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1. Voorwoord
Afgelopen jaar was ongetwijfeld een druk UFO-jaar en het fenomeen kwam dan ook regelmatig met
spectaculair nieuws in de media. Zo herinner ik me 14 oktober 2008 waarbij enkele mediums beweerden dat
overal ter wereld massaal UFO’s zouden opduiken. Vooral het Nederlandse NIBURU (www.niburu.nl)
kwam volop met dit verhaal in de media. Ondanks deze waarschuwing bleef een golfvan meldingen uit (we
hadden niets anders verwacht). Een ander spectaculair verhaal uit Engeland bereikte het wereldnieuws
wanneer een UFO zogezegd in botsing was gekomen met een windmolen. Eén van de schroeven was
vervormd en een andere ontbrak. Pas enkele weken later kwam de echte oorzaak naar boven, maar
ondertussen was het verhaal al over de hele wereld bekend. Metaalmoeheid was volgens verschillende
bronnen de ware oorzaak van het onheil.
Los van al deze “wilde” verhalen was het ook voor het Belgisch UFO-meldpunt een vrij druk jaar.
Niet alleen kwamen er in vergelijking met vorig jaar meer meldingen binnen, onze oude weblog moest
plaats maken voor een totaal nieuwe website. Met deze website hadden we twee concrete doelstellingen
voor ogen.
In de eerste plaats wilden we de getuigen van vreemde luchtverschijnselen de mogelijkheid bieden om
rechtstreeks via ons digitale meldingsformulier op onze site hun waarneming te melden. Dit maakt het voor
de getuigen niet alleen gemakkelijker, we bekomen op deze manier ook correctere informatie die bij het
zoeken naar een eventuele verklaring voor een melding zeer belangrijk is (zoals datum, tijdstip, exacte plaats
van de waarneming, richting, hoogtehoek, enz…).
De tweede doelstelling voor het samenstellen van onze nieuwe site was om de bezoekers van ons meldpunt
van meer info te kunnen voorzien. Nu is het immers mogelijk om via de site alle recent binnengekomen
meldingen te bekijken en ze zelfs van persoonlijke commentaar te voorzien. Daarnaast zijn al onze PDFpublicaties nu meteen via onze site te bekijken. Op die manier kan je steeds alle informatie over onze
onderzoeken terugvinden. Tevens kan men deze publicaties van commentaar voorzien. Breng dus zeker eens
een bezoekje aan onze nieuwe site www.ufomeldpunt.be.
Ook dit jaar hebben we opnieuw alle meldingen die van augustus 2008 tot juli 2009 bij ons meldpunt
binnenkwamen gebundeld en voorzien van een korte beoordeling.
Veel leesplezier!
Frederick Delaere
(coördinator Belgisch UFO-meldpunt)

Belgisch UFO-meldpunt

| 1

Jaarverslag 08/2008 – 07/2009

2. Overzicht van de binnengekomen
meldingen.
In dit hoofdstuk worden alle binnengekomen meldingen van augustus 2008 tot juli 2009
besproken. Alle meldingen worden in chronologische volgorde waarop ze werden waargenomen
vermeld en niet in de volgorde waarop ze bij ons meldpunt zijn binnengekomen.
Voor de privacy van de getuigen worden geen persoonlijke gegevens van de getuigen vrijgegeven.
Alle toegezonden brieven en mails worden hieronder letterlijk overgenomen.

Fig 1: Statistiek van het aantal waarnemingen per maand. (! Belgisch UFO-meldpunt)
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Statistische voorstelling van het aantal
meldingen per provincie

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

Aantal meldingen per werkingsjaar

Belgisch UFO-meldpunt

2007-2008

2008-2009

35 meldingen

51 meldingen
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Dag frederik,
ik heb een vraagje voor je, toen ik ongeveer dertien of veertien jaar oud was, in 71 of 72, ik ben
geboren in 58, was ik getuige van iets merkwaardig;
Toen ik rond elf uur s”avonds thuiskwam zag ik boven een kleine electriciteitscabine vlak bij ons huis
een lichtgevende bol hangen
De bol had een doorsnede van max zes zeven meter hetgeen ik kon vergelijken met de canadabomen
waar het tussen hing
Versteend bleef ik staan en heb daar zeker vijf a tien minuten staan kijken en hopen op een reactie, ik
heb zelfs mijn hand uitgestrekt en hardop gevraagd laat je zien, neem me mee maar er gebeurde niets,
alleen steeg de bol plots op en verdween met fabelachtige snelheid in de lucht, ik kon hem op enkele
seconden zien verdwijnen tot hij niet groter was dan de sterren en toen verdween
Omdat ik altijd veel las en een grote fantasie bezit durfde ik dit aan niemand vertellen uit vrees
uitgelachen te worden
Begin dit jaar is mijn vader overleden op 82 jarige leeftijd en in de daaraan voorafgaande maanden
hebben we veel gepraat en dingen verteld dit je alleen in zo een situatie durft te zeggen
Toen ik dit verhaal vertelde barste mijn oude vader echter niet in lachen uit maar viel zijn mond open
van verbazing en verteld hij een identiek verhaal in dezelfde periode en let wel op de zelfde plaats!
Mijn vraag is nu heb jij ooit gelijkaardige verhalen gehoord, daar we beiden dit tuig boven een
electriciteitscentrale zagen dacht ik al dat het leek alsof ze energie kwamen aftappen of iets dergelijks
Mocht je zoiets ooit hebben gehoord zou ik het fijn vinden als je me dit zou laten weten
Groetjes en succes met je initiatief
V.
Onze bevindingen
Het is vrij moeilijk om voor deze melding nu nog een sluitende verklaring te vinden. Deze melding is
namelijk meer dan 30 jaar geleden gebeurd en tevens beschikken we niet over een exacte datum. Bij
een gebrek aan belangrijke informatie kunnen we de zaak niet verder onderzoeken.
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besten.
ik heb een vraag meschien wel een stomme vraag maar voor mij niet. om dat ik het heb megemaakt en
nog steeds mee maak. hoe kan dat een ufo mij met mijn fiets doet stoppen en naar de ufo ga kijken.ik
heb de ufo zien aan komen hij was zwart en had de vorm van een diamand. hij stopte even boven mijn
hoofd en vloog toen weer verder. het was in de jaren 50. in mijn verderen leven heb ik veel ufo,s
gezien.het lijkt of ze mijn verderen leven volgen. 5jaar geleden zag ik en mijn vrouw de laatste ufo het
waren twee zwarten ballen verbonden met een stang of doorloop.hij vloog langzaam voorbij op
ongeveer 10 meter hoogte. ik ben in mijn leven vier keer verhuist en als of ze weten waar ik nu woon.
ik ben niet bang hoor maar wil wel graag weten wat de reden is dat ze hun vaak aan mij laten zien.
hoor graag van u als zo iets vaker voor komt. ik weet ook dat het goed volk is dat voelde ik aan. maar
ik heb ze nooit gezien..
MVG.
D.
Onze bevindingen
Opnieuw een melding van enkele jaren geleden en dan is het vaak moeilijk om bv. aanvullende
onafhankelijke getuigenissen van het verschijnsel te vinden. Tevens merken we op dat de man wel
vaker vreemde zaken heeft waargenomen. Momenteel beschikken we over te weinig concrete
gegevens om dit geval verder te onderzoeken.
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Hallo Frederick,
Op 25/07/2008 rond ongeveer 15:00 H, ben ik met mijn videocamera wat in de natuur van Oosthoven
gaan filmen. Elf korte fragmenten die elk gemiddeld één tot drie minuten duren. De dag nadien ging ik
met deze korte fragmenten een kleine videoclip maken maar zover is het niet gekomen. Op een van de
fragmenten (muur van oude fabriek) ontdekte ik iets merkwaardigs, iets wit melkachtig doorschijnend,
wit tot rozige schijn en een beetje lichtgevend. Op het videobeeld is het een witte veeg die zéér snel
schuin van boven naar beneden valt. Dertig seconden later het zelfde verschijnsel maar dan onderaan
het beeld, zéér snel van links naar rechts bewegend. Daar je met beeldbewerkings software
videobeelden per seconde kan pauzeren (bevriezen) heb ik deze merkwaardige verschijnselen (per
seconde) kunnen vastleggen op foto met de print screen knop van de computer. In bijlage enkele foto's.
Het gefilmde fragment kan ik niet met email verzenden (bestand ongeveer 103 MB groot), maar
eventueel wel aan u bezorgen per post, voor eventueel verder uitgebreid onderzoek.
Met vriendelijke groeten,
F. D.
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Fig. 3: Links is een momentopname uit de video te zien. Rechts een uitvergroting van het verschijnsel.

Onze bevindingen
Het valt op dat de cameraman het verschijnsel zelf niet heeft waargenomen, maar dat hij het
verschijnsel pas later op de beelden toevallig heeft ontdekt. We konden zien dat het verschijnsel
slechts zeer korte tijd in beeld was. We vermoeden dat het vreemde verschijnsel dat in deze opname
opduikt een insect is dat voor de lens passeert. De regelmatige gespantieerde heldere vlekjes links en
rechts van de ‘stang’ wijzen op een regelmatige vleugelslag. In ons archief vinden we verschillende
gelijkaardige opnames terug die later eveneens als insect werden verklaard.
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Fig 4: Foto van het vreemde
verschijnsel door middel van een
infrarood opname.
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HALLO ,
genomen in HOEVEN in NEDERLAND op 13 07 2008 OM 16:49:32 ,genomen naar het noord oost
TEMPERATUUR BUITEN 20 GRADEN
type JPEG 1536X1032 PIXELS- nikon D80 lens NIKOR dc 18-55
GROETEN?
Onze bevindingen
We hebben de maker van deze foto herhaaldelijk mails gezonden om meer informatie te bekomen over
de omstandigheden waarin de foto is genomen en of hij ook effectief iets heeft waargenomen. Steeds
werd ontwijkend hierop geantwoord en bij onze laatste poging kregen we totaal geen antwoord meer.
Zonder deze belangrijke informatie kunnen we de zaak dan ook niet onderzoeken.
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Geachte,
Op 01/08/08 heb ik een vreemd verschijnsel waargenomen. Aangezien ik nu pas op uw webpagina
terechtkwam doe ik het verhaal nu pas.
We zaten die avond buiten op het terras. Om 0.06u zien we plots een 20-tal "lichtjes" opstijgen. Ze
waren veel feller dan sterren en hadden een oranjegele kleur bij het opstijgen, er was duidelijk een
verbranding. Het leek alsof er op heel grote afstand een heel arsenaal raketten afgevuurd werden.
Ik woon in Sint-Martens-Latem en de "lichtjes" leken op te stijgen vanuit de richting van Deinze.
Hiermee geef ik enkel de richting van de waarneming aan, ik heb geen idee van de afstand. Ik denk dat
de 20-tal "lichtjes" op 3 à 4 minuten tijd "opstegen" en je kon ze allemaal nog zo'n 2 minuten
blijven volgen.
Op een zekere hoogte hield de verbranding echter op maar het was wel duidelijk dat het object zelf
gewoon verder "vloog" (schijnbaar op vliegtuighoogte). We konden het object blijven volgen zoals een
vliegtuig dat op grote hoogte voorbijvliegt totdat je het niet meer kan zien.
Toen de verbranding van het laatste "lichtje" niet meer zichtbaar was zagen we ook in die buurt een
veel groter en zeer duidelijk zichtbaar (terwijl het nochtans donker was) object dat hetzelfde traject
"vloog" als de anderen. Dit object steeg echter niet op maar vloog voorbij. Deze waarneming leek
bijzonder spectaculair. Dit object was wit of grijs, lichtkleurig en balk of prismavormig. In zijn vlucht
roteerde dit object traag om zijn eigen as, precies zoals objecten in documentaires of films in de
ruimte zich soms oneindig om hun eigen as draaiend voortbewegen. Het object was een 6-tal seconden
waar te nemen en "vloog" aldus veel sneller dan vorige waargenomen objecten. Het leek zich op grote
hoogte te bevinden en enorm te zijn in omvang.
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Het spreekt voor zich dat ik benieuwd ben wat ik gezien zou kunnen hebben die avond en ik hoop dat u
me iets meer kan vertellen erover.
Met vriendelijke groeten en dank bij voorbaat,
N.L.

Onze bevindingen
Onze medewerker, Werner POETS, heeft voor het Belgisch UFO-meldpunt een uitgebreide emailcorrespondentie met de getuige gehad in de hoop om een antwoord op deze waarneming te
vinden. Het uiteindelijke rapport is terug te vinden op onze website (www.ufomeldpunt.be) op de
pagina “publicaties” en kreeg de naam “onderzoeksrapport Sint-Martens-Latem – 2 augustus 2008”.
Meer info over dit rapport kan u terugvinden op blz. 8 van dit jaarverslag.
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Hallo,
Mss weet je nog dat ik in Augustus het rapport van Romarin heb opgevraagd.
Wel , op 2 Augustus 2008 omstreeks 1.30u - 2u heb ik een driehoekig object waargenomen
in Ieper. Het object was niet verlicht. Vlak boven mij passeerde het object langzaam vooruit en
verdween in de duisternis. Ik herinner me dat het driehoekig was met aan elke hoek lichten die niet
schenen.
Nadien zocht ik het op op het internet en kwam ik deze site tegen. Dan zag ik het rapport van Romarin
en vroeg dit direct op aan jou en als ik dat zo bekeek leek dit helemaal zoals ik het zag. Voor ik het
object waarnam wist ik niet eens dat zoiets driehoekig kon zijn, tot ik dit op de site zag.
Ik zei dit tegen enkele vrienden , maar die zeggen dat ik ze zie vliegen, maar ik weet zeker dat het
iets was.
Ik las vandaag het krantenartikel en ben nu overtuigd om het te melden, mss helpt dit wat met uw
onderzoek.
m.v.g ,
D.
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Fig 5: Tekening gemaakt door de getuige.

Ik stond te praten met een vriend op de plaats van de waarneming en zat wat in de lucht te kijken naar
de sterren , het was een avond met zeer heldere hemel.
we stonden er een 20 tal minuten te praten tot er plots een vreemd driehoekig object recht boven ons
ruisloos overvloog. Het had lichten aan de 3 hoeken van het object maar die schenen niet. Ik was zo
stomverbaasd aan het kijken dat naar dat ding dat ik het niet metteen zei aan men vriend omdat ik zo
verbaasd was. Toen het verdwenen was zei ik tegen men vriend : oh my god ! wat was dat! ik heb iets
vreemds zien overvliegen! Mijn vriend keek metteen in de lucht maar het was al verdwenen. Daarna
hebben we er zeker nog een half uur over gepraat dat ik het 100 % zeker was. Afgelegde route : Het
vloog van het zuiden naar het noorden langzaam over. Het het had zowat de snelheid van een vliegtuig
die laag overvliegt. de waarneming duurde ongeveer 10 seconden. Het kwam uit de duisternis en
verdween in de duisternis in 1 rechte lijn vooruit zonder vreemde bewegingen. Ik deed mijn best om
het goed te bekijken maar het had niks van licht. Het vreemde van al was , ik wist niet eens dat een ufo
driehoekig was, maar toen ik de waarneming gezien had heb ik op internet wat zitten rondzoeken en
kwam zo bij jullie terecht. En op jullie site was ik nog meer onder de indruk toen ik het artikel van
Romarin zag die toevallig in mijn streek werd waargenomen en toevallig ook een driehoekig object
met lichten aan de hoeken! ik stond versteld toen ik het rapport bekeek! Sindsdien kijk ik geregeld in
de lucht en hoop ik om het terug te zien
Onze bevindingen
Ondanks de vlotte medewerking van deze getuige kunnen we niet meteen een verklaring naar voor
brengen die deze waarneming 100% kan verklaren.
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Frederick
als je het filmpje bekijkt, 7 sec begin
ongeveer rechts een paar cm uit de hoek
van het beeld boven met een bocht naar
rechts naar beneden verwijnt boven de
schouw van het huis van achtergebuur
12 sec b egin ongeveer rechts boven hoog in
de wolken en verplaatst zich dan naar links
schuin naar beneden , krijg een goed
redelijk beeld van het opject
Frederick laat je AUB zo snel mogelijk iets
weten
Groeten
W.

