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1.  Voorwoord 
 

 

 

Zonder twijfel mag dit 3de werkingsjaar van het Belgisch UFO-meldpunt het drukste jaar sinds de oprichting 
in 2007 genoemd worden. Steeds meer getuigen vinden via het Internet gemakkelijker de weg naar onze site 
en zetten de stap om hun waarneming bij ons te melden. We zien dan ook een spectaculaire stijging van  het 
aantal meldingen van 51 vorige jaar naar 254. 

Het grootste aantal meldingen kwam rechtstreeks via onze site binnen. Een klein deel werd doorgezonden 
door verschillende sterrenwachten en het KMI. Ook Franstalige getuigen kregen een nieuwe pagina op onze 
site “Signalez un OVNI” om ook hen de kans te bieden om hun waarneming bij ons te meldingen. Deze 
meldingen worden in samenwerking met het Franstalige COBEPS (Comité Belge d'Etude des Phénomènes 

Spatiaux) verder behandeld. Naast de Belgische getuigen vonden ook een aantal Nederlanders de weg naar 
ons meldpunt waardoor het aantal meldingen steeg. 

Voor ongeveer 8 op de 10 onderzochte waarnemingen kon vrij snel een verklaring worden gevonden. 
Oorzaak van de onverklaarde gevallen kan vooral gezocht worden in het feit dat bij deze meldingen vaak 
essensiële informatie (bv. een datum en tijdstip) ontbreekt waardoor verder onderzoek zinloos is. 

Door het drukke jaar was er jammer genoeg te weinig tijd om de jaarlijkse UFO-ontmoetingsdag te 
organiseren. Als alternatief werd de website (www.ufomeldpunt.be) verder uitgebreid en werd bv. de pagina 
“verklaringen” aan de site toegevoegd. Op deze pagina vinden getuigen info over de meest voorkomende 
verklaringen voor UFO-meldingen. Net zoals vorig jaar zijn vuurballonnen de meest voorkomende 
verklaring voor meldingen. Het gevaar van dergelijke ballonnen werd door het Belgisch UFO-meldpunt in 
verschillende kranten meegedeeld en een spectactaire video-opname (zie verder in dit jaarverslag) van een 
opbrandende en naar beneden vallende Thaise lampion haalde het VTM-nieuws. In Duitsland liet een 
jongentje van 9 het leven doordat een vuurballon op het dak van een woning was terecht gekomen. De 
ballonnen mogen dan wel meestal uit brandbestendig materiaal bestaan, wanneer zo’n ballon op een woning 
of in een bos terecht komt blijft de lont nog een tijdje branden, met alle gevaar van dien. 

In deze publicatie hebben we opnieuw alle meldingen die van augustus 2009 tot juli 2010 bij ons meldpunt 
binnenkwamen gebundeld en voorzien van commentaar.  

Veel leesplezier! 

Frederick Delaere 
(coördinator Belgisch UFO-meldpunt) 
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2.  Overzicht van de binnengekomen meldingen. 
 
In dit hoofdstuk worden alle meldingen ontvangen  tussen 1 augustus 2009 en 31 juli 2010 

besproken. De meldingen zijn chronologisch gerangschikt, t.w. op datum van waarneming en 

niet in de volgorde waarop ze bij het meldpunt binnenkwamen.  

 
Voor de privacy van de getuigen worden geen persoonlijke gegevens van de getuigen vrijgegeven. 

Voor het overige worden alle ingezonden brieven en mails letterlijk overgenomen. 
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Meldingen uit het buitenland 

 

Nederland: 34 meldingen 
Spanje: 1 melding 
Libanon: 1 melding 
Zwitserland: 1 melding 
Frankrijk: 1 melding 
Californië, USA: 1 melding 
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            Aantal meldingen per werkingsjaar 
 
 
 
 
 
 
 
           2007-2008           2008-2009          2009-2010 
             35 meldingen            51 meldingen          254 meldingen 
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Totaal aantal meldingen: 254 

 

Vuurballonnen (Thaise lampion): 93 
Vliegtuigen: 11 
Meteoor: 18 
Ster of planeet: 9 
Te weinig gegevens voor onderzoek: 49 
In onderzoek: 13 
Valse melding: 2 
Niet verklaard: 8 
Andere verklaring (vogel, skybeamer, lichtzuil, enz…): 52 

