtuigen te vliegen, maar hierover zijn we het absoluut niet zeker. Het vloog alleszins sneller
dan een vliegtuig, ongeveer tweemaal zo snel (verschillende vliegtuigen vlogen in de buurt, de

Belgisch UFO-meldpunt

| 46
43

Jaarverslag 08/2007 – 07/2008

snelheid was gemakkelijk te vergelijken). Het leek absoluut niet op de andere vliegtuigen en al zeker
niet op die kleine satelieten die men overal kan waarnemen. Wat ons bovenal deed opkijken was het
felle witte licht dat van het voorwerp uitging, en de snelheid waarmee het bewoog. Ik kijk vaak naar de
sterren, maar zoiets had ik nog nooit gezien. Mijn vriend is een hardnekkige UFO scepticus, maar
zelfs hij kon geen verklaring verzinnen voor dit verschijnsel.
Heeft u enig idee wat we hebben gezien?
Mvg,
S.G.
Onze bevindingen
Vermoedelijk hebben deze twee getuigen wel een satelliet zien overvliegen , namelijk de ESA satelliet
ATV. Het gedrag en uiterlijk van het verschijnsel (een fel licht dat ongeveer met de snelheid van een
lijntoestel in een rechtlijnige baan overvliegt is in vele gevallen een satelliet. Om 23u16 verscheen
deze satelliet aan de westelijke horizon (hoogte 10°) om via noord-noordoost (hoogte 88°, m.a.w. bijna
pal in het zenit) om dan aan de oostelijke horizon in de aardschaduw te verdwijnen (hoogte 21°).
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3. Publicaties
Het moet ergens midden 1995 geweest zijn dat getuige
M.V. samen met haar man (ondertussen ex-man) en hun
drie kinderen „s avonds rond 19u30 terugkwamen van een
bezoekje aan de ouders van M.V. Zoals steeds nemen ze
dezelfde route naar huis namelijk via de
Ploegsteertstraat, van Ploegsteert naar Romarin.
Plots merken beide volwassenen aan de rechterkant van
de weg in de verte een fel verlicht huis op. Met hun wagen
komen ze steeds dichter bij het verlichte huisje dat nu nog
meer hun aandacht trekt. Plots wordt het de getuigen
duidelijk waardoor het huis zo verlicht is. Boven het huis
zweeft namelijk een enorm driehoekig zwart verschijnsel
met drie witte lichten aan de hoeken. In het midden van
het gevaarte is een groot fel licht te zien dat een
lichtbundel op het huis schijnt.
Het opmerkelijke aan de lichtbundel is dat deze naar
onderen toe niet verzwakt, maar dat de bundel als het
ware is afgesneden waardoor het verschil tussen licht en
donker zeer sterk opvalt.

De getuigen zagen dit vreemde driehoekig verschijnsel twee keer. De eerste keer is men bij het zien
van het verschijnsel boven het huis gewoon verder gereden en werdt niet gezien hoe het voorwerp
verdween. De tweede waarneming is interessanter omdat de getuigen hier beslisten om het voorwerp
met de wagen te volgen. De tijdspanne tussen beide waarnemingen bedraagt een drietal weken.
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Het onderzoek van deze waarneming resuleerde in dit 20 blz. tellende onderzoeksrapport. Dit rapport
kan in PDF-formaat besteld worden onder de naam „Onderzoeksrapport Romarin – midden 1995.

Op een zonnige werkdag in mei 2000 besliste getuige
W.V.G. om een ritje te maken met de fiets. Dat doet hij
regelmatig bij mooi weer en meestal neemt hij dan ook
de oude treinroute dwars door het natuurgebied “de
Leirekens”, die na afbraak veranderd is in een
fietsroute.
Ter hoogte van Steenhuffel, nadat hij een rij bomen
rechts van de weg was voorbijgereden komt de getuige
oog in oog te staan met “een soort zeppelinvorm” dat op
slecht 50 meter van hem boven een veld stil hangt. Het
sigaarvormige voorwerp heeft volgens de getuige de
afmetingen van twee stadsbussen achter elkaar. Het
heeft een grijze kleur, maar lijkt niet op metaal of enig
ander bekend materiaal. Het zonlicht weerkaatst niet op
het voorwerp. Het object maakt een lichte schommelende
beweging (“als een boot die op kalm water heen en weer
beweegt”).
De getuige is enorm aangegrepen door wat hij ziet en
rijdt traag en “verdoofd” verder. Hij blijft het voorwerp
volgen maar plots moet hij voor zich kijken want anders
zou hij van het smalle fietspad afrijden. Wanneer de
getuige na enkele seconden zijn blik terug naar het
veld richt blijkt dat het vreemde verschijnsel verdwenen is. De getuige begrijpt niet dat dit enorme
voorwerp zomaar in enkele seconden tijd helemaal kan verdwijnen. Hij fietst verder, maar beslist dan
na enkele minuten om het laatste deel van zijn traject over te doen en nogmaals langs de plaats van de
waarneming te passeren. Meer dan een kwartier later heeft de man de plaats van de waarneming
opnieuw bereikt, maar zonder resultaat. Er is geen spoor van de vreemde cilinder te bekennen.