Fig 6: Momentopname uit de videobeelden van 15-08-2008 uit Merksplas.

Onze bevindingen
We hebben de beelden nauwkeurig bestudeerd en vastgesteld dat de hoeksnelheid en de hoekgrootte
van het “vreemde donkere schijfje” (dat heel even in beeld kwam) niet in tegenstrijd is met de
karakteristieke vlucht van een vogel. Aan de hand van al deze bekomen informatie konden we stellen
dat het object waarschijnlijk een vogel was die voorbij de lens vloog. De cameraman zelf had het
verschijnsel trouwens pas later opgemerkt en heeft op het moment van de opname niets vreemds
waargenomen. Ook dit is typisch voor zulke gevallen waarbij een vogel, t.g.v. de beperkte resolutie
van de camera, niet eenvoudig op visuele wijze als zodanig herkend kan worden.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
<=31.>)4@?@I?(@@I$
?#==3&>)R%3,37=1$
@%8/&3%0>)%B-,3001-$(454@$
$
!%8A62/"7&3")B"2."7B"2>)H@$,%,$!@@$*789,/5.20*,=0-$

Hallo,
Heb je mail ad. gevonden op de ufo site.
Was voorheen een non believer voor deze fenomenen,en wist niets af over het bestaan van de site,maar
na wat wij zagen t
toch maar even op google gaan zoeken zodat we hier zijn terecht gekomen.
Het gebeurde gisteren avond omstreeks 23.30 (30/08/08)
toen we buiten stonden met een groepje van een stuk of 20 mensen,had plots iemand naar boven
gekeken en lichten opgemerkt die veel feller waren dan de sterren.
De lichtjes bewogen zich iets sneller dan een lijnvliegtuig die ook net overvloog en zaten ook zichtbaar
iets lager dan het vliegtuig.
ze vlogen op 1 bijna rechte lijn de één al wat sneller dan de andere met 3 of 4/5naast elkaar,eentje
botste bijna zelfs tegen een ander die het inhaalde,zodat die plots iets moest uitwijken.
er waren er zeker 50 tot 100,dus was ons eerste gedacht van vliegtuigen al uitgesloten,anders zou het
wel een héél grote volksverhuis zijn geweest.
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andere mensen die kwamen aangefietst,en stopten vertelden dat ze het al een tijdje aan het volgen
waren,bij ons heeft de vertoning zo een 3tal minuten geduurd.
We stonden in een straat met huizen aan beide zijde,dus zagen we ze maar van over het ene dak
tevoorschijn komen om dan weer te zien verdwijnen .
Wat mij verbaast is dat ik nu op jullie forum een paar dezelfde verhalen lees die soms al jaren oud
zijn.
Dus onze vraag!
Wat zou dit geweest zijn ? En waarom horen wij daar niets van in de media.
Het kan toch onmogelijk zijn dat geen enkele autoriteit dit fenomeen niet heeft opgemerkt.
Zeker niet met de controle hier van het luchtruim dicht bij het vliegveld van Wevelgem.
Het voorval deed zich voor te Kortrijk.
Als je even tijd vindt,en je hier iets meer over kan vertellen....graag.
Bedankt. En nee ,niet iedereen was zat die buiten stond!
Onze bevindingen
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze getuige enkele vuurballonnen waargenomen.
Vuurballonnen zijn een soort papieren lampions met een vlam binnenin. Deze vlam zorgt ervoor dat
de ballon aan de binnenkant opwarmt en begint te stijgen. Deze ballonnen kunnen zowel hoog als laag
vliegen, kunnen hoge snelheden halen of bijna bewegingsloos in de lucht blijven stilhangen.
Voor meer info over deze ballonnen verwijs ik u graag door naar de website van onze collega’s van
CAELESTIA op www.caelestia.be. Daar ga je naar Picture Galleries en klik je door naar Sky Lanterns
& Solar Balloons.
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Goeiedag,
U spreekt met V. O. C., de persoon die u vandaag gebeld heeft.
U had me nog eens gevraagd om kort te beschrijven hoe de situatie was.
Het was 1h & we kwamen terug van Jazz in het park, we waren op weg
terug naar onze wagen die we geparkeerd hadden in de Langhalsstraat te Gent.
Toen we aan de auto kwamen had mijn vriendin (L. D.) iets gezien & riep ze mijn aandacht.
Het waren 2 gele lichten die rechtover elkaar stonden & sychroon met elkaar vooruit bewogen.
Mijn vriendin (die normaal heel schuchter is) riep direct de aandacht van nog 2 andere
voorbijgangers,
(dit waren ook de enige mensen die op dit moment in dezelfde straat waren.
Het gaat om 2 jongens van precies amerikaanse afkomst & met afrikaanse roots.
Die hebben ook hetzelfde gezien wat wij toen gezien hebben, hun stem staat ook op de opname.
De lichten bewogen zich op een heel specifieke manier, zoals ik al eerder gezegd heb waren ze
synchroon met elkaar & gingen eerst van linksonder, dan naar rechtsboven, dan terug linksonder,
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& terug rechtsboven (dit was in een voorwaartse richting). Wat opviel is als ze van richting
veranderden draaiden de lichten een stuk rond hun as, precies om richting te bepalen.
Ook in het filmpje hoort u dat er nog 3 andere "ufo's" van ver af aankwamen die kwamen van hoog in
onze atmosfeer neergedaald op een heel hoog tempo & dan stopten die precies heel snel, om dan
juist hetzelfde pad te volgen als de eerste 2 lichtjes. (de 3 andere ufo's hadden wel maar 1 licht)
Wat wel opviel is dat de voorste (de eerste dus) links <-> rechts ging & de andere 3 lichtjes gewoon
in een rechte lijn volgden. Zou het kunnen dat (nu ga ik even ver gaan) bij de eerste ufo de 2 lichten
moesten aanstaan om zo van links naar rechts te kunnen bewegen & de andere 3, 1 licht aan hadden
omdat die toch maar enkel vooruit moesten...???
De hoogte was precies tss de 50m & de 100m, zeker niet meer dan 100m afstand tss de eerste ufo,
de 3 ufo's die "ariveerden" kwamen van een hoogte van meer dan 1Km... dus die kwamen van heel
hoog uit onze atmosfeer, de eerste ufo hadden we niet zien dalen, de andere 3 wel, op het filmpje
hoort u dat er toen juist een andere toekwam.
Het is een kort filmpje, er was weinig plaats op mijn geheugenkaart, maar ik hoop dat de plaats,
tijdstip, getuigen & filmpje u verder kunnen helpen.
Wij zijn zeker benieuwd naar verder nieuws over hetgene wat we vannacht gezien hebben.
Wat ik ook kan zeggen is dat het geen vliegtuig, helicopter of weerballon kon geweest zijn, want
voor een helicopter & vliegtuig te zijn moest er geluid geweest zijn, maar dat was het niet, het was
stil in de straat & ik heb al genoeg helicopters & vliegtuigen boven gent weten vliegen, allemaal
hoor ik ze, deze "ufo" was niet te horen, enkel te bezichtigen.
Een weerballon kan het ook niet zijn, want moest het de wind zijn dan zouden die 3 andere,
"weerbalonnen" ook van links naar rechts moeten gaan, maar ze gingen rechtvooruit.
+ er was deze avond geen zuchtje wind te bespeuren. (of toch niet genoeg om een weerballon
van links naar rechts te brengen, dan mooi synchroon rond zijn as laten draaien & in een mooie
rechte lijn van de ene kant naar de andere kant te laten gaan...
Ik kan enkel nog zeggen dat dit al de 3de keer is dat ik een ufo zag, de eerst was met een vriend
van me thuis in de Oudewee te Drongen, in het jaar 1990-91 in de maand augustus 'savonds om 21h,
dit was de "belgian triangle", en de 2de was ook te Drongen in het jaar 2004 ook in de maand
augustus rond 19h ik reed alleen op de brug aan het Hof van Eden waar ik een ufo zacht op een
afstand van wat leek ongeveer 10-30m van me, deze was heel duidelijk te zien, was ook in een vorm
van een driehoek, maar deze had geen 3 lichten, maar 2 wat op een soort Nike-logo gelijkte.
Ik heb met paint... deze proberen zo goed mogelijk na te tekenen, maar het wat opviel bij deze is dat de
2 nikelogo's verlicht waren met wat precies grote ledlichtjes waren, maar in een vorm van een bijkorf,
dus kleine zeshoekjes & dat die van het brede stuk naar het dunne stuk elkaar opvolgenden/naar boven
liepen. Aan de brede "achterkant" van het toestel waren 4 kleinere trapeziumgevormde vierkantjes die
dezelfde zeshoeklichtjes hadden als dat "nikelogo" maar deze gingen ipv van breed naar smal te gaan,
gingen die van de binnenkant naar de buitenkant. Ik ben toen lijkbleek thuisgekomen & heb het aan
mijn vriending verteld, maar heb daar geen bewijzen van kunnen nemen omdat mijn gsm thuis was, ik
kwam van mijn ouders (die op 5min van mij thuis wonen) dus had ik mijn gsm thuis laten liggen. Die
ufo kwam van richting de spoorweg, want ik reed juist op de brug & toen zacht ik hem
opduiken naarmate ik hoger op de brug reed, de ufo ging eerst langzaam over het veld naast de brug
& ging dan met een snelheid van ongeveer een straaljager naar boven in de wolken, maar ook dit was
geluidloos. Ik hoop dat u me wat uitleg kunt geven over de dingen die ik al gezien heb, ik ben meer
dan benieuw of er nog mensen zijn die hetzelfde gezien hebben als dat wij vannacht gezien hebben in
Gent.
Alvast bedankt voor ons te geloven, ik heb al eens opgezocht op youtube wat voor iets we gezien
hebben, en dit filmpje is het meest te vergelijken met wat wij gezien hebben, enkel dat dat toestel
vooruit ging, terwijl het onze van links naar rechts ging & de andere 3 die volgden gewoon rechtdoor
gingen maar met 1 licht aan.
Wat ook opvalt is dat het precies veel in de maand augustus is, dit is de link
http://nl.youtube.com/watch?v=wsi3wR1EyHA
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We kijken alvast uit naar uw antwoord!
Met vriendelijke groeten,
V. O. C. en D. L.
Onze bevindingen
Bij deze waarneming hebben we enkel de originale waarneming van 31-08-2009 uit Gent onderzocht
en niet de andere waarneming die in het schrijven van de getuige vermeld worden.
Daarbij kwamen we tot de conclusie dat men hier hoogstwaarschijnlijk vuurballonnen heeft
waargenomen. Het “vreemde” gedrag van de ballonnen zoals het plots van richting veranderen heeft te
maken met het feit dat zo’n ballon in een andere luchtlaag terecht komt waar de wind in een andere
richting kan waaien.
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Hallo in de nacht van zaterdag 30/08 op zondag 31/08 hebben ik en een vriend omstreeks 2u. 8
vreemde vliegende objecten gezien in Vielsalm.
De bollen waren fel oranje van kleur leken aan de voorzijde 'in brand te staan' eenmaal voorbij was er
aan de 'achterzijde' helemaal niets te zien.
De hemel was zeer helder. De eerste bol vloog voorop gevolgd door 3 tuigen die achter elkaar vlogen.
De laatste drie vlogen praktisch naast mekaar.
Ze leken zo'n 2 meter doorsnede en vlogen aan de snelheid van een verkeersvliegtuig maar dan wat
lager.
De richting van hun route was van zuidoost naar noordwest en leek de vallei van de Salm te volgen.
Het meest vreemde was dat ze totaal géén enkel geluid produceerden, het was doodstil op dat moment!
Mijn digitaal fototoestel had ik jammer genoeg te laat gevonden want het licht dat ze produceerden
was zeer helder.
Heeft er nog iemand dit vreemde verschijnsel gezien ? Want naar verluid heeft iemand dit in het
nederlandse Heerlen ook gezien.
Is er iemand die mij een verklaring voor dit fenomeen kan geven.
P.s. Ik ben een vliegtuig-freak en het leken mij zeker geen vliegtuigen te zijn !!!
W. H.
Onze bevindingen
Ook bij deze waarneming hebben we met enkele vuurballonnen te maken.
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Telefonische melding ontvangen op 07-09-2008
Op zondag 7 september 2008 kreeg ik in de namiddag een telefoontje van een man die beweerde dat er
“aliens” in z’n tuin zaten en hem en z’n gezin met de dood bedreigden. Op mijn vraag om meer
bewijsmateriaal stuurde de man me enkele foto’s met onderstaande mail:

$
$
Hallo,
Hier in bijlage enkele foto’s van de wellicht Grey’s wezens.
Als we in onze keuken staan, zien we altijd een man staan op 300 meter ver in de bossen, ’s avonds
verlaat hij deze altijd.
Nu zie ik wel dat het een grote groep is, maar hun wel goed camoufleren in de bossen.
Meestal zien we enkel een wit gezicht, maar een duidelijk beeld van hun gezicht kunnen we niet
krijgen.
Aangezien mijn vriend een bedreiging heeft gehad van een van deze wezens, voelen wij ons toch niet
op ons gemak, mijn man heeft ook de de nacht voor de bedreiging enkele ufo’s gezien, donkere met
oranje lichtjes, waren driehoeken met afgeronde hoeken.
Enkele blijven zichtbaar (ver) en blijven nu op deze plaats zitten.
Op de foto’s bij inzoomen zal je schimmen zien als je schuin op de foto’s kijkt, kan ze zelfs de vormen
van het hoofd zien., wat vage witte vlekken… en de cocoons in de bomen.
Foto’s van heel dicht hebben we niet kunnen maken, en nu zeker niet omdat we ook niet dichterbij
durven komen.
Je ziet wel op één van de fotos, dat er enkele lopen, sommige in zwart, en enkele wit. En ook vermomd
in het struikgewas.
Verder wil ik u nog wat uitleg geven, maar via telefoon of als we elkaar eventueel ontmoeten.
MVG
M. en K.

$$
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Fig 7: Enkele van de opnames waarop vreemde
wezens te zien zouden zijn.