)

G%8&3)5=2)/")4==72".%2$"2)/%")5=2)?@-A??B)363)?C-A?D?)4"7/"2)6235=2$"29)
1 datum onbekend (Zaffelare) 
1 datum onbekend (Wilsele) 
1 datum onbekend (verschillende locaties België) 
1 juli 1982 (Salou, Spanje) 
1 1987 (Boxtel, Nederland) 
1 1991 of ’92 (Hamont) 
1 1994 (Sluis, Nederland) 
1 herfst 2001 (Kluizen) 
1 zomer 2002 (Brussel) 
1 2004 (Ooigem) 
1 juli 2004 (Arendonk) 
1 31-10-2007 (Destelbergen) 
1 2008 (Wechelderzande) 
1 zomer 2008 (Gistel) 
1 25-07-2008 (Tibnin, Libannon) 
1 2009 (Reningelst) 
1 14-02-2009 (Werchter) 
1 02-04-2009 (Zeebrugge) 
1 zomer 2009 (Geel) 
1 03-07-2009 (Houthalen) 
1 13-07-2009 (Ham) 
1 15-07-2009 (Oelegem) 
1 23-07-2009 (Melsele) 
1 27-07-2009 (Caux, Zwitserland) 
1 30-07-2009 (Lourmanin, Frankrijk) 
1 augustus 2009 (Moorslede) 
1 augustus 2009 (Brasschaat) 
1 augustus 2009 (Brasschaat) 
1 augustus 2009 (Waarschoot) 
1 02-08-2009 (Deerlijk) 
1 04-08-2009 (Torhout) 
1 04-08-2009 (Merksem) 
1 06-08-2009 (Veendam, Nederland) 
1 06-08-2009 (Merksem) 
1 11-08-2009 (Hilversum, Nederland) 
1 12-08-2009 (Diksmuide) 
1 12-08-2009 (Westelingwerf, Nederland) 
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1 15-08-2009 (Brasschaat) 
1 15-08-2009 (Namen) 
1 15-08-2009 (Kapellen) 
1 15-08-2009 (Heist) 
1 15-08-2009 (Belzele) 
1 15-08-2009 (Eppegem) 
1 15-08-2009 (Burst) 
1 15-08-2009 (Roosdaal) 
1 15-08-2009 (Westende) 
1 16-08-2009 (Diksmuide) 
1 18-08-2009 (Wijnegem) 
1 22-08-2009 (Beerse) 
1 22-08-2009 (Gaasbeek) 
1 22-08-2009 (Deurne) 
1 23-08-2009 (Veldhoven, Nederland) 
1 23-08-2009 (Diksmuide) 
1 23-08-2009 (Reningelst) 
1 23-08-2009 (Antwerpen) 
1 24-08-2009 (Hasselt) 
1 29-08-2009 (Tervuren) 
1 29-08-2009 (Merksem) 
1 29-08-2009 (Oudenaarde) 
1 02-09-2009 (Desselgem) 
1 03-09-2009 (Geel) 
1 05-09-2009 (Moortsele) 
1 05-09-2009 (Deventer, Nederland) 
1 06-09-2009 (Sint-Genesius-Rode) 
1 12-09-2009 (Herent) 
1 12-09-2009 (Ranst) 
1 12-09-2009 (Alken) 
1 13-09-2009 (Houthalen) 
1 21-09-2009 (Gent) 
1 25-09-2009 (Gerdingen) 
1 26-09-2009 (Eksaarde) 
1 26-09-2009 (Ramsel) 
1 26-09-2009 (Winschoten, Nederland) 
1 27-09-2009 (Heusden-Zolder) 
1 27-09-2009 (Heusden-Zolder) 
1 27-09-2009 (Antwerpen) 
1 02-10-2009 (Snaaskerke) 
1 03-10-2009 (Edegem) 
1 04-10-2009 (Harderwijk, Nederland) 
1 12-10-2009 (Rotselaar) 
1 13-10-2009 (Lovendegem) 
1 13-10-2009 (Antwerpen) 
1 13-10-2009 (Moorsel) 
1 13-10-2009 (Oosterhout, Nederland) 
1 13-10-2009 (Wilrijk) 
1 13-10-2009 (Mechelen) 
1 13-10-2009 (Peer) 
1 13-10-2009 (Antwerpen) 
1 13-10-2009 (Willebroek) 
1 15-10-2009 (Temse) 
1 17-10-2009 (Berchem) 
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1 18-10-2009 (Hollebeke) 