Ook dit onderzoeksrapport kan in PDF-formaat verkregen worden. U kan het bestellen onder de naam
„Onderzoeksrapport Steenhuffel – mei 2000‟.
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4. Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2008
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Het verslag
Op zaterdag 14 juni was het zover, we hielden onze Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2008 in het WestVlaamse Izegem.
Ondanks de wat negatieve reacties in de
Vlaamse pers: “Amper dertig mensen op
UFO-ontmoetingsdag
in
Izegem”
(BELGA), “Je bent jong en je gelooft in
UFO‟s” (Het Nieuwsblad) en “Weinig
aardlingen op UFO-ontmoetingsdag”
(De Zondag), heb ik zeer positieve
gevoelens
aan
dit
evenement
overgehouden. Ik had de stille hoop op
ongeveer 20 aanwezigen en het waren er
dus nog een aantal meer. Als we dit
aantal vergelijken met het UFOsymposium dat Marc Broux vorig jaar in
Hasselt organiseerde waar slecht een 6Fig. 22 : Enkele van de mensen van BUFON (Belgisch UFOtal mensen aanwezig waren, dan hebben
Netwerk) waren eveneens op dit evenement aanwezig.
we het nog zo slecht niet gedaan. Het
was trouwens niet de bedoeling om
honderden mensen te ontvangen. Daar is onze locatie namelijk ook niet geschikt voor. Graag wil ik dit
evenement beperken tot maximum 50 aanwezigen. Beter een kleine groep van oprecht
geïnteresseerden dan 100 “toeristen” die weinig interesse hebben.
Het werd vooral een leerrijke namiddag
waarbij we verschillende nieuwe gezichten
mochten ontmoeten. Naast het praatcafé
was er ook een kort woordje van een UFOgetuige die iets vreemd had gezien op de
luchtmachtbasis van Koksijde. Een zeer
interessante melding die momenteel in
onderzoek is bij ons. Eveneens was er een
andere getuigenis van een man die in de
jaren ‟50 een vijftal vreemde schijven in
Lotenhulle had waargenomen.
Naast dit alles was er nog een infostand
waar de aanwezigen terecht konden voor
info over UFO‟s en het kopen van boeken.
Fig. 23 : Een UFO-getuige komt aan het aanwezige publiek zijn
verhaal doen.

Kort samengevat:
Het is opnieuw een interessante namiddag geworden.
Ik hoop het op deze manier hét jaarlijkse UFOevenement van België te maken.
Fig. 24 : Op de UFO-ontmoetingsdag kan men talloze
UFO-boeken en tijdschriften vinden.
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5. In de media
Televisie:
-

16/10/2007, Splash (VTM – Vlaamse Televisie Maatschappij) (Nieuw UFO-meldpunt)
09/01/2008, WTV-nieuws (W.T.V.- West-Vlaamse Televisie) (stopzetting SOBEPS)

Radio:
-

16/10/2007, Radio 2 West-Vlaanderen (Nieuw UFO-meldpunt)
16/10/2007, Studio Brussel (Nieuw UFO-meldpunt)
13/06/2008, Studio Brussel (Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2008)
16/06/2008, Radio Donna (Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2008)

Geschreven pers:

Fig. 25 : Het Laatste Nieuws – 29 &30/09/2007
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Fig. 26 : Het Belang van Limburg – 15/10/2007

Fig. 27 : Het Belang van Limburg – 15/10/2007
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Fig. 28 : Gazet Van Antwerpen – 15/10/2007
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Fig. 29 : Het Laatste Nieuws – 16/10/2007

Belgisch UFO-meldpunt

| 55
52

Jaarverslag 08/2007 – 07/2008

Fig. 29 : Het Laatste Nieuws – 16/10/2007
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Fig. 30 : Gazet Van Antwerpen – 16/06/2008

Fig. 31 : Het Belang van Limburg – 15/06/2008
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Fig. 32 : Het Nieuwsblad – 15/06/2008
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Fig. 33 : Het Nieuwsblad – 15/06/2008

Fig. 34 : Het Nieuwsblad – 15/06/2008
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Fig. 35 : De Zondag – 15/06/2008
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Fig. 36 : Het Laatste Nieuws – 16/06/2008