Onze bevindingen
We hebben de getuigen in deze zaak onmiddellijk gevraagd om concreet bewijsmateriaal omdat we
hier volgens hun getuigenis te maken hebben met een zeer bijzondere gebeurtenis. Op de foto’s die de
getuigen ons hebben toegezonden vonden we echter geen vreemde verschijnselen terug.
We kunnen dan ook verder geen tijd in deze melding steken. Mochten er wel vreemde wezens op de
foto’s te zien zijn, dan zouden we onmiddellijk met enkele mensen ter plaatse geweest zijn. Maar het
gebrek aan bewijsmateriaal was doorslaggevend om geen verder onderzoek te doen.
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Beste Frederik,
Of het een ufo is of niet, dat is natuurlijk moeilijk uit te maken.
Heel wonderlijk was het ook niet, maar omdat mijn waarneming afweek van wat normaal is, meld ik
het je.
Gisterenavond (22-09-08) rond een uur of 20.30 uur was ik buiten in mijn weiland in Ledegem (WestVlaanderen) en zoals je waarschijnlijk weet was het onbewolkt.
Mijn aandacht werd getrokken door een zeer helder licht in de lucht dat van west naar oost vloog.
Rond, helder als de helderste ster, snelheid van een vliegtuig, hoogte van een vliegtuig.
Ik dacht uiteraard aan een vliegtuig (dat zouden dan de voorste lampen moeten zijn of zoiets?), maar
wat er vreemd aan was, is dat er geen andere lichten waren te zien. Geen flikkerlichten (rood of wit)
zoals bij lijnvliegtuigen, die heel herkenbaar zijn. Alleen het heldere ronde licht (dat niet uitstraalde).
Ik bleef het volgen en na een halve minuut kon ik het niet meer zien. Dat betekent dat het licht enkel
aan de voorkant scheen en ik nu op de achterkant van het 'vliegtuig' keek. Geen enkel ander licht te
zien.
Zoals ik al zei: het had alle kenmerken van een vliegtuig (hoogte, snelheid, gelijke snelheid), maar
vreemd dat er maar een licht was en alleen aan de voorkant en zo helder.
Bij deze...
Vriendelijke groeten,
T.
Onze bevindingen
Vermoedelijk heeft de getuige hier de landingslichten van een vliegtuig waargenomen. Soms ziet de
waarnemer geen knipperlichten en kan het gebeuren dat men geen geluid opmerkt.
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Beste,
De beelden die ik in bijlage meestuur, vind ik – eerlijk toegegeven – zelf eigenlijk niet heel erg
indrukwekkend, maar ik kan het niet verklaren en in dat opzicht vind ik het dan weer wel bijzonder.
De beelden zijn gefilmd op 1 oktober 2008 omstreeks 15u25 in Sofia (Bulgarije).
Ik heb even de coördinaten opgezocht op google earth en het moet ongeveer vanop deze plaats gefilmd
zijn: 42°41’37.95” N 23°19’30.80” O in zuid-zuid-westelijke richting (de straat in beeld is Vitosha
Boulevard, één van de hoofdstraten van Sofia).
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De beelden werden gemaakt met een Sony Mini DV Handycam DCR-HC23E met een Carl Zeiss lens
Vario-Tessar 1,8/2,3-46 met 20x optische zoom en opgenomen op een Panasonic DV cassette AYDVM60FL. Allemaal héél basic dus.
Wat ik gefilmd heb, is me pas enkele weken na de opname zelf opgevallen tijdens de nabewerking.
Hierbij wou ik de afzonderlijke shots opsplitsen om te gebruiken in een montage van mijn vakantie.
Om de beelden exact op het begin en het einde op te splitsen, (normaal gaat dat automatisch tijdens
het binnenhalen van de beelden, maar deze keer lukte dit blijkbaar niet) gebruik je de cursor, die bij
het montage-programma - 123 Video Montage van Easy Computing - de Jog/Shuttle van een klassiek
montagetoestel vervangt.
Met één druk op de cursor ga je één frame verder of terug.
Dit is dus 1/24 van een seconde.
Op die manier was het derde ‘object’ me eigenlijk als eerste opgevallen.
Ik huiver er zelf van om het woord object te gebruiken omdat dit meteen iets materieels suggereert,
maar de weerkaatsing van het (zon)licht die op een aantal frames zichtbaar is, lijkt er in ieder geval
op te wijzen dat het om iets materieels gaat.
Pas toen ik het hele shot op 1/100 van de normale snelheid heb bekeken, zag ik de 2 andere objecten.
Het eerste object gaat van links naar rechts en komt in beeld op ongeveer 1/3 in hoogte van de
bovenkant van het scherm.
Het tweede object gaat ook van links naar rechts en is te zien op ongeveer ! in hoogte van de
onderkant van het scherm.
Het derde object gaat van rechts naar links op ongeveer 1/3 in hoogte van de onderkant van het
scherm.
Mijn eerste vermoeden (een insect) zou ik, na er even over te hebben nagedacht, eigenlijk uitsluiten
aangezien je het achter de kabels van de verlichting ziet verdwijnen.
Bij het uitgezoomd beeld (in real time) kun je zien dat de kabel zich op ongeveer 35 meter afstand
bevindt. Om achter de kabel te verdwijnen moet het zich dus op minstens 35 meter afstand bevinden.
Een insect op ruim 35 meter afstand in beeld krijgen, lukt volgens mij niet met een amateur-camera of
het zou echt wel een dikke libelle moeten zijn. Bovendien is de snelheid véél te hoog. Zelfs al zou het
object zich vlak achter de kabel bevinden dan zou de afstand die het door beeld passeert toch zeker 3
meter moeten zijn.
Het eerste object gaat door beeld (verdwijnt achter de kabel) in slechts 4 frames (1/6 van een
seconde). Het tweede object doet er 8 frames (1/3 van een seconde) over maar gaat doorheen het hele
beeld. Het derde object gaat van rechts naar links door het volledige beeld in 5 frames.
Omwille van de snelheid, zou ik een vogel ook uitsluiten.
De vorm (voor zover je er al één ziet) en de manier van vliegen doet ook niet aan een vogel denken.
Mochten de objecten zich vóór de bekabeling bevinden dan gaat het echt wel om iets heel kleins en
dan film je er volgens mij gewoon ‘dwars doorheen’, vooral als het zo snel door beeld gaat.
Bovendien – en in tegenstelling tot wat je dan zou verwachten – zijn de objecten al bij al redelijk
scherp afgelijnd.
Dan moet je er nog bij denken dat de camera – op het moment dat de objecten door het beeld gaan –
ingezoomd is.
Ik kan me echt niet meer herinneren of ik hierbij volledig ingezoomd had (20x) of niet.
Misschien kunt u (of experts die u eventueel kent) dit zien aan de hand van het totaalbeeld (eens er
volledig uitgezoomd is).
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Als het object zich op korte afstand van de camera zou bevinden (een insect, zeg maar) terwijl die
helemaal ingezoomd is, zou je volgens mij enkel een schim te zien krijgen.
Het lijkt me echter vooral interessant om er achter te komen of dat eerste object effectief achter de
bedrading verdwijnt of dit enkel zo lijkt.
Pas dan kun je min of meer een beeld krijgen van de omvang en snelheid van het object.
Al blijft het ook dan nog steeds gissen…
Maar dan heb je toch al een indicatie.
Het object zou zich in dat geval op minstens 40 meter bevinden. (bevindt het object zich vlak achter de
bedrading (op pakweg 40 meter) dan is het ‘zo groot’ en verplaatst het zich ‘zo snel’ ; bevindt het zich
op 6km, dan is het object ‘zo groot’ en verplaatst het zich ‘zo snel’)
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Heb jij de mogelijkheid om de beelden nauwkeurig te analyseren?
Zondag heb ik de beelden al doorgemaild naar Jan Blei van Ufoplaza.nl.
Ik heb echter de indruk dat hij de meldingen die gebeuren op de site in de eerste plaats gebruikt
worden om praatgasten te vinden voor z’n radioprogramma over UFO’s.
Eerlijk gezegd vrees ik ook wel een beetje niet serieus te worden genomen.
Een korte zoektocht op youtube, in de hoop iets gelijkaardigs te zien aan datgene wat ik gefilmd heb,
leverde vooral veel – al dan niet duidelijk – gemanipuleerde filmpjes en parodieën op.
Ik sta dan ook niet meteen te springen om mijn filmpje online te plaatsen of om daar iets over op de
radio te melden (ook al is het slechts een plaatselijke zender in Nederland).
Ik heb hem dan ook gemaild dat ik, alvorens ik er iets over wil zeggen in z’n programma, me ervan wil
overtuigen dat het echt wel om iets unieks of onverklaarbaars gaat en dat ik bovendien momenteel
meer vragen dan antwoorden heb.
Misschien kan ik best ook even verklaren waarom ik schijnbaar zonder reden de lucht film. Ik wou
laten zien dat Sofia door hoge bergen omringd wordt. De enige manier om de bergen (die ten
opzichte van de voorgrond overbelicht zijn) in beeld te krijgen, was door in te zoomen en vanaf
ingezoomd beeld uit te zoomen.
Ik ben heel erg benieuwd wat uw bevindingen zijn, ook al vind ik de beelden, zoals ik al zei, zelf
eigenlijk niet zo heel erg spectaculair. Ik had het ter plaatse dan ook helemaal niets gemerkt.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Met vriendelijke groeten.
C. M.
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Fig 8: Momentopname uit de videobeelden die genomen werden op 01-10-2008 in Sophia (Bulgarije).

Onze bevindingen
Onze medewerker Werner POETS deed enkele berekeningen aan de hand van de video-opnames en
kwam daarbij tot volgende conclusie:
Als de afstand tot de kabels 35 m is en de horizontale (geprojecteerde) afstand tussen de luster en de
straatlamp 3,5 m bedraagt dan is de hoek tussen de luster en de straatlamp 0,10 radialen. De hoek van
bewegende object is dan bij benadering 0,0030 radialen.
Als we veronderstellen dat het vliegend object zich op een afstand bevindt van 50 m van de
waarnemer, dan is de grootte van het object 15 cm en bedraagt de snelheid 62 km/h (op basis van een
schatting van 1 seconde voor de totale duur om het volledige beeld te doorkruisen).
We kunnen vrij zeker stellen dat de cameraman hier niets anders dan een vogel heeft gefilmd. Tevens
had de persoon in kwestie op het moment van de opname niets vreemds opgemerkt en zag men het
vreemde luchtverschijnsel pas later na het opnieuw bekijken van de beelden.
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hi ik weet niet als het wat is maar heb dit foto genomen vanuit en vliegtuig van amsterdam na london
dit is boven ned meer is 10 min na take off.Ik heb je gegevens van atlantis2012 waar ik lid ben onder
de naam grace ik hoor het wel graag kijk rechts boven in
gr D

Fig 9: Links de originele opname. Rechts een uitvergroting van het verschijnsel.

Kort na het ontvangen van deze melding hebben we de getuigen enkele aanvullende vragen gesteld.
Dit was hun antwoord:
ok je vraagt wel wat.weet niet als ik alle vragen kan beantworden maar here goes...Datum van vliegen
was 3 okt tijd flight nummer easy jet ..dus EZY 5106..tijd vertrek approx 15.50 mischein kan je dit na
chekken? tijd van foto nemen direct na take off toen wij boven de wolken waren appox 5 @ 10 min na
take off (ja hoe lang duurt dat voor je boven de wolken bent toen heb ik de camera aan mijn dochter
geven ze is dan wat fotos gaan nemen dus niet langer dan 10 min) zo als je ziet zijn wij nog boven
nedereland !!! dan denk ik rond 16 uur.De kamera is en Lumix panasonic dmc Ls2 op en gewoone
stand spontaan gebeurd ..Van het ervaring valt niets te zeggen sorry, mijn dochter neemd de foto en
en week later deed ik ze op de pc en zag iets .wat ik dacht in circles rond ging zo doen heb ik ze na
jullie gestuurd.Sorry dat ik je geen info meer geven kan het hele gebeuren is per ongeluk genomen H.
D.
Onze bevindingen
De getuige verklaart dat hij bij het fotograferen van de wolken zelf niets vreemds heeft waargenomen.
Pas later zag hij de vreemde luchtverschijnselen.
Wanneer we de gefotografeerde verschijnselen bekijken zien we twee bijna identieke verschijnselen
die lijken in een cirkelvorm te bewegen.
We vermoeden dat we hier te maken hebben met de weerkaatsing van een onderdeel uit het interieur
van het vliegtuig in het raampje waardoor de foto werd naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt. Het
feit dat twee bijna identieke verschijnselen op de foto te zien zijn werd veroorzaakt door het dubbele
glas van het raampje.
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In werkelijkheid vloog er dus niets naast het vliegtuig maar werd dit alles veroorzaakt door een
reflectie in het dubbele glas van het vliegtuigraampje.
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Hallo,
Gisteravond hebben mijn dochter en ik iets raars gezien in St Katelijne Waver.
Omstreeks 10 u stond ik naar buiten te kijken en zag ik een hevig licht (zoals een grote ster) aan de
hemel staan. Mijn dochter zei ja dat zal misschien de poolster zijn.
Plots bewoog deze met de snelheid van een vliegtuig en kwam onze richting uit. Wij zijn naar buiten
gelopen en hebben vastgesteld dat dit geen vliegtuig was maar een rond of ovaalvormig voorwerp met
verschillende hevige lichten aan alle kanten. Wat zou dit kunnen zijn?
H. P.
Onze bevindingen
Momenteel werken enkele van onze onderzoekers aan een onderzoeksrapport over deze zaak. We
hopen op deze manier een rationele verklaring te vinden wat deze getuigen hebben waargenomen.
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Beste,
Mijn naam is B. S., wonend te Boezinge (8904), West-Vlaanderen nabij Ieper.
Ik had u gebeld de vrijdagavond omstreeks kwart voor 10.
Ik ga mijn uiterste best niet doen qua formulering en zal bij deze in korte puntjes uitleggen wat ik
gezien en opgemerkt heb.
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1) Ik ben uit mijn raam gaan kijken en zag vanuit mijn lokatie , Boezinge, kijkend naar het WESTEN,
heel wat activiteit.
2) Ik heb op zn minst 75 ojbecten gezien, daarvan waren er 2 zeker vliegtuigen. (Lichtzichtbare trail +
dof geluid dat je stilletjes hoort in de hemel wanneer het vliegtuig nadert/passeert.
3) Dan heb ik ongeveer nog zo'n 72 toestellen over, geeneen daarvan had een trail of geluid.
4) Ze kwamen ook in een bepaalde ritme, vreemd om uit te leggen, ik zag iets blinken, zag het naderen
op gemiddelde snelheid en vloog gewoon voorbij. Kijk ik weer van waar ik die eerste
zag komen, dan is er opnieuw ene die afkomt etc.
Soms waren het er 2 tegelijk, ene keer zelfs 4, weliswaar ruim verspreid van elkaar. Hoewel ze uit
dezelfde richting komen; het Westen.
5) Meestal hadden ze dezelfde vorm/lichtgeving. Hoewel ze toch soms heel verschillend waren,
bijvoorbeeld 'knippersignalen' waren heel varierend en niet ritmisch. Vis-a-vis een vliegtuig is dit
altijd een
vast ritme. Daarvan heb ik 3 kleuren kunnen onderscheiden, rood, wit/geel, blauw (enkele keren maar
blauw).
6) De nacht daarvoor is tot 2 maal toe een F16 of soortgenoot-vliegtuig hier gepasseerd na
middernacht. In een flits, horen, zien, en 20 sec later was het al gedaan.
7) In de bijlage stop ik nog wat fotos wat ik dus kon zien als de toestellen boven mijn hoofd
passeerden. Dit was trouwens altijd wel HOOG, hoog genoeg om nog te zien wat of hoe maar ze
vlogen hoog en je moest al verdomd goed
kijken om wel zeker te zijn dat wat je ziet wel zeker juist is.
Hopelijk kan ik hiermee een eventuele bijdrage doen,
Veel success en nog een goeienavond.
Mvg, S.
P.s: Vanavond hou ik terug een oogje in het zeil.
Kan ik trouwens dit jaar-rapport krijgen waarvan ik iets las op de site ? Lijkt me wel interessant.