1 18-10-2009 (Habay-La-Vieille) 
1 19-10-2009 (Sint-Niklaas) 
1 20-10-2009 (Leuven) 
1 26-10-2009 (Eke) 
1 26-10-2009 (Oostende) 
1 30-10-2009 (Sint-Niklaas) 
1 02-11-2009 (Hierden, Nederland) 
1 07-11-2009 (Hingene) 
1 07-11-2009 (Petit-Hallet) 
1 14-11-2009 (Langdorp) 
1 19-11-2009 (Oostende) 
1 22-11-2009 (Liempde, Nederland) 
1 23-11-2009 (Sint-Niklaas) 
1 25-11-2009 (Grobbendonk) 
1 26-11-2009 (Boutersem) 
1 27-11-2009 (Kessel) 
1 december 2009 (Tervuren) 
1 01-12-2009 (Scherpenheuvel) 
1 12-12-2009 (Opwijk) 
1 13-12-2009 (Hasselt) 
1 14-12-2009 (Schoten) 
1 15-12-2009 (Bergen) 
1 19-12-2009 (Brussel) 
1 19-12-2009 (Antwerpen) 
1 19-12-2009 (Zelzate) 
1 20-12-2009 (Ekeren) 
1 20-12-2009 (Borgerhout) 
1 20-12-2009 (Berlare) 
1 20-12-2009 (Rumbeke) 
1 20-12-2009 (Opwijk) 
1 20-12-2009 (Roeselare) 
1 20-12-2009 (Sint-Niklaas) 
1 20-12-2009 (Denderleeuw) 
1 21-12-2009 (Merksem) 
1 24-12-2009 (Heverlee) 
1 24-12-2009 (Apeldoorn, Nederland) 
1 25-12-2009 (Leopoldsburg) 
1 25-12-2009 (Sint-Amandsberg) 
1 26-12-2009 (Zutphen, Nederland) 
1 01-01-2010 (Gent) 
1 01-01-2010 (Merksem) 
1 01-01-2010 (Wevelgem) 
1 01-01-2010 (Kapellen) 
1 01-01-2010 (Oud-Turnhout) 
1 01-01-2010 (Kessel) 
1 01-01-2010 (Desselgem) 
1 01-01-2010 (Desselgem) 
1 02-01-2010 (Oostrozebeke) 
1 03-01-2010 (Rotterdam, Nederland) 
1 03-01-2010 (Lummen) 
1 10-01-2010 (Heerde, Nederland) 
1 14-01-2010 (Ninove) 
1 14-01-2010 (Genk) 
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1 26-01-2010 (Waterloo) 
1 27-01-2010 (Brussel) 
1 27-01-2010 (Willebroek) 
1 31-01-2010 (Kortessem) 
1 04-02-2010 (Ekeren) 
1 07-02-2010 (Bertem) 
1 09-02-2010 (Berchem) 
1 19-02-2010 (Assebroek) 
1 24-02-2010 (Oud-Turnhout) 
1 24-02-2010 (Zomergem) 
1 24-02-2010 (Gent) 
1 26-02-2010 (Gistel) 
1 27-02-2010 (Roeselare) 
1 27-02-2010 (Zonhoven) 
1 02-03-2010 (Gent) 
1 04-03-2010 (Overpelt) 
1 04-03-2010 (Eeklo) 
1 07-03-2010 (Sint-Niklaas) 
1 07-03-2010 (Deux-Acren) 
1 08-03-2010 (Montenaken) 
1 10-03-2010 (Diest) 
1 10-03-2010 (Kessel-Lo) 
1 17-03-2010 (Herenthout) 
1 24-03-2010 (Sint-Gillis-Waas) 
1 25-03-2010 (Ronse) 
1 27-03-2010 (Genk) 
1 10-04-2010 (Poperinge) 
1 12-04-2010 (Antwerpen) 
1 13-04-2010 (Merksem) 
1 16-04-2010 (Borgerhout) 
1 16-04-2010 (Berchem) 
1 17-04-2010 (Antwerpen) 
1 20-04-2010 (Tenneville) 
1 22-04-2010 (Torhout) 
1 25-04-2010 (Leuven) 
1 30-04-2010 (Aalter) 
1 31-04-2010 (Eys, Nederland) 
1 01-05-2010 (Amstelveen, Nederland) 
1 01-05-2010 (Thy-le-Château) 
1 05-05-2010 (Death Valley, Californië, USA) 
1 07-05-2010 (Oostakker) 
1 08-05-2010 (Deventer, Nederland) 
1 09-05-2010 (Madrid, Spanje) 
1 14-05-2010 (Oostkamp) 
1 14-05-2010 (Gent) 
1 14-05-2010 (Turnhout) 