Fig. 35 : Het Beland van Limburg – 16/06/2008
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Fig. 36 : Gazet Van Antwerpen – 16/06/2008
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Fig. 37 : Metro – 16/06/2008
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6. Evaluatie eerste werkingsjaar
Het is een relatief rustig UFO-jaar geweest. In dit eerste werkingsjaar kwamen 39 meldingen binnen.
Juli was een piekmaand met 9 meldingen. Dit is normaal te noemen aangezien de mensen in deze
periode van het jaar zich meer buiten bevinden dan anders en dus ook meer kans hebben om vreemde
luchtverschijnselen waar te nemen.
Wat ons vooral verontrust is de nieuwe trend van de vuurballonnen. Deze ballonnen werden in 20062007 veelvuldig in Nederland voor UFO‟s aanzien. Blijkbaar komt deze trend nu naar België toe. Een
groot deel van de meldingen is hiermee te verklaren.
De 39 meldingen die het voorbije jaar bij ons binnenkwamen zijn slechts een fractie van de werkelijke
waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen die in België worden waargenomen. Nog steeds heeft
het Belgisch UFO-meldpunt niet de naambekendheid die het zou moeten hebben. Vandaar dat in 2009
zal getracht worden om ons meldpunt meer bekendheid te bieden via de Vlaamse media.
Andere doelstellingen voor 2009 zijn de uitbereiding van ons onderzoeksteam. In het kader daarvan
hebben we ondertussen twee nieuwe medewerkers aan het team toegevoegd. Werner POETS en Luc
MUNSTERS zullen ons het komende jaar helpen in het vinden van rationele verklaringen voor UFOwaarnemingen.
In juni komt er opnieuw een UFO-ontmoetingsdag in het West-Vlaamse Izegem. Voorlopig beperken
we ons evenement tot maximum 50 toeschouwers. Mocht dit aantal overschreden worden dan zullen
we in 2010 overwegen om drastische wijzigingen door te voeren op te gebied van locatie en
programma. Het blijft vooral belangrijk om zowel pro als contra van het UFO-fenomeen één keer op
het jaar in België samen te krijgen.
Afgaande op de cijfers voor 2007-2008 zullen wij alvast onze onderzoeken naar vreemde
luchtverschijnselen verder zetten in België. Het Belgisch UFO-meldpunt heeft nogmaals bewezen dat
er nood is aan een neutraal meldpunt voor vreemde luchtverschijnselen die de waarnemers van een
rationele verklaring voorziet.
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Publicaties bestellen
Regelmatig worden bij interessante meldingen van vreemde luchtverschijnselen nieuwe
onderzoeksrapporten opgesteld en later ter informatie verspreid onder geïnteresseerden. Een digitale versie
is steeds gratis verkrijgbaar. Het sturen van een mail met de vraag om het rapport te krijgen is voldoende.
Men kan eveneens een uitgeprinte versie van een rapport of bundel bekomen door het bedrag dat in de
onderstaande lijst te vinden is (onkosten voor het drukken en versturen) te storten op rekeningnummer 0639686878-08 met vermelding „Onderzoeksrapport nr (gevolgd door het nummer van het gewenste rapport) of
de naam van de bundel.

Verkrijgbare rapporten en bundels:
-

Onderzoeksrapport Nr. 01.021129.2003 (Zwevegem 29-11-2002) – gedrukte versie = 5 €

-

Onderzoeksrapport Nr. 02.051116.2006 (Kortrijk 16-11-2005) – gedrukte versie = 5 €

-

Onderzoeksrapport Nr. 03.1995.2007 (Romarin - midden 1995) – gedrukte versie = 5 €

-

Onderzoeksrapport Nr. 04.052000.2008 (Steenhuffel – mei 2000) – gedrukte versie = 5€

-

Onderzoeksrapport Nr. 05.080722.2008 (Brussel 22-07-2008) – gedrukte versie = 5€

-

10 jaar UFO-onderzoek (Een ervaring, een visie, een conclusie) – gedrukte versie = 10 €

-

Jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt, 08/2007-07/2008 – gedrukte versie = 10 €
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Voor informatie of meldingen:

Frederick DELAERE*
Gentstraat, 95
8760 Meulebeke
BELGIUM
+32 (0) 477 / 82.00.23.
info@ufomeldpunt.be
www.caelestia.be

Belgisch UFO-meldpunt
Uw meldpunt voor vreemde luchtverschijnselen

www.ufomeldpunt.be

* Sinds 1996 is Frederick Delaere actief als onderzoeker van vreemde luchtverschijnselen in België. Gedurende
7 jaar had hij de leiding over een West-Vlaamse onderzoeksgroep welke werd stopgezet in 2003. Delaere is
medewerker van het Antwerpse CAELESTIA (www.caelestia.be). Naast onderzoeksrapporten publiceert hij
regelmatig monografieën die betrekking hebben op het UFO-fenomeen. In 2007 richtte hij het Belgisch UFOMeldpunt op dat gecontacteerd kan worden via www.ufomeldpunt.be. Dit meldpunt zorgt ervoor dat toevallige
waarnemers van onbekende luchtverschijnselen hun ervaring kunnen melden.
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