Fig 10: Enkele tekeningen van het verschijnsel gemaakt door de getuige.
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Onze bevindingen
Aan de hand van de beschrijvingen van de getuige denken we dat het overgrote deel van deze
waarnemingen te verklaren is als vliegtuigen.
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Geachte,
Ik zou graag meer willen weten ivm met de melding van oktober 2008 in Turnhout die ook door een
andere getuige zou gezien zijn.
De reden is vannacht omstreeks 3.20 heb ik hetzelfde geluid gehoord als toen op de nacht in oktober
wanneer iemand hier een Ufo melding heeft gedaan, en die ik ook heb gezien en heel kort heb kunnen
filmen met een GSM.
Vanacht heb ik weer dit zoemend geluid gehoord, maar deze keer ben ik wel niet gaan zien, omdat ik
met de vroege sta te werken.. En omdat ik het niet zag zitten om dit weer van dichtbij te aanschouwen.
Het filmpje is gefilmd in oktober. In het centrum van Turnhout. (Heilig Hart kerk)
http://www.youtube.com/watch?v=78OoNx7UXQ8
Met vriendelijke groeten,
G.

Fig 11: Momentopname uit de
videobeelden die gemaakt zijn met
het GSM-toestel.
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Geachte,
bij deze stuur ik de verdere informatie door via email omdat ik het filmpje een .mp4 format niet mee
kon sturen.
Dus bij deze copy en paste ik ook de informatie die ik probeerde te maken bij Ufo meldingen.
In de nacht van 15 oktober 2008 omstreeks 02.00 ben ik wakker geworden van een heel vreemd
zoemend geluid, dit geluid was heel hard en dichtbij. Ik ben uit mijn bed gekomen om te kijken wat dit
was en ik heb geen gordijnen hangen in mijn slaapkamer. Zoga ik buiten keek zag ik een zeer felle
witte lichtbol richting zuiden, ik kon dit maar heel even aanschouwen omdat het zo fel scheen en m'n
ogen pijn deden. Maar het ging ineens ook heel vlug de andere kant op (NW). Ik ben effe in schok op
bed gaan zitten. En heb toen mijn gsm genomen om dit te filmen, omdat het geluid nog steeds dichtbij
was ben ik door de andere raam gaan kijken en beginnen filmen met m'n gsm. De vorm en kleur van
dit ding veranderde en ik heb proberen in te zoomen op het vliegend object. Het is daarna achter een
muur gegaan en heb dit niet meer terug gezien. Heb daarna niet meer kunnen slapen.
En op de nacht van woensdag 20mei 2009 omstreeks 3.20 heb ik ditzelfde geluid terug gehoord. Lag
toen weer te slapen, maar ben deze keer niet meer gaan zien, omdat ik van de eerste keer behoorlijk
geschroken was. en ik moest 2 uurs later opstaan om te gaan werken.
Plaats van de waarneming: turnhout (centrum) Heilig Hart kerk
Tijdstip: 02.05
Duur van de waarneming: circa 7 minuten
Richting van de waarneming: in het begin was dit voor mij richting zuiden en op het einde van de
waarneming was dit noordwesten.
Het filmpje is gefilmd met een samsung D600 toestel.
Is het mogelijk om contact op te nemen met die andere getuige die de melding heeft gemaakt op 15
oktober op u website ? Of eerder zou het mogelijk zijn voor mij om via email met hem/haar contact op
te nemen ? Omdat ik graag zou willen weten of dat hij/zij dit geluid nog wel eens tegenkomt snachts.
Met vriendelijke groeten,
G.
Onze bevindingen:
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze getuige een helikopter waargenomen en kunnen filmen. Het
uiterlijk en het gedrag van het verschijnsel doet meteen in die richting denken. Daarbij kwam dat er in
die nacht een grote politiecontrole was met luchtsteun van helikopters. We vonden hierover volgend
artikel terug:
TURNHOUT, 15/10/2008. – Vier automobilisten zijn hun rijbewijs een tijdlang kwijt na een
grootschalige controle van de Lokale en Federale Politie in de regio Turnhout. Twee personen die te
diep in het glas hadden gekeken en weerspanning waren, zijn bestuurlijk aangehouden.
Tijdens de actie, in de nacht van 14 op 15 oktober 2008, zijn 517 personen en 558 voertuigen
gecontroleerd.
De actie Atlas heeft in de nacht van 14 op 15 oktober 2008 plaatsgevonden in de politiezones regio
Turnhout, Noorderkempen, Kempen NO, Balen/Dessel/Mol en Neteland. Leden van die zones hebben
de steun gekregen van enkele gespecialiseerde diensten van de Federale Politie: de dienst
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Hondensteun, de dienst Luchtsteun, het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) en het
Interventiekorps Turnhout.
De actie is gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie van Turnhout. In totaal hebben 65
politieambtenaren aan de actie deelgenomen.
De actie “Atlas” kadert in de strijd tegen inbraken en rondtrekkende dadergroeperingen. Daarnaast
wordt er nadrukkelijk gecontroleerd op het naleven van de verkeerswetgeving en het rijden onder
invloed van verdovende middelen en/of alcohol".
Aangezien ook de dienst Luchtsteun aan deze Kempense controle-actie deelnam, ziet het er inderdaad
naar uit dat de getuige een helikopter heeft waargenomen. Voor de volledigheid: de toestellen die de
dienst ter beschikking heeft zijn volgens http://forum.belgiumdigital.com/f10/zondag-14-09-2008opendeurdag-luchtsteun-melsbroek-229739.html:
- 3 helikopters McDonnell Douglas Explorer 900;
- 2 helikopters McDonnell Douglas 520N.
De getuige liet ons achteraf weten dat hij zich volledig in deze verklaring kan vinden.
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Hallo,
Ik werd deze nacht wakker van een vreselijk lawaai dat ik hoorde vanuit het raam. Toen ik ging kijken
zag ik een groot wit achtig licht snel vliegen het ging echt vrij snel. Eerst dacht ik dat het een
helikopter was,maar een helikopter kan niet van zo snel binnen de second stil hangen in de lucht en
dan blijven hangen gedurende 2minuten ongeveer. Daarna was het even weg en toen was het weer
terug! Het was echt een raar geluid! En ik was niet de enige persoon, toen ik links en recht keek
stonden er nog mensen hier( de buren) mee te kijken vanuit hun raam!
Ik had gelezen dat ik dit aan jouw kon melden? Kan u iets terug laten weten?
Alvast bedankt!
Mvg,
J. M.

$
Onze bevindingen
Deze melding lijkt sterk op de bovenstelde melding voor dezelfde datum, plaats en ongeveer hetzelfde
tijdstip. Naar alle waarschijnlijkheid zag ook deze persoon een helikopter van de dienst Luchtsteun.
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Beste,
Eerst in vooral mijn excuses dat het nog een tijdje duurde voor ik de mail heb geschreven na je
telefoontje. Herhaaldelijk heb ik mijn PC mogen herinstalleren, daar een programma steeds
wijzigingen in de opstart gegevens van windows aanbracht. Gelukkig heb ik vrij veel gegevens kunnen
redden en werk ik met externe harde schijven voor de veiligheid, toch is het alles behalve leuk om
steeds de hele zooi te mogen herinstalleren. Het duurde een tijdje voor ik de dader (programma) had
gevonden, die steeds die wijziging veroorzaakte. Nogmaals mijn excuses voor het wachten.
Zoals ik steeds vertelde gaat het zich over een vrij fel/groot licht dat ik voor het eerst heb opgemerkt
om 7u35 s'ochtends en dat op 15.10.2008.
Ik zal beginnen terug van voor af aan.
Om ongeveer 7u15 was ik opgestaan en liet onze pup in de tuin. Vanuit het keukenraam hield ik hem
in het oog, en het is zoiezo mijn gewoonte om rustig een koffie'tje te drinken, terwijl ik naar de tuin,
het weiland, en het open zicht kijk of beter bewonder. Achter het weiland bevind zich een boerderij,
en het viel mij op dat boven de boerderij een felle "ster" ging. Het trok onmiddellijk mijn aandacht,
omdat ik vond dat deze zo laag hing, zo helder en groot was, en ik nog nooit eerder had bemerkt. Ik
schonk er verder geen aandacht aan, tot het mij opviel dat die "ster" leek te bewegen. Ik keek voor
andere sterren, maar er waren verder geen sterren te zien. Ik zag ook geen wolken in de lucht dat
eventueel verder het zicht op sterren zou eventueel belemmeren. Tijdens ik mij nog een koffie nam, en
terug naar buiten keek, was het weg. Ik zag geen ster meer. En plots was deze er weer, op dezelfde
plaats en terwijl ik aan het kijken was.
Intussen was het al ongeveer 7u50, toen ik zag dat die "ster" naar rechts van mijn kant en boerderij
gezien bewoog, traag maar goed zichtbaar. Toen ze leek terug te schuiven naar waar ze
oorspronkelijk stond, en ook deed, zag ik dat ze dichter kwam. Ik zag duidelijk snelle verandering van
richting. Ik ben onmiddellijk naar buiten gegaan om te kijken of ik kon zien of het een vliegtuig was,
maar aangezien het noch klaar, noch donker is op dat uur, was het enige dat ik zag de felle "ster" die
héél snel wegvloog.
Mijn eerste gedacht was een vliegtuig dat door zijn sterke licht, ik wellicht al een tijdje eerder het
vliegtuig kon zien dichter komen. En dat dat de reden was dat het leek alsof het licht stil leek te
hangen. Maar wanneer ik dacht dat de "ster" altijd even fel licht gaf en dit toch een 15 minuten had
kunnen zien, leek mij dat ook onlogisch. Daarenboven was het licht eventjes weg geweest uit het zicht,
en had ik het trouwens al zien verschuiven, zowel naar links als naar rechts.
Verder geen aandacht meer aan gegeven, toen ik het diezelfde dag rond 19u30 terug opmerktte op
dezelfde plaats, boven de boerderij. Al wist ik dat het zeker geen ster was, ben ik toch buiten gaan
kijken naar sterren, en ik zag geen sterren. Maar deze keer verschoof ze wel degelijk meer
en duidelijker dan s'ochtends. Ik riep er mijn vriend bij, en zonder hij op de hoogte was, vroeg ik hem
die "ster" in het oog te houden. Ook hij kon niet verklaren wat het was. Een ster kon nooit
verschuiven tegen die snelheid, en verschillende kanten op. Nog minder een "normaal" vliegtuig.
Samen hebben we dit een tijdje gevolgd, tot ongeveer 19u55, en toen zagen we het "afdrijven" naar de
tegenovergestelde kant dan de richting dat het s'ochtends had genomen.
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Het verschoof rechts van de boerderij vandaan, dieper naar achter.
De volgende ochtend, om hetzelfde uur was ik nieuwsgierig of het er terug zou hangen, maar er was
niks te zien. Die avond was het er terug, maar lang heb ik het niet gezien en dreef terug af, tot achter
de bomen, rechts van de boerderij.
Rond ongeveer 20u15, merktten wij het terug op nog steeds in dezelfde buurt, en bewoog. Een tijdje
kon ik het stil zien hangen nog net tussen de bomen, waar het eerder was afgedreven. Na het eten ben
ik gaan kijken, was intussen al na 21uur, en ik zag het nergens, toen het mij opviel dat het veel dichter
bij ons hing, links ten opzichte van boerderij. En daar was wel nog een echt sterretje te zien, waar je
heel goed kon zien dat een echte ster helder wit, kristal, is en veel hoger lijkt te hangen, terwijl het
licht dat wij nu al een tijdje observeerden, eerder geelachtig licht gaf, niet zo scherp wit als een ster
en een mooi ronde vorm leek te hebben. Toen heb ik geprobeerd om met de verrekijker te kijken, maar
aangezien ik moeite had om die stil te houden op één punt, kon ik er moeilijk iets uit opmaken. Toch
geprobeerd om mijn ellebogen ergens op te kunnen steunen. Wat mij wel goed opviel was dat het leek
alsof de kern van het licht oranje-rood achtig was.
Rond 23u, ben ik nog gaan kijken maar heb nergens het licht nog opgemerkt. Ook s'nachts, toen de
pup nog es buiten wou, heb ik gekeken, maar niks gezien.
De dag erop 17.10.08, hebben wij niks meer gezien. Verschillende malen op verschillende uren gaan
kijken, maar niks meer te zien.
De avond van 18.10.08, hebben we het terug gezien. Altijd nog hetzelfde fenomeen, bewegend in de
lucht. Toen heb ik besloten om op zoek te gaan naar informatie waar ik misschien een antwoord kon
vinden voor wat het was, in de hoop dat nog meer mensen het hadden opgemerkt. En zo uiteindelijk
op jullie site terecht gekomen.
Sinds hebben wij het niet meer opgemerkt, maar hou het nog steeds in het oog.
Ik had je gemeld dat het keukenraam uitkijkt richting Gent. En dat de eerste ochtend, wanneer ik het
zag wegvliegen, richting Lokeren heen ging. Ik heb er even nog de kaart bij genomen, en ik heb
gemerkt dat ten opzichte van Gent het naar Dendermonde opvloog. Wanneer ik voor het keukenraam
sta, ligt Lokeren eerder rechts achter mij, terwijl de "ster" naar links achter mij heen vloog. Sorry,
voor de verkeerde inlichting. Maar wanneer je wilt maak ik aantekeningen op een kaart waar het
duidelijk en juist op is.
Waarom het geen ster is, hoef ik wellicht niet uit te leggen. En een vliegtuig lijkt mij onwaarschijnlijk,
maar wellicht met al die technieken is het natuurlijk niet uit te sluiten. Wat mij ook duidelijk is, is dat
je dus het object zelf niet kan zien door het licht. Wanneer ik naar een vliegtuig kijk, en ik zie de
knipper lichten, kan ik nog meestal nog steeds het object zelf zien. De lichten van vliegtuigen zijn
/lijken ook hoger, kleiner en helemaal niet fel, tegenover het licht dat wij gezien hebben. Dat het plots
kan veranderen van trage snelheid naar heel snel was héél goed duidelijk, dit reeds de eerste keer die
ochtend dat ik het opmerktte. Ik beweer ook helemaal niet dat het een UFO is, maar kan ook niet
zeggen wat het wel is. Ik hoopte dat er nog mensen het was opgevallen, maar tot nog toe is mij niks
bekend. Wij hebben hier wel het geluk dat we een zéér ruim zicht hebben van de lucht of hemel, hoe je
het noemen wil, van uit onze keuken. Het hangt ook vaak geheel stil, en verschuift soms ook heel
langzaam, dat het misschien niet zozeer opviel. Nochtans vind ik dat het licht onmiddellijk je
aandacht trekt, maar ja, ik hou van natuur en observeer dat ook heel erg graag, misschien dat het
daaraan ligt.
Daarnet, bij het zoeken van jullie site, die ik dankzij de PC problemen dan ook terug kwijt was
gespeelt, was ik aan het zoeken tussen de site's bij Google naar jullie, toen ik een filmpje tegen kwam
dat uit Nederland was, van een licht dat vanuit een auto was opgenomen op video. Ik ga proberen je
dit door te sturen. Aangezien het weinig inhoud en de camera veel beweegt, toch kan je dit ongeveer
vergelijken met hetgeen dat wat wij hebben gezien. Ik stuur dit uitsluitend naar jullie om een
voorbeeld te geven, zodat je een beetje kan voorstellen wat het is wat wij zagen.
http://www.youtube.com/watch?v=tJJuSzYKsa8
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Net even verder gekeken naar andere video's. En deze lijkt er ook héél erg sterk op.
Voor vragen, verduidelijkingen, enz,...
D. W. M.