1 17-05-2010 (Eindhoven, Nederland) 
1 18-05-2010 (Zijpe, Nederland) 
1 23-05-2010 (Zaffelare) 
1 05-06-2010 (Nieuwerkerk aan den ijsel, Nederland) 
1 05-06-2010 (Kasterlee) 
1 06-06-2010 (Vosselaar) 
1 13-06-2010 (Nederlek, Nederland) 
1 13-06-2010 (Raversijde) 
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1 14-06-2010 (Alsemberg) 
1 19-06-2010 (Delft, Nederland) 
1 23-06-2010 (Hamme) 
1 23-06-2010 (Zedelgem) 
1 25-06-2010 (Balen) 
1 26-06-2010 (Schoten) 
1 26-06-2010 (Gent) 
1 26-06-2010 (Hoogstraten) 
1 26-06-2010 (Hemiksem) 
1 26-06-2010 (Hove) 
1 26-06-2010 (Houthalen) 
1 26-06-2010 (Lebbeke) 
1 26-06-2010 (Beringen) 
1 27-06-2010 (Harderwijk, Nederland) 
1 27-06-2010 (Leuven) 
1 29-06-2010 (Hamme) 
1 01-07-2010 (Kortemark) 
1 02-07-2010 (Hulste) 
1 02-07-2010 (Almere, Nederland) 
1 02-07-2010 (plaats onbekend) 
1 04-07-2010 (As) 
1 04-07-2010 (Kapellen) 
1 04-07-2010 (Helmond, Nederland) 
1 05-07-2010 (Vlissingen, Nederland) 
1 06-07-2010 (Rosmalen, Nederland) 
1 07-07-2010 (Ninove) 
1 07-07-2010 (Dilbeek) 
1 07-07-2010 (Wilrijk) 
1 07-07-2010 (Maasmechelen) 
1 08-07-2010 (Haaltert) 
1 09-07-2010 (Zomergem) 
1 09-07-2010 (Oostduinkerke) 
1 09-07-2010 (Maastricht, Nederland) 
1 11-07-2010 (Lier) 
1 11-07-2010 (Heusden-Zolder) 
1 11-07-2010 (Aalter) 
1 13-07-2010 (Antwerpen) 
1 17-07-2010 (Deinze) 
1 17-07-2010 (Gent) 
1 17 & 18-07-2010 (Stokkem) 
1 18-07-2010 (Houthulst) 
1 19-07-2010 (Kortemark) 
1 19-07-2010 (Tubeke) 
1 20-07-2010 (Diest) 
1 20-07-2010 (Hoogstraten) 
1 21-07-2010 (Heerlen, Nederland) 
1 22-07-2010 (Antwerpen) 
1 23-07-2010 (Alkmaar, Nederland) 
1 23-07-2010 (Zoetermeer, Nederland) 
1 24-07-2010 (Oegstgeest, Nederland) 
1 28-07-2010 (Maastricht, Nederland) 
1 29-07-2010 (Diksmuide) 
1 30-07-2010 (Scherpenheuvel) 
1 31-07-2010 (Wachtebeke) 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Op een zonnige lentedag 15-20 jaar geleden, tussen 12 en 13 u. op de middag, zie ik een reuzegroot, 
zilverkleurig tuig in de lucht hangen ; de vorm is enigzins te vergelijken met een zeppelin maar dan 
veel dunner en langer. Het zweefde op (boomhoogte) heel langzaam en geruisloos van west naar oost 
onder een hoek van max 15 °, tot het achter 2 hoge boomkruinen verdween. Alhoewel de beide bomen 
maar een 30-tal meter van mij stonden heb ik het tuig niet terug zien opduiken nadat het achter de 
beide bomen was verdwenen. De afmetingen van het tuig zijn moeilijk in te schatten, maar kan, qua 
afmetingen, de vergelijking met een reuzeboeing (mocht die op die lage hoogte vliegen) wel 
doorstaan. Het was een vrij wolkenloze hemel en het voorwerp stak zeer scherp af op de blauwe 
hemel." 
 