Onze bevindingen
We konden geen sluitende verklaring voor deze waarneming vinden, maar bepaalde beschrijvingen uit
deze getuigenis wijzen in de richting van vliegtuigen.
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Beste meneer Delaere ,
mijn vriend heeft een schets gemaakt van het vliegend object die hij zag met mijn tante en oma .
het geel cirkeltje is het onderkant van het object die hij de gedurende 20 sec. zag voorbijvliegen .
ze hebben het object op 10 november om ca. 6-7 uur `s avonds gezien in het dorp Drohiczyn ,
zo ik hoop dat ik u wat nuttige informatie heb bezorgt .
vriendelijke groeten
D.
Beste meneer delaere,
hier heb ik nog wat informatie kunnen vragen aan mijn vried die het verschijnsel zag.
het verschijnsel vond plaat in Polen , in het dorp drohiczyn en de getuigen stonden in ul. jasminowa.
de ufo vloog van NW naar NO. Daarbij maakte de ufo geen geluid.
De ufo is in de aandacht gekomen blijkbaar doordat hij veel groter was dan de sterren en bewoog en
hoe verder hij vloog hoe waziger hij werd totdat hij niet meer te zien was.
Daarnaast maakte de ufo een rechte beweging en naar schatting vloog hij op een hoek van 80°.
Met vriendelijke groeten
D.
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Onze bevindingen
Deze melding bevat te weining concrete gegevens die een uitgebreider onderzoek toelaten. Tevens is
het gezien de locatie van de waarnemingsplaats zeer moeilijk om vanuit België een correct beeld te
hebben van de waarnemingssituatie.
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beste Frederick,
ik ben niet direct iemand die in ufo's geloofd, maar ik ga er vanuit dat vele verschijnselen logisch te
verklaren zijn.
ware het niet dat ik op 11 december 2008 omstreeks 21u30 een vreemd verschijnsel in het luchtruim
van deurne (antwerpen) heb waargenomen waar ik niet direct een logische verklaring voor heb.
ik zal het even schetsen:
omstreeks 21u30 stond ik uit het raam van mijn badkamer een sigaretje te roken terwijl ik naar de
hemel keek.
vanuit het niets verschijn er plots een zeer felle witte (met ook wat blauw) gloed die door het luchtruim
gleed van rechts naar links. ongeveer een tweetal seconden met een snelheid die minder snel was dan
een vallende ster en sneller dan een vliegtuig.
een vliegtuig sluit ik uit aangezien de stip (vlek) zeker 40 keer groter was en geluidloos. Ik dacht zelfs
ook drie witte punten in het midden van de gloed te hebben gezien.
ik stond versteld en heb een flauw idee van wat ik gezien heb.
zijn er nog meldingen van personen die omstreeks die tijd iets dergelijks hebben gezien of is het te
verklaren.
alvast bedankt
Onze bevindingen
De beste kanshebber om in dit geval als verklaring te dienen is het licht van een Skybeamer
(volgspot). Het probleem is echter dat deze getuige slechts één keer het licht zag. Maar volgende
beschrijvingen ondersteunen deze verklaring: “een zeer felle witte gloed”, “sneller dan een vliegtuig”,
“groter dan een vliegtuig”, “geruisloos”.
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hey frederick
ik heb je belooft dat ik je dat ging door sturen he
ik heb een foto bij gestoken en aan geduid van punt a tot punt b
heb het aan geduid met een streep
heb het onbekende objeckt heb ik waar
genomen op 21/12/2008 om 19 uur 45min a 48min
heb het objeckt kunnen 3 a 4 min kunnen volgen met de verekijker
en dan was het verdwennen
ik hoop dat je er iets mee bent
en de plaats is in het oosten
mijn aderes waar ik woon is x
volgens ik weet waren er geen getuigen die dat ook gemerkt hebben
kan mis zijn he
heb dat al toch meer als 1x op gemerkt zeker in de zomer is dat meer als 1x
voor gevallen dat ik het zag en altijd is het zo verdwennen het geeft licht
niet pinken zo als een vliegtuig en het blijft een tijdje hangen op de zelfde plaats
en dan ga het verder naar punt b en daar verdwijn het zo als je een licht uit doet of
een spots je kunt dat licht beter voor stellen zo als ze in de films van signs met melgibson
als ze voor het eerst die objeckten op de tv zien en ook niet hoog dat het vloog
groetjes
K
Onze bevindingen
We vermoeden dat deze getuige een vliegtuig heeft waargenomen. Zaventem ligt een goede 40 km
OZO van Overmere. Een vliegtuig dat opsteeg vanaf baan R25 zou een goede kandidaat zijn. De ver
verwijderde koplampen zouden dan eerst als een enkelvoudig helder licht zijn waargenomen dat zich
(min of meer) naar de getuige toe bewoog en dus ongeveer voor de waarnemer schijnbaar op dezelfde
plaats bleef hangen. Na enkele kilometers zou het toestel, afhankelijk van zijn bestemming, koers
hebben gezet naar het noorden of het zuiden. Eens het vliegtuig ver genoeg verwijderd is, worden de
lampen door de romp en vleugels aan het zicht onttrokken en lijken dus uit te doven. Dat geen
knipperlichten werden gezien kan te maken hebben met de afstand. Het gegeven dat de getuige dit al
meer dan eens heeft gezien wijst ook in de richting van normale vliegtuigactiviteit.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
<=31.>)(>?!(?(@@I$
?#==3&>)S00*$
@%8/&3%0>)3%.2$(45>@$
$
!%8A62/"7&3")B"2."7B"2>)&0*$*789,$

Belgisch UFO-meldpunt

| 30

Jaarverslag 08/2008 – 07/2009
beste frederick,
hebben jullie al meerdere meldingen vanuit richting Geel binnengekregen?
mijn vrouw had al twee keer iets waargenomen vanuit haar zetel terwijl ze tv keek. rechts naast de tv
is een raam dat altijd voor half door gordijnen gesloten is. daartussen nam ze een erg snel
voorbijgaand lichtverschijnsel waar, van links naar rechts. twee dagen na elkaar op het zelfde tijdstip
ongeveer. zij vertelde me dit en toen heb ik er ook eens op gelet de volgende avond, maar ja, er kwam
niks. tot kerstavond...
wij zaten rond 23.40 samen naar tv te kijken en toen zag ik het!! een fel licht, breed in vorm, niet zo
hoog met enorme snelheid langskomen, maar wel nu van rechts naar links. heb nooit zoiets
waargenomen, maar erg vreemd.
wij hebben alle mogelijkheden overwogen wat het zou kunnen zijn, maar komen er niet uit. geen een
mogelijkheid past in dit verschijnsel.
groetjes G. en W.
Onze bevindingen:
We vonden niet meteen een sluitende verklaring voor dit geval, maar er dient rekening gehouden te
worden met het feit dat deze waarneming zich onder bijzonder slechte omstandigheden afspeelde. Zo
zag men het verschijnsel “half door de gordijnen van een gesloten raam” en bewoog het “met een
enorme snelheid”.
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mijn zoon zijn beschrijving van wat hij waargenomen heeft op 27-12 2008 te Breskens in West
Zeeuws vlaanderen;
na de kerst uitbundig te vieren stond ik samen met een vriend stil om even een muziekje te luisteren.
ineens zag hij iets bewegen boven de dijk tussen de sterren (land inwaards), ik keek ook die richting
uit en zag het "iets" zonder te hoeven zoeken... er bewoog(vloog) iets met een kleur die ik alleen kan
vergelijken met het blauw/paarsige "gloed" van xenon lichten die op nieuwere auto's worden gebruikt.
het had geen vaste koers of richting en veranderde te snel van richting om een helikopter te kunnen
zijn en vloog te langzaam om een vliegtuig te kunnen zijn. Als "het" zijn koers veranderde, veranderde
ook de tint en felheid op een schitterachtige manier (bleef blauw/violetachtig), een paar momenten
schitterde het ook even rood en wit, maar ook dit zonder vast ritme of frequentie.
na ong. 15 min. verdween het uit het zicht achter de dijk waar wij stonden.
m vr. gr. Y .B.
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Onze bevindingen
Deze waarneming bevat weinig details waardoor het moeilijk is om een sluitende verklaring voor het
geval te vinden. De meest voor de hand liggende verklaring is deze van een helikopter met zoeklicht.
Op de datum van de waarneming werden in Schouwen-Duiveland (een goede 35km ten noorden van
Breskens) reddingsoefeningen gehouden met een SAR-helikopter.
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$
Hallo
Deze morgen om 09h45 was ik voor mijn werk in Hasselt, toen ik bijna terug aan mijn auto kwam, ter
hoogte van de kanaalkom zag ik een fel oplichtende bol richting de stad onder een hoek van +/- 40
graden. Deze hing stil gedurende mijn waarneming.
Mijn waarneming duurde maar een 15-tal seconden dat ik er naar keek en vervolgde toen mijn weg.
Het was licht bewolkt, de zon scheen niet maar er was toch al veel licht, toch scheen dit voorwerp
veel intenser.
Het was veel groter dan de lichten van een verkeersvliegtuig, dit kon want Bierset ligt hiervan maar
40 km verwijderd.
Mij interesseert of niemand anders uit Hasselt dit opgemerkt heeft, voor mij is dit de eerste keer dat ik
zoiets zie!
Groeten
J. D.
Onze bevindingen:
Aanvullende info van de getuige was hier wenselijk, maar bij navraag kwam geen verdere reactie.
Hierdoor is het vrij moeilijk te zeggen wat deze man heeft waargenomen. We denken aan een
vuurballon of aan de landingslichten van een vliegtuig.
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Beste Frederick,
De foto van het object naast het kantoorgebouw in Brussel doet me een beetje denken aan wat ik
gisteren boven Nieuwdorp (Zeeland NL.) heb gezien. ik zou het willen omschrijven als een driehoek,
maar dan in de vorm van een gestileerd insekt, lichtdoorlatende of lichtgrijze vleugels vanaf de korte
zijde van de driehoek, tot zwart, de kop, in de punt
Tussen 15.45 en 16.15 heb ik er zeker een aantal collega's op attent gemaakt het zag er heel vreemd
uit, daar waren we het wel over eens. Mijzelf bekroop het gevoel dat we van daaruit bespied werden.
de driehoek bleef daar zo'n half uur vrijwel bewegingsloos hangen op een geschatte hoogte van 500m
en zal dan vermoedelijk zo'n 20 meter lang moeten zijn geweest. Toen ik even de aandacht op iets
anders moest richten en hooguit een halve minuut later weer opkeek was het verdwenen.
Ik denk zelfs dat er wel een paar collega's met hun gsm gefotografeerd hebben, ik zal volgende week
eens informeren en, als ik meer vind laat ik je het wel weten
S.
Onze bevindingen
Deze melding werd voor verder onderzoek doorgezonden naar onze collega’s van UFO-Werkgroep
Nederland.
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Melding ontvangen via Volkssterrenwacht URANIA.
Beste,
Gisterenavond deden mijn vriendin en ik de volgende waarneming zoals beschreven in het Worddocument.
Als exacte wetenschapper doe ik verder geen uitspraken over wat het kan geweest zijn.
Maar ik kan zeker vertellen dat het niet Venus was die aan de horizon stond. Het waren twee objecten,
kilometers van elkaar verwijderd, bewegend en brandend of sterk lichtgevend.
Ik heb één ervan namelijk van behoorlijk dichtbij gezien om het niet te verwarren met een planeet.
De beschrijvingen op volgende webpagina sluiten exact aan bij wat ik gezien heb :
http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=90
Volgende video is sterk gelijkend op het fenomeen wat wij zagen :
http://www.youtube.com/watch?v=axOaIrPsxE4&feature=related
It wasn't Venus for sure. Hopelijk is dit stof tot onderzoek.
Met vriendelijke groet,
W.

Belgisch UFO-meldpunt

| 33

Jaarverslag 08/2008 – 07/2009
Beste heer, mevrouw,
Gevraagde kenmerken :
3/2/2009 20:52 Donker met straatverlichting; maan onzichtbaar achter de wolken; Plaatselijk
drijvende wolken; 2 objecten apart waargenomen; ongeveer zuidelijk naar noordelijk bewegend;
Eerst bewegend vlak boven mijn huis en voor mijn neus, dan eventjes stilstaand in de verte en linksrechts bewegend (bijna lichtelijk hoppend), om dan met gelijke tred terug zijn baan verder te hervatten
richting noordoosten om uiteindelijk achter de wolken te verdwijnen.
Omwille van de heldere lichtuitstraling was er geen echte vorm herkenbaar (toch niet zoals je soms op
foto's van ufo's ziet bvb), maar laat me zeggen eerder bolvormig, alsof je een vuurlichtje ziet met
hevige lichtstraling. Stel je een vlammetje van een kaars of aansteker voor, maar dan eerder constant
bolvormig en met grotere lichtintensiteit.
Voor zover ik er op gelet heb meen ik geen geluiden erbij gehoord te hebben waardoor ik het dus ook
niet kon associeren met een vliegtuig.
Verhaal :
Misschien begin ik beter door eerst te vertellen dat ik een freelance manager ben, reeds 32 jaar op
deze aardbol zonder psychisch verwante ziektes, met een uitstekende gezinssituatie en genoeg
interesses en hobbies om mijn tijdsbesteding mee te vullen. Maw, ik wens zeker geen melding de
wereld in te sturen om mensen onnodig aan het "onderzoeken" te zetten. Zij het dan ook mijn eerste
keer dat ik van een dergelijk ontoeschrijflijk "fenomeen" melding maak.
Bij het huiswaarts wandelen (in nuchtere condities) zag ik ineens een oranje-rood vurig gekleurd
object zich met gestage maar zekere voortgang bewegen boven mijn huis, zoals gezegd van ongeveer
zuid/zuid-west naar ongeveer noord/noord-oost. Toen ik het eerste object waarnam was het zich reeds
van mij aan het verwijderen. Dus ik heb het niet zozeer vlak voor mijn neus zien passeren. En het leek
een oranje-rood sterk gloeiend lichtpuntje aan de hemel dat met de snelheid van een voorbijvliegend
vliegtuig bewoog en uiteindelijk achter de wolken verdween in de verte. Dit object maakte geen
specifiek afremmende of stilstaande beweging naar mijn idee, voor zover ik op die afstand kan
waarnemen. Laat ons zeggen dat het "lichtje" toch wel een grotere omvang had dan wat je normaal bij
een vliegtuig op die hoogte en afstand zou verwachten. Daarom dat ik me van mijn eigen waarneming
vergewiste omdat het echt ook wel een andere lichtstraling had dan een doodgewoon vliegtuig. Om
uiteindelijk toch door te stappen met het idee dat ik het beter maar niet te ver kon zoeken.
Toen pakweg tien seconden en tien passen later licht ik mijn ogen terug boven mijn huis en zie ik
rechts van me (zuidoost) terug eenzelfde lichtbol afkomen (deze keer veel groter, naar schatting een
knikker rekening houdende met perspectief op die inschattingsafstand) en aan mijn neus
voorbijpasseren met dezelfde gestage maar continu tred. Deze keer stond ik echt perplex. Ik meende
ook enige vorm in de lichtstraling te herkennen, maar moeilijk in een meetkundig figuur te
omschrijven en door de lichtintensiteit errond niet altijd goed waarneembaar. Deze keer had ik het
echt moeilijk om het toe te schrijven aan een doodgewoon vliegtuig; en nog steeds! Ik dacht ook even
aan een komeet, maar zonder astronoom te zijn leek me de gestage horizontale beweging daar te
continu voor. Deze keer bleef ik dus toch wel een goeie minuut of drie (mss zelfs vier of meer) de bol
zijn voortgang waarnemen. Het was dus dit tweede object dat ik nadien op verdere afstand plotseling
zag stilstaan (de lichtgloed verkleinde ineens niet meer in omvang). Toen zag ik het precies zijwaartse
rechts-linkse bewegingen maken (4 tal keer) om dan uiteindelijk toch verder achter de wolken te
verdwijnen met dezelfde tred. Jammergenoeg had ik niet de reflex om een foto te proberen maken met
mijn gsm, maar belde ik mijn vriendin op die twee straten verder woont om snel buiten te komen zien
aan haar voordeur. Zij heeft dus ongeveer dan het tweede object op dezelfde afstand gezien waarop ik
het eerste object had gezien. Ook zij nam dezelfde dingen waar, met bijkomend twee à drie kleinere
rode bolletjes onder die grote vuurbol. Die heb ik zelf niet kunnen waarnemen vanuit de positie waar
ik stond, en door vermoedelijk mijn perplexiteit.
Ongelooflijk maar waar. Ik zoek nu op internet naar mogelijks gelijke waarnemingen om te zien aan
wat ik ze kan toeschrijven en of ik jullie een visueel vergelijkbaar plaatje kan vinden.
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Bij deze mijn verhaal en waarneming, hopelijk hebben jullie er iets aan. Ik blijf in ieder geval
verwonderd achter...
Met vriendelijke groet,
W. D. V.
Onze bevindingen
De getuige beschrijft bijna haarfijn hoe een vuurballon er moet uitzien: “vlammetjes als een kaars”.
Tevens bracht controle van de windrichting aan het licht dat deze klopt met de richting waarin het
verschijnsel vloog.
Kort voordat we de getuige van onze vuurballon-verklaring op de hoogte wilden brengen liet de man
in kwestie weten dat hij zelf wat onderzoek via het Internet had gedaan en daarbij tot de conclusie
kwam dat hij hoogstwaarschijnlijk een vuurballon had waargenomen.
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Op 14 febr. rond 21:15 zag ik 5 oranje lichtbollen, die kwamen van de richting NNO en trokken verder
in de richting van het oosten.
Ze waren verspreid in één en dezelfde richting met een geschatte afstand van elkaar van ongeveer
100 meter ertussen.Als ze ter
hoogte van het oosten waren schoten ze één voor één precies in brand en vielen naar beneden. De
oranje vuurballen hadden ongeveer
de snelheid van een helicopter. Ik en mijn vrouw zijn dan buiten gaan kijken, en hoorden geen enkel
geluid.
Mvg I.
Onze bevindingen
Deze getuigen zagen enkele vuurballonnen. Controle van de windgegevens bij het weersstation van
Bevekom bevestigd deze verklaring. In dit geval merken we tevens op dat de ballonnen niet uit
brandbestendig materiaal bestonden en hierdoor vuur gevat hebben. Bij goedkope exemplaren van
deze ballonnen die men via Internet kan aankopen gebeurt dit wel vaker.
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Beste Frederick
In de nacht van woensdag op donderdag zag ik omstreeks 1u20 - op het eerste zicht - een nogal sterk
actieve, glinsterende ster. Ik dacht: "wellicht een vliegtuig" want zo'n flikkerende ster, met bovendien
af en toe een rode lichtflits, heb ik m'n hele leven nog nooit gezien.
Toen ik 1 minuut later nog es peilde naar de status van het vliegtuig, bleek het nog steeds op dezelfde
plaats te hangen. En dat vond ik natuurlijk best eigenaardig.
Ik ging bij het raam staan en keek naar de sterrenhemel: het was een heldere nacht.
Het "ding" dat ik zag leek vanuit mijn raam op een ster (ik heb dus geen UFO-achtige schotel gezien
zoals de plaatjes op je homepage). Alleen kwam er af en toe een rood licht te voorschijn, perfect
vergelijkbaar met een vliegtuig lampje. En de zogenaamde ster maakte niet-gestructureerde
bewegingen. Van links naar recht, boven naar onder; dit alles niet gestructureerd, dus zonder
patroon.
Ik zag dit alles vanuit mijn huis, op de tweede verdieping, tussen de daken. Daardoor had ik een
referentiepunt wat betreft de bewegingen. Toen ik omstreeks 1u37 mijn GSM ging halen en omstreeks
1u39 terug voor m'n raam stond, was de "ster" weg.
Voor alle duidelijkheid:
- ik heb nog nooit zo iets gezien
- ik heb nog nooit eerder gemaild naar een UFO meldpunt
- ik had gisteravond niet gedronken (laat gewerkt)
Nou, ik weet niet of u hier iets mee bent. Maar het zou me wel interesseren mocht u nu horen van
andere mensen die iets gelijkaardigs gezien hebben afgelopen nacht. Keep me posted!
Bedankt voor uw reactie,
met vriendelijke groet
E.
Dag Frederick
Excuses voor het late antwoord.
De waarneming vond plaats in mijn woning in Gent, nabij het Gravensteen.
Het referentiepunt waarvan sprake in mijn email, was een toren van het Gravensteen en een dak van
een nabijgelegen huis.
Met vriendelijke groet
E.
Onze bevindingen
Een voorwerp dat langere tijd blijft stilhangen en lijkt op een ster is in de meeste gevallen als een
hemellichaam te verklaren. In dit geval gaat het hoogstwaarschijnlijk over de heldere ster Sirius. Deze
ster was op het moment van de waarneming en de richting waarin de persoon keek zeer goed
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zichtbaar. Het “plotse verdwijnen” van de ster kan gewoon veroorzaakt zijn door een lichte bewolking
die voor de ster kwam.

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
<=31.>)(@?@(?(@@"$
?#==3&>)]10$
@%8/&3%0>)%B-,3001-$(@5>H$
$
!%8A62/"7&3")B"2."7B"2>);553/%*$

Omstreeks 20u45 ging ik naar buiten omdat mijn vriend bij me was toegekomen, ik keek naar de lucht
en zag op een aantal kilometer afstand een vuurbal in de lucht die zich precies verplaatste zoals een
vliegtuig, de snelheid was ook de snelheid van een vliegtuig en die binnen een tiental minuten zou
landen.
De richting was een licht dalende richting.
Mijn vriend zag dat ik naar de lucht stond te staren, hij stapte uit zijn wagen en keek ook in de lucht en
zag ook de vuurbal, hij dacht eerst aan een vliegtuig maar vond die brandende oranje kleur raar voor
een vliegtuig, het lichtpunt was veel groter dan dit van een vliegtuig.
We keken samen verder en het lichtpunt werd alsmaar kleiner tot het volledig uitdoofde, precies een
dovend vuur.
Toen men vriend op het eerste moment in de lucht keek vond hij het raar dat hij geen motorgeluid
hoorde.
Het voorwerp verplaatste zich vanuit de richting Drongen over Eke richting Oudenaarde. Dit duurde
een vijfentwintig seconden.
Met vriendelijke groeten
A.

Onze bevindingen
Opnieuw een duidelijk voorbeeld van een vuurballon. Naast het vuur vatten en opbranden van zo’n
ballon gebeurt het meestal dat deze gewoon uitdooft en langzaam terug naar beneden komt (“tot het
volledig uitdoofde, precies een dovend vuur”).
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geachte,
gisterenavond 27-02-2009 omstreeks 20.30hr hebben mijn man en ik een oranje eencentimeterlang
vuurstaafje gezien,
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het heeft een 10tal min. zijn eigen voortbewogen van ongeveer Kleine-Brogel in de richting van Weert
(nl.) aan de snelheid van een helikopter, maar dan geluidsloos.
waarna het uitdoofde in een stipje van niets meer. we waren te laat om er een foto of een beeld van te
maken met de camera. zelfs voor de verrekijker waren we te laat.
aangezien we in de aanvliegroute wonen van de vliegtuigen die landen of opstijgen in kleine-brogel
hebben we al veel gezien en waargenomen, maar dit was een onduidelijk niet te plaatsen
luchtverschijnsel voor ons en vandaar dat we dit toch wilden melden.
we gaan nu nog wat meer opletten in onze omgeving en zijn erop voorbereid mochten we dit nog
eens zien.
met vriendelijke groeten,
fam. E. K.
beste Frederick,
bedankt voor uw reactie..
we bevonden ons in onze woonkamer in de XXXXXXX, Hamont (nrd.-limburg)
en keken in de richting zuid-oost vanuit onze woonkamer gezien..
en het was op de hoogte vanwaar een normaal klein vliegtuig vliegt..
wij hopen snel iets terug te vernemen van u..
met vriendelijke groeten
fam. E.K.
geachte,
het verschijnsel had dus een schijnbare afmeting vanop onze afstand.
en het staafje ten opzichte van de horizon was horizontaal zoals een klein vliegtuigje rond vliegt op die
hoogte dus ook ongeveer gezien
vanuit onze positie, maar het was toen al goed donker en vandaar dat de hoogte dus moeilijk
precies in te schatten is.
hopelijk heb ik u nu weer meer informatie gegeven om er ech een verklaring voor te geven..
met vriendelijke groeten,
E.K.
Onze bevindingen
Ondanks de staafvorm van het verschijnsel denken we toch dat deze getuigen een vuurballon hebben
waargenomen. Vanop een grote afstand en dicht bij de horizon kan z’n ballon inderdaad lijken op een
fijn oranje staafje. Enkele foto’s van deze vuurballon-staafjes zijn trouwens terug te vinden in de
Picture Galleries op www.caelestia.be.
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Beste,
Naar aanleiding van het artikel in de krant op 17 april stuur ik deze mail.
Zijn er op 11 maart 2009 waarnemingen binnengekomen? Indien ja, dan zouden we graag het uur
willen weten. Op 11 maart waren wij F16's aan het filmen, bij het bekijken van deze opnames hebben
wij rond 17.58u een wit bolletje in de lucht gezien. Deze maakte zeer rare bewegingen.
Als jullie interesse hebben dan willen wij deze filmpjes ter uwer beschikking stellen.
Met vriendelijke groeten,
F. C.

Fig 12: Momentopname uit één van de videobeelden. Als
men de opname frama per frame bekijken en sterk vergroot
kan men dit resultaat bereiken
.

Beste,
In bijlage vindt u zoals beloofd de filmpjes die ik genomen heb.
Nogmaals wil ik er uitdrukkelijk op wijzen dat ik die dag F16's aan het filmen was. Misschien zal het
bewuste object in verband staan met de F16's die toen boven het huis circuleerden.
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In bijlage vindt u nog maar 1 van de filmpjes, in een volgende mail zal ik een ander meesturen.
Mvg,
F. C.
Beste,
In deze bijlage vindt u het 2de filmpje dat ik die dag opgenomen heb. Met het blote oog heb ik het geen
van beide objecten kunnen waarnemen, het is omdat ik de beelden aan het bekijken was dat mij dit
opgevallen was.
Meer informatie: Eerste opname betreft een wit bolletje was op 11 maart 2009 omstreeks 17u 58
De tweede opname was op 11 maart 2009 omstreeks 18u 2
Beide opnames gebeurde in Rijkevorsel, Kievitsheide.
Het eerste object bewoog in 20 tot 40 graden van het noorden.
Het tweede object bewoog tussen 140 en 160 graden.
De informatie van de camera: Full HD 1080 van Sony
1920 X 1080i HD recording
15X optische zoom.
Hopelijk hebben jullie iets aan deze opnames.
Met vriendelijke groeten,
F. C.
Onze bevindingen
De kleine witte puntjes die heel kortstondig in beeld komen zijn zeer onduidelijk en niet voor verder
onderzoek bruikbaar. Men moet echt de beelden frame per frame bekijken om iets “vreemds” op de
beelden terug te vinden.
Daarnaast is er nog het feit dat de getuige zelf tijdens het filmen niets heeft waargenomen en dat de
kleine stipjes per toeval werden ontdekt. Dit doet bij ons het vermoeden rijzen dat de kleine stipjes
vogels zijn.
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Telefonische melding van 19-03-2009
Op 19-03-2009 telefoon ontvangen van man die beweerde in Genk op 18-03-2009 omstreeks 20u30
een vreemde donkere schijf te hebben waargenomen. Eerst hoorde hij een vreemd plofgeluid en toen
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hij vanuit z’n tuin naar boven keek zag hij een vreemde donker schijf traag voorbij vliegen. Hij merkte
op dat er aan de zijkanten van de schijf kleine glintertjes (zoals het vuurwerk op een taart) zichtbaar
waren. Toen de man naar binnen liep om z’n vrouw te halen en ze terug buiten waren was het
verschijnsel verdwenen.
Tijdens het gesprek werd aan de getuige gevraagd om z’n ervaring neer te schrijven en naar ons door
te mailen.
Onze bevindingen
Na het telefoontje kregen we van de getuige jammer genoeg geen reactie meer via mail. Nochtans leek
dit ons een zeer interessant geval dat niet zomaar meteen te verklaren valt.
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Melding binnengekomen via Volkssterrenwacht URANIA
beste,
iemand op het forum van de volkssterrenwacht urania raadde me aan om
onderstaande waarneming aan jullie te melden:
ik deed zaterdagavond 22 maart 2009 rond 22u10 een bizarre waarneming
boven de Gentse Muide die te vergelijken is met enkele waarnemingen
besproken in de thread
http://www.urania.be/forum/read.php?f=1&i=20793&t=20793&noframe=
samen met enkele mensen in de straat zagen we een dertig- veertigtal
oranje bollen - als ik ze moet omschrijven kom ik uit bij enorme grote
vuurgensters of 'vuurballen'- die één voor één aan de horizon verschenen
en zich op relatief grote hoogte als vogels voortbewogen. het was al
helemaal donker, de hoogte waarop de bollen zich voortbewogen was
moeilijk in te schatten. de bollen waren zeer helder oranje- geelachtig
zonder staart of rookpluim. het leek alsof ze werkelijk in brand
stonden. eerst dacht ik dat iemand vuurpijlen aan het afsteken was of
dat er ergens branden gensters opvlogen. de snelheid van beweging was
echter te traag voor een vuurpijl, en er was al helemaal geen knal of
enig ander geluid, noch explosie en bovendien doofden de bollen niet uit
en zetten ze integendeel een koers even helder verder. wat heel vreemd
was, was dat de vaart van de 'vuurballen' niet continu' was, dat elke
bol zich anders voortbewoog - schijnbaar zonder patroon- en dat de groep
zich na een tijdje leek te gedragen als een zwerm vogels die in formatie
beginnen te vliegen. eerst vlogen ze achter elkaar op een slordige lijn,
vervolgens ging de zwerm quasi de vorm aannemen van een V-formatie of
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beter een zeer chaotische driehoek. toen de grote groep na een goede
minuut bijna aan het andere uiteinde van de horizon achter de daken uit
het zicht verdwenen was, doken er plost nog twee laatkomers op die zich
haastten om zich bij de formatie te vervoegen.
we stonden aan de grond genageld en weten nog steeds absoluut niet wat
we te zien hebben gekregen.
heeft u een mogelijke verklaring heeft voor dit fenomeen of zijn er nog
andere mensen die iets dergelijks hebben waargenomen?
op het forum was sprake van een gelijkaardige melding zaterdagavond om
23 uur vanuit Gent Dampoort en Wondelgem, wat min of meer zou
overeenkomen met de richting waarin ik het verschijnsel zag verdwijnen.
men dacht op het forum dat ik "vuurballonnen" (ook wel Thaïse ballonnen
genoemd) heb gezien.
graag wat meer uitleg.
alvast bedankt.
vriendelijke groet,
T.D.C.
Onze bevindingen
Zoals enkele mensen op het forum van de Volkssterrenwacht al aangaven, kan ook deze waarneming
aan vuurballonnen worden toegeschreven.
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Melding ontvangen via Volkssterrenwacht URANIA
Beste
Ik ben geen fervente fan van sterren kijken of andere gelijkaardige zaken maar op zaterdagavond
hebben meerdere mensen iets gespot waarvan niemand weet wat het was.
In bijlage vind u een (helaas slechte) foto van wat wij hebben waargenomen.
Op zaterdagavond rond 23u reden wij aan de Dampoort te Gent. Plotseling zagen wij een twintigtal
lichtjes in de lucht (met de kleur alsof het vuur was), de omvang van elk lichtje was vrij groot. De
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eerste gedachte was, een heliumballon met daaraan een theelichtje ofzo maar dat was al onmiddellijk
geen mogelijkheid meer toen een andere groep vrienden in een andere auto op een andere locatie het
ook had gezien en zei dat het voor een lange tijd stilstond. Toen kwamen ze in beweging en stegen
steeds meer de lucht in. De lichtjes gingen de ene kant uit en wij de andere kant, toen er opnieuw een
reden duidelijk werd dat het niet om heliumballonnen ging. Op een vrij grappige manier bewogen de
lichtjes zich in één stroom, maar één "achterblijvertje" vrij ver verwijderd van de groep ging
aanzienlijk veel rapper de lucht in en verplaatste zich aanzienlijk STUKKEN rapper dan de rest van
de groep. Precies alsof die de groep wou bijhalen.
Vele andere mensen stonden er op te kijken, en een familielid heeft deze lichtjes zelfs gezien vanuit
Wondelgem.
Wij vragen ons dus echt heel hard af wat dit zou kunnen geweest zijn.
In bijlage vind u precies hoe wij het zagen.
Hopelijk kan u ons iets meer zeggen?
Met vriendelijke groeten en hopend op een spoedig antwoord.
S. D.

Fig 13: Foto van een formatie
“lichtbollen” genomen op 21-032009 in Gent met een GSM-toestel.

Onze bevindingen
Deze foto bezorgt ons een mooi beeld van hoe een stoet vuurballonnen er uitziet. Los van deze
waarnemers waren er nog verschillende andere getuigen van dit voorval. Vrij snel konden we deze
melding toeschrijven aan vuurballonnen en dit mede door het mooie fotografisch bewijsmateriaal.
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Geachte,
Bij deze wil ik laten weten dat ik heel erg onder de indruk ben van wat ik waarnam boven mijn
gemeente. Op dinsdag avond omstreeks 19u45 reed ik naar huis met mijn wagen. Ik bevond me op het
ogenblik van de feiten in ninove (oost vlaanderen)
Op dat moment nam ik iets vreemd waar in de lucht. Ik kan het niet beter omschrijven dan een heel
snel voorbij vliegend licht. Dit licht was amper 2à3 seconden zichtbaar.
Het was niet te vergelijken met een vallende ster omdat deze een soort staart nalaten, dit was een witte
ronde bol die zich heel snel in eenzelfde richting verplaatste.Over de grote kan ik weinig zeggen
omdat het zich heel ver van mij bevond. Het was heel duidelijk zichtbaar en ben hopelijk niet de enige
persoon die het waarnam.
Met vriendelijke groeten,
J.
Onze bevindingen
De beschrijving van het verschijnsel komt bijna volledig overeen met de beschrijving van een meteoor
die onze atmosfeer binnenkomt. Bij verschillende Volkssterrenwachten kwamen voor dezelfde periode
gelijkaardige waarnemingen binnen.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: NO
Hoogte begin : 45 °
Richting einde: N
Hoogte einde : 55 °
BESCHRIJVING
Beerzel(2580) - BELGIUM
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De hemel was mooi blauw, amper wolken.
Ik was in de tuin bezig toen ik werd afgeleid door het motorgeluid van een (vermoed ik)
sportvliegtuigje, kan ook een ander type zijn maar allesinds iets gelijkaardigs. Ik keek omhoog en zag
dat vliegtuig achter iets aanvliegen, dit object dat dus voor het vliegtuig vloog was donker van kleur,
driehoekvorm & precies op de achterkant een vin, ook kon ik zien dat de zon op dit object weerkaatste.
Helaas heb ik geen foto's want ik was te hard bezig of ik dit wel goed had gezien.
een ballon of ander bekend vliegtuig was het zeker niet, de piloot van het vliegtuig moet dit gezien
hebben.
Heb even zelf "onderzoek" gedaan en de UFO die een paar uur later (als ik het goed voorheb rond
17u) in frankrijk gezien en gefotografeerd is, lijkt zeer sterk op degene ik gezien heb.
Indien er hier onderzoek uit verder komt,ik ben volledig ter beschikking.
Onze bevindingen
We hebben hier ongetwijfeld met een zeer interessant geval te maken. Een onderzoek is aan de gang.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: geen aanduiding
Hoogte begin : geen aanduiding °
Richting einde: geen aanduiding
Hoogte einde : geen aanduiding °
BESCHRIJVING
"het is bijna dagelijks dat je eerst een onbekend geluid hoort kan het niet beschrijven op wat het lijkt
dan zie je iets in de lucht vliegen met 3 witte lichten onderaan en langs links en rechts aan het object
zie je een rood en blauw licht zoals bij een vliegtuig als je het object volgt want snel vliegt het niet zie
je dat het ergens land op de kesselse heide. nu is het weer een tijdje geleden dat ik iets gehoord heb
maar vooral in de zomermaanden hoor je het echt gans de nacht.
maar je ziet ze wel overdag van het weekend nog ik stond voor de spiegel in de badkamer en in de
spiegel kan je het raam zien dat over de spiegel staat en ik zag ineens een klein zwart bolletje dat
bewoog en ik draai me om keek door het raam en zag idd hoog in de lucht iets zweven."
Onze bevindingen
Hier hebben we duidelijk te maken met waarnemingen van vliegtuigen. Alle beschrijvingen van de
getuige wijzen volledig in die richting.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: N
Hoogte begin : 10 °
Richting einde: W
Hoogte einde : 15 °
BESCHRIJVING
"besten. ik heb een vraag meschien wel een stomme vraag maar voor mij niet. om dat ik het heb
megemaakt en nog steeds mee maak. hoe kan dat een ufo mij met mijn fiets doet stoppen en naar de
ufo ga kijken.ik heb de ufo zien aan komen hij was zwart en had de vorm van een diamand. hij stopte
even boven mijn hoofd en vloog toen weer verder. het was in de jaren 50. in mijn verderen leven heb ik
veel ufo,s gezien.het lijkt of ze mijn verderen leven volgen. 5jaar geleden zag ik en mijn vrouw de
laatste ufo het waren twee zwarten ballen verbonden met een stang of doorloop.hij vloog langzaam
voorbij op ongeveer 10 meter hoogte. ik ben in mijn leven vier keer verhuist en als of ze weten waar ik
nu woon. ik ben niet bang hoor maar wil wel graag weten wat de reden is dat ze hun vaak aan mij
laten zien. hoor graag van u als zo iets vaker voor komt. ik weet ook dat het goed volk is dat voelde ik
aan. maar ik heb ze nooit gezien.. MVG. D. Amsterdam."
Onze bevindingen
We deden deze getuige het voorstel om z’n waarneming door te sturen naar onze collega’s van UFO
Werkgroep Nederland, maar op onze vraag antwoordde de getuige ontwijkend en leek hij vooral
geïntrigeerd door de invloed die UFO’s zouden hebben op de mens.
We hebben dan ook geen verdere stappen ondernomen om deze waarnemingen te onderzoeken of door
te sturen. De waarneming werd geklasseerd als “te weinig info voor verder onderzoek”.
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Telefonische melding ontvangen op 23-04-2009.
Een politieagent zag op woensdag 22-04-2009 omstreeks 22u45 een vreemd verschijnsel boven Lint
(Duffel). Hij zag 2 à 3 seconden een zeer heldere ster van noord naar zuid vliegen met een rechtlijnige
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beweging. De getuige denkt dat het verschijnsel bij het begin van de waarneming zich op ongeveer 80°
bevond en bij het einde op 60°.
Onze bevindingen
Deze waarneming doet op het eerste zicht denken aan het ISS (International Space Station) of een
satelliet. Onderzoek door het Belgisch UFO-meldpunt wees echter uit dat er op het moment van de
waarneming geen enkele satelliet zichtbaar was voor deze getuige.
We vermoeden dat deze getuige een sporadische meteoor heeft waargenomen.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: geen aanduiding
Hoogte begin : geen aanduiding °
Richting einde: geen aanduiding
Hoogte einde : geen aanduiding °
BESCHRIJVING
Mijn papegaai verwittigt mij door waarschuwingskreten wanneer roofvogels, reigers e.d.zich in de
buurt van ons huis befinden. Zo ook deze zondag.Maar het was geen vogel maar een vliegend object
van de grote van een football, rond en bruin met twee schuine uitsteksels met kleine bollen aan, naar
beneden gericht.Dat "ding" vlog zonder geluid heel snel over ons huis, ongeveer 2 meter boven het
dak en schrikte daarbij ook andere vogels op. Ik dacht eerst aan een soort van telegeleide stuk
speelgoed maar realiseerde mij dan dat geen vleugels of grote rotorbladen daaran zaten om het in de
lucht te houden.Het was in elk geval heel merkwaardig.Het kwam van zuiden en vlog naar noorden. In
geval dat jullie een verklaring hebben gelieve iets te laten weten. Gelieve de schrijffouten te
verontschuldigen ik ben duitstalig.
Groetjes A.
Onze bevindingen
Naar deze interessante waarneming loop momenteel een uitgebreider onderzoek. Hierdoor zijn er
voorlopig nog geen resultaten beschikbaar om in deze publicatie te vermelden.
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Beste,
Gisterenavond hebben we omstreeks 23 uur 3 “vuurbollen” horizontaal over de horizon zien
verschijnen, deze vormden een driehoek en gingen langzaam verder.
Opeens kwam er tegen hoge snelheid een 4 de bij, samen vlogen ze verder tot ze niet meer zichtbaar
waren?
Heeft u enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor u antwoord.
Mvg,
Y.
Onze bevindingen
Vermoedelijk hebben we hier opnieuw met vuurballonnen te maken. Door het feit dat we echter niet
over een exacte plaats van de waarneming beschikken kunnen we geen verdere gegevens (o.a.
windgegevens) opvragen die kunnen helpen om deze mogelijke verklaring te bevestigen.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: geen aanduiding
Hoogte begin : geen aanduiding °
Richting einde: geen aanduiding
Hoogte einde : geen aanduiding °
BESCHRIJVING
"Helmond richting vanaf Deurne richting Eindhoven boven wijk Brandevoort
Geen geluid in een rechte lijn een rood oranje vuurbol fel van kleur , sneller als een straaljager , geen
sateliet daar achter aan een kleiner iets roder licht ."
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Onze bevindingen
Deze melding werd verklaard als vuurballon.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: ZZO
Hoogte begin : 25 °
Richting einde: ZZW
Hoogte einde : 30 °
BESCHRIJVING
"een oranje-rode bol trok aan de zuidelijke hemel van oost naar west. De waarnemingshoek was 2530 graden"
Onze bevindingen
Na controle van de windgegevens konden we deze waarneming als vuurballon verklaren.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: geen aanduiding
Hoogte begin : geen aanduiding °
Richting einde: geen aanduiding
Hoogte einde : geen aanduiding °
BESCHRIJVING
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"hallo,
ik heb jullie al gemaild ivm de verschijningen in kessel, momenteel is het weer zover al meer dan een
uur hangt hier een lichtbol in de lucht, hij hangt daar nu al meer dan een uur hij schuift af en toe eens
naar links en dan na een tijdje weer naar recht en dan blijft hij weer enkele minuten op dezelfde plaats
hangen. de lichtbol is goed te zien en links van de maan wat wel raar is , is dat hij de maan mee
volgt"
Onze bevindingen
Volgens de astronomische gegevens van die avond heeft deze getuige hoogstwaarschijnlijk de planeet
Jupiter voor een vreemd luchtverschijnsel aanzien.
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Geachte,
Graag delen we onze opmerkelijke ervaringen mee van het voorbije weekend.
Wij zijn P. en M. woonachtig in Zeebrugge gelegen in België.
Na een restaurantbezoek te Zeebrugge op vrijdagavond 19 juni 2009 omstreeks 23 u, begaven we ons
naar de auto die op een pleintje geparkeerd stond niet ver van onze woonst.
We wilden namelijk nog een laatste drink nuttigen in een taverne alvorens te gaan slapen. Toen we op
het pleintje aankwamen zagen we plots 4 lichtgevende bolvormige verschijnselen in de hemel. De
lichtvormen draaiden vrij snel steeds in een cirkel, soms 2 aan 2, soms alle vier dicht bij elkaar, om
dan weer onafhankelijk en alleen te draaien. Ze hadden de grootte van een voetbal en zaten net boven
de bewolking.
We zijn ongeveer een 20-tal minuten blijven staan, vol van verwondering van het schouwspel die zich
voor onze ogen afspeelde. Na onze drink, het was iets later dan middernacht, parkeerden we onze auto
terug op het pleintje, waar we de lichtverschijnselen gezien hadden. Tot onze grote verbazing waren
de lichtgevende bolvormige verschijnselen nog steeds actief bezig in een cirkel te draaien. Na enige
tijd te blijven kijken zijn we gaan slapen. Twee dagen nadien, dus op zondag 21 juni 2009, hebben we
onze ervaring verteld aan vrienden. Diezelfde vrienden vertelden ons, dat ze ons verhaal ook van
andere mensen gehoord hadden. Blijkbaar waren we de enigen niet, die op vrijdagavond de
lichtverschijnselen gezien hadden.
Met vriendelijke groet,
P. en M.
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Onze bevindingen
Het beschreven verschijnsel: “Toen we op het pleintje aankwamen zagen we plots 4 lichtgevende
bolvormige verschijnselen in de hemel. De lichtvormen draaiden vrij snel steeds in een cirkel, soms 2
aan 2, soms alle vier dicht bij elkaar, om dan weer onafhankelijk en alleen te draaien. Ze hadden de
grootte van een voetbal en zaten net boven de bewolking.” en de de tijdsduur van de waarneming:
“We zijn ongeveer een 20-tal minuten blijven staan, vol van verwondering van het schouwspel die zich
voor onze ogen afspeelde.”, doet ons denken in de richting van een Skybeamer.
Een Skybeamer is een soort lichtspot die bij evenementen of discotheken wordt gebruikt om bezoekers
te lokken. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze zeer vreemd lijken en moeilijk
identificeerbaar.
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Melding ontvangen via het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut).
Beste,
Op 26 juni, tijdens het photograferen van de lucht boven Gent stootte ik op een vreemde formatie witte
stippen. Eerst dacht ik te lang in de zon gestaard te hebben, maar na het bekijken van de foto's kan ik
enkel besluiten dat er wel degelijk een grote massa witte stippen zich langzaam in de lucht
voortbewoog. De stippen blijven perfect in 'formatie', en geven de indruk geen natuurlijk fenomeen te
zijn. Ik ben geen wetenschapper, en een zoektocht op het internet brengt me niet veel wijsheid. Ik heb
wel sterk gelijkaardige beelden gevonden, uit 2004 in Mexico bv. en de commentaren daarop gaan,
hoe kan het ook anders, in de richting van ufo's en dergelijke. Zelf heb ik niet meteen zin om paranoïde
te worden, dus leek het me interessant om lekker dicht bij huis de fijne mensen van het KMI om hun
expertise te vragen. Bij deze dus.
De des betreffende foto's zou ik dan wel naar jullie moeten kunnen doorzenden. Ze zijn met een
hoogwaardig fototoestel genomen, en zeker een kijkje waard. Dus gelieve dit bericht nog niet onder
'dorpsgekken en andere lokale idioten' te classeren.
Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Met vriendelijke groeten,
C.W.
Beste,
In bijlage vindt u enkele van de foto's.
Het exacte tijdstip kan ik niet zeggen, maar het moet rond 16 a 17u geweest zijn.
Het verschijnsel deed zich voor ten NW / W van de Blandijnberg in Gent, en ik schat de hoek
waaronder de foto's zijn genomen 30°.
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De stippen bewogen, in quasi vaste 'formatie', zeer langzaam van noord naar zuid. De windrichting
was volgens mij die dag ZW. Er staat een kraan voor mijn huis en op de foto's wijst die naar het NO.
Op enkele foto's is het fenomeen zichtbaar, terwijl het me op dat moment niet opviel. Ik schat dat het
fenomeen nadat ik me er van bewust was nog een vijftal minuten geduurd heeft. Het is moeilijk te
beschrijven hoe de stippen verdwenen; het leek alsof ze één voor één uitdoofden.
De foto's zijn zonder optische zoom gemaakt, kan er aan de hand van het lens-type berekend worden
hoever deze 'objecten' verwijderd zijn? En kan bijgevolg ook de grootte achterhaald worden?
Mij leken het 'vrij grote elementen', die nogal ver verwijderd waren.
Hopelijk schept dit min of meer een beeld van mijn waarnemingen die dag.
Indien u nog andere details wenst, aarzel niet om me te contacteren.
Met vriendelijke groeten,
C.W.

Fig 14: Eerste foto van een formatie “witte bollen” genomen
op 26-06-2009 in Gent. Links de originele opname, rechts een
uitvergroting van de vreemde luchtverschijnselen.

Fig 15: Tweede foto van een formatie “witte bollen” genomen
op 26-06-2009 in Gent. Links de originele opname, rechts een
uitvergroting van de vreemde luchtverschijnselen.
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Onze bevindingen
In deze zaak kwamen we tot de conclusie dat de getuige hoogstwaarschijnlijk verschillende kleine
witte ballonnetjes heeft gefotografeerd. Volgens de meteorologische gegevens van die dag konden
dergelijke ballonnetjes gerust richting Gent zijn afgedreven.
Op de morgen van de waarneming werden in een schooltje in Schepdaal-Itterbeek bij een
afscheidsfeest van de directrice door de leerlingen tientallen van dergelijke ballonnen opgelaten.
Volgens de windgegevens van die ochtend is best mogelijk dat deze ballonnen 40 km verder boven
Gent zichtbaar waren.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: O
Hoogte begin : 75 °
Richting einde: W
Hoogte einde : 75 °
BESCHRIJVING
"Vanuit onze tuin zagen wij zes keer een grote oranje lichtbol in de lucht die zich voort bewogen als
vliegtuigen. Deze gingen van oost naar west."
Onze bevindingen
Aan de hand van de beschrijving van de getuige en de beschikbare windgegevens voor de datum en
het tijdstip van de waarneming kunnen we ervan uit gaan dat deze getuige enkele vuurballonnen heeft
waargenomen.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: geen aanduiding
Hoogte begin : geen aanduiding °
Richting einde: geen aanduiding
Hoogte einde : geen aanduiding °
BESCHRIJVING
"Wij liepen bij R. het huis uit om naar huis te lopen!
en stonden nog buiten te praten..
Tot A.(ik) opeens boven mij in lucht een rood oranje bal zag!
wat rustig zonder geluid op de zelfde hoogte over kwam!
wij hebben hier ongeveer 2 a 3 minuten naar staan kijken!
toen was het zover weg en door bewolking konden wij het niet meer volgen!
Wat was dit???????
wie weet dit
zo groot als een voetbal!
het bleef de zelfde snelheid behouden!
door 3 mensen waargenomen!dus echt waar!!!!!!!"
Onze bevindingen
Onderzoek wees uit dat we ook hier met een vuurballon te maken hebben.
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Telefonische melding op 25-07-2009
Een dame zag op 24-07-2009 omstreeks 23u15 verschillende vreemde luchtverschijnselen boven
Merksem. Ze beschreef de verschijnselen als twee witte lichten met een rood knipperlicht en aan beide
kanten een blauw-groen knipperlicht. Ze kon verschillende van dergelijke voorwerpen ongeveer 2 uur
waarnemen. Ze bewogen met de schijnbare snelheid van een lijnvliegtuig.
Onze bevindingen
De beschrijvingen van de getuige wijzen allemaal in de richting van lijnvliegtuigen op grote hoogte.
Het gebeurt wel vaker dat vliegtuigen onder bepaalde omstandigheden zeer vreemd kunnen lijken en
dat het niet meteen duidelijk is wat de vreemde verschijnselen juist zijn. Felle witte lichten (de
landingslichten) en knipperlichten (antibotsingslichten op de vleugels en onderaan het toestel) zijn
typische kenmerken voor vliegtuigen.
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ik zag rond 00u00 op 29 07 2009 door de gordijnen een fel rood oranje licht schijnen op mijn kamer
en toen ik door het raam keek zag ik een fel rood oranje gekleurde licht bol over het bos vliegen van
rechts naar links en het maakte geen geluid alhoewel het toch wind stil was door dat ik mijn gsm nog
moest halen heb ik het niet van dicht bij kunnen filmen maar wel de laatste 1min40 dat het aan het
verdwijnen was ik heb ook op 3 fotos aangeduid hoe het object vloog de totale duur van de
gebeurtenis was toch zo´n 25 min het was die nacht ook aan het bliksemen maar er waren geen donder
slagen regen of wind
het object verscheen bij foto 3 en vloog zo naar foto 1 en op foto 1 ging het naar boven en verdween
gelijdeleik aan het filmpje zit in de bijlage
in verband met de rood oranje bol op 29 07 09 het gebeurde in genk op de XXXXXXX
met vriendelijke groeten
K.T.

Fig 16: Momentopname uit de videobeelden die genomen werden met een GSM-toestel
op 29-07-2009 boven Genk.

Onze bevindingen
Deze melding is momenteel in onderzoek.
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RICHTING EN HOOGTE
Richting begin: O
Hoogte begin : 40 °
Richting einde: W
Hoogte einde : 30 °
BESCHRIJVING
"Ik weet niet ofdat het een ufo is, maar het is 1 wit licht dat heel verdacht lijkt. Vanuit blankeberge kon
je het licht goed zien.
soms verdween het even achter de wolken.
Ik heb nog gekeken met mijn verrekijker, en zag geen andere lichten die op een vliegtuig wijzen.
Het bleef bijna 2 uren op dezelfde plaats staan.
Op dit moment is het er nog altijd, en er is een lichte donder en lichte bliksem. heeft dat er iets mee te
maken ?
contacteer me aub via mijn email adres."
Onze bevindingen
Op enkele van onze aanvullende vragen kregen we van de getuige geen reactie. Hierdoor is het
moeilijk om de waarneming uitgebreider te onderzoeken. Aan de hand van de beschrijvingen van de
getuige (“het bleef bijna 2 uur op dezelfde plaats staan”, “soms verdween het achter de wolken”, “geen
andere lichten die op een vliegtuig wijzen”) vermoeden we dat de getuige een hemellichaam heeft
waargenomen.
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3. Publicaties
Dit is een overzicht van alle PDF-publicaties (met uitzondering van het jaarverslag) die tijdens
het twee werkingsjaar werden gepubliceerd. Deze publicaties kan u terugvinden op onze
website, www.ufomeldpunt.be, op de pagina “publicaties.

Onderzoeksrapport Brussel
22 juli 2008

Op 22 juli 2008 zagen twee ambtenaren met een hogere
opleiding vanuit hun kantoor in hartje Brussel in de verte
een vreemd donker driehoekig verschijnsel voorbijvliegen.
Nieuwsgierig naar een verklaring voor wat ze hebben
waargenomen, nemen de twee getuigen contact op met het
Belgisch UFO-meldpunt.
Auteur: Werner POETS
Publicatie: 03-11-2008
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Onderzoeksrapport Sint-Martens-Latem
2 augustus 2008

Dhr. N.L. en twee van zijn vrienden zien op 2 augustus
2008 een 20-tal lichtjes in de verte opstijgen. Enige tijd
later lijken deze lichtjes uit te doven. Plots duikt een
"balkvormig" voorwerp op dat met een roterende beweging
voorbij vliegt. Deze waarneming werd uitgebreider
onderzocht en dat resulteerde in een 28 blz. tellend rapport.
Auteur: Werner POETS
Publicatie: 26-04-2009
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4. Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2009

In het West-Vlaamse Izegem ging op 23 mei de derde
‘Vlaamse UFO ontmoetingsdag’ door. Dit evenement
wordt jaarlijks door het Belgisch UFO-meldpunt
georganiseerd.
Omstreeks 14u gingen we van start met het praatcafé.
Dit bood de bezoekers de kans om de informatie met
elkaar uit te wisselen en de info- en boekenstand te
bezoeken. Het blijft nuttig dat men, ongeacht de
persoonlijke visie, één keer op het jaar de kans krijgt
om onderzoeken, ervaringen, publicaties, enz.. met
elkaar te delen. De UFO-ontmoetingsdag is trouwens
nog steeds het enige UFO-evenement dat Vlaanderen
rijk is.

Belgisch UFO-meldpunt

Fig 17: Enkele onderzoekers bespreken een
UFO-waarneming. ("walterations.be)
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Rond 15u30 kwam Werner POETS (medewerker Belgisch UFOmeldpunt) enkele proeven met licht voorstellen waarbij de
aanwezigen de kans kregen om interactief bij dit gebeuren
betrokken te worden. Het was interessant om het verband tussen
enkele fysische wetten en verschijnselen die verband houden met
UFO-meldingen op deze manier gedemonstreerd te zien.

Fig 18: Werner POETS verricht
enkele optische proeven.
("walterations.be)

Om 16u werd het praatcafé verder gezet tot 18u30. Tijdens dit
gedeelte kwam o.a. een UFO-getuige enkele van z’n foto’s en
ervaringen met de aanwezigen delen. Er was een duidelijke
interesse bij de bezoekers om kennis te nemen van deze
ervaringen. Dit zette ook andere mensen aan om hun
waarnemingen met de rest bezoekers te delen. Samengevat was
deze 2de editie van de ‘Vlaamse UFO-ontmoetingsdag’ weer een
leerrijke dag en we hopen dat alle aanwezigen met een goed en
voldaan gevoel terug huiswaarts zijn gegaan.

We hopen ook volgend jaar dit evenement opnieuw te kunnen organiseren in Vlaanderen. Er zal dan
ingegaan worden op de onderzoeken uitgevoerd door het Belgisch UFO-meldpunt. Concrete UFOmeldingen zullen besproken en geanalyseerd worden. Op deze wijze krijgt de bezoeker een inzicht in
de werkwijze van het Belgisch UFO-meldpunt en in de aard van de UFO-meldingen.
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5. UFO-meldpunt in de media
Televisie:
?
?

08/10/2008, ZOOM, VTM (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt)
08/10/2008, Karrewiet, KETNET (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt)

Radio:
?
?
?

01/10/2008, TOP Radio (waarneming Jet Man)
06/10/2008, radio NOSTALGIE (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt)
23/05/2009, MNM (Vlaamse UFO-ontmoetingsdag 2009)

Geschreven pers:

Fig 19: Het Laatste Nieuws – 06-10-2008
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Fig 20: De Morgen – 08-10-2008
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Fig 21: Gazet van Antwerpen – 17-04-2009

Fig 22: Het Laatste Nieuws – 25-05-2009
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6. Evaluatie tweede werkingsjaar
Het tweede werkingsjaar van het Belgisch UFO-meldpunt was ongetwijfeld een zeer druk jaar. We
zetten de gebeurtenissen even op een rijtje:
?

Er kwamen in vergelijking met ons eerste werkingsjaar meer meldingen binnen. We denken de
oorzaak hiervan te vinden in het feit dat het Belgisch UFO-meldpunt steeds meer
naambekendheid krijgt via de media, door de komst van de nieuwe website en door een
uitbereiding van onze samenwerking met verschillende Volkssterrenwachten en
meteorologische instanties die nu ook meldingen naar ons doorsturen.

?

Ook in de tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009 zijn vuurballonnen oorzaak voor
heel wat van die meldingen. Deze ballonnen, ook Chinese of Thaise lampions genoemd,
bestaan uit een (meestal papieren) omhulsel waaronder een brandende ‘kous’ gedrenkt in
brandspiritus hangt. Daarnaast zorgen ook vliegtuigen en satellieten vaak voor verwarring.
Slechts een klein deel van de meldingen kreeg niet meteen een sluitende verklaring.
We stellen ons echter de vraag in hoeverre deze vuurballonnen zomaar zonder vergunning
kunnen opgelaten worden en hoe het zit met de brandveiligheid. Onlangs kregen we
videobeelden binnen van een dergelijke ballon boven Ranst (Antwerpen) die vuur vat en als
een vuurbal naar beneden valt. U kan zich voorstellen wat zo’n vlammenzee kan veroorzaken
als deze op het dak van een woning of in een bos terechtkomt.
In Nederland en Duitsland (waar een eerste dodelijk slachtoffer viel, zie:
http://www.wdr.de/themen/panorama/26/fliegende_laternen/index.jhtml) gaan niet voor niets
stemmen op om de afmetingen van deze ballonnen te beperken of zelfs helemaal te verbieden.
In Nederland roept de kustwacht het publiek op om haar vóór elke lancering te informeren
omdat de ballonnen er al verschillende keren werden aanzien voor lichtkogels die enkel
kunnen gebruikt worden in noodsituaties op zee. We vermoeden dat de meeste mensen die
deze ballonnen gebruiken voor professionele doeleinden (bv. evenementen) werken met
ballonnen uit brandbestendig materiaal. Maar hoe zit het met de goedkope of zelf in elkaar
geknutselde varianten?
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?

De oude weblog moest plaatsmaken voor een totaal nieuwe website (www.ufomeldpunt.be).
Via een nieuw digitaal meldingsformulier is het nu mogelijk om meteen online een
waarneming te melden en beschikken we tevens over meer betrouwbare gegevens dan toen de
melding via mail werd doorgezonden.

?

In mei organiseerden we opnieuw de Vlaamse UFO-ontmoetingsdag in het West-Vlaamse
Izegem. Vermoedelijk zullen we ook volgend jaar dit evenment opnieuw organiseren, maar
dan zal het praatcafé moeten plaats maken voor een meer gestuctureerde dagindeling waarbij
vooral waarnemingen en foto-en videomateriaal aan bod komen.

?

Net zoals dit jaar zullen we opnieuw geregeld nieuwe onderzoeksrapporten over specifieke
gevallen publiceren en komt er in oktober 2010 een nieuw jaarverslag uit.

?

We gaan tijdens ons derde werkingsjaar op zoek naar enkele nieuwe medewerkers en
onderzoekers om ons team te versterken. Door een stijgend aantal meldingen is er nood aan
nieuwe mensen om de vragen van de getuigen te helpen beantwoorden.

Het Belgisch UFO-meldpunt blijft alle meldingen van vreemde luchtverschijnselen in België op de
voet volgen en probeert daar waar mogelijk deze van een rationele verklaring te voorzien.
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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. Alle
publicatie zijn eveneens via onze site (www.ufomeldpunt.be) voor eigen gebruik te downloaden.
Men kan 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 063-9686878-08
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!

-

Onderzoeksrapport Nr. 06.080802.2009 (Sint-Martens-Latem – 02-08-2008) – 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 !

-

Jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt, 08/2008-07/2009 – gedrukte versie = 10 !

Belgisch UFO-meldpunt

| 67

Jaarverslag 08/2008 – 07/2009

Voor informatie of meldingen:

Frederick DELAERE *
Gentstraat, 95
8760 Meulebeke
BELGIUM
+32 (0) 477 / 82.00.23.
info@ufomeldpunt.be
www.caelestia.be
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* 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 waarnemers
van onbekende luchtverschijnselen hun ervaring kunnen melden.
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