Onze bevindingen 
 
Een potientieel zeer interessante melding, ondanks het feit dat een exacte datum ontbreekt. Er werd 
herhaaldelijk geprobeerd om meer informatie over deze waarneming te bekomen. Tevens werd aan de 
getuige gevraagd om zijn naam aan ons mee te delen aangezien het Belgisch UFO-meldpunt enkel 
meldingen onderzoek van getuigen waarvan de identiteit gekend is. Tot op heden kregen we echter 
geen reactie en kunnen we de melding dan ook niet grondiger onderzoeken. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)!"#$%&'()*+*(!&

<#==3&L),"--*."/*&

M%8/&3%0L)01$&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&/*$3*4/''#&35.6*/+.*$/54&#$547&

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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)
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"plateau vormig,snel;luid,2koplampen en een blauw,rood en geel flikkerend licht aan de zijkant, een 
lange staaf met wit licht en grijze kleur" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Slechts een deel van onze vragen werd beantwoord. 
 
Verschillende pogingen om deze ontbrekende informatie alsnog van de getuige te ontvangen 
ressorteerden geen reactie meer. Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet 
mogelijk om de melding verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)

)
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"beste 
 
dit kadertje zal te klein zijn om alles te vertellen,ik probeer in het kort.. 
als kind had ik nachtmerries dat aliens door de muur mijn kamer binnenkwamen,dit heeft jaren 
geduurd en bij het wakker worden had ik telkens een druk op de borst en was ademen moeilijk 
 
jaren later (jaren 80) zag ik samen met een kammeraad lichtbollen die ons tijdens een lange wandeling 
uren hebben gevolgd 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)6*/9<=5..*(!*&!"#$%9&

<#==3&L)>*.45?&

M%8/&3%0L)6*/9<=5..*(!*&#5:!9#5;;*(&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)5*%"(!&35*#&6*/9<=5..*(!*&.5<=#)'..*(&
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jaren 90,rond een kampvuur  terug dezelfde lichtbollen,ik woonde net 14 dagen in dat huis en na een 
babbel met de vorige huurder vertelde die dat net voor we er kwamen wonen de gehele tuin verlicht 
was en hij uit schrik de rolluiken had laten zakken,hij vond het heel bizar (ik ook trouwens) 
 
2008 ik verhuis naar de ardennen en ga buiten kijken waarom de hond blaft,terug de lichtbollen...na 
enkele dagen een babbel met een buur en zonder het voorval te vertellen begint die dat hij een twee 
weken voor ik er kwam wonen uren aan een stuk een enorm licht zag boven de vijver voor ons huizen 
en hij zag er een driehoeksvorm in ... 
 
een paar dagen later terug de lichtbollen daar ik opgeschrikt werd door een laagvliegend vliegtuig,ik 
zag vermoedelijk een C130 met een twee tot vijf bollen die terug met nooitgeziene snelheid het 
vliegtuig treiterden dit duurde ongeveer twintig minuten  
 
 
beste 
 
ik weet dat dit alles nogal onwaarschijnlijk klinkt maar het is zo...ik verwacht geen verklaring maar de 
info kan jullie eventueel van nut zijn  
van verklaring gesproken ben ik natuurlijk zelf op zoek,lees af en toe een boek en soms zijn sommige 
punten sterk gelijkend  
 
zo sprong het boek van kelly cahill encounter wel op bvb niet klakeloos hetzelfde maar het brengt 
inzichten 
 
om te beginnen de nachtmeries  
dat moet ongeveer 1979-1978 geweest zijn 
geen grote figuren,grijs,door de muur komend,geen mond of neus  
ter verduidelijking was die tijd mijn vader bezig met ufo's uit de buurt en kan dit eventuele invloed 
hebben gehad op mijn dromen,nachtmeries of eventuele bezoeken  
Nu nog slaap ik zeer onrustig,praat ik in mijn slaap enz 
Dit is niet alles want tijdens mijn jeugd deden zich meermaals onverklaarbare dingen voor,mijn ouders 
bouwden een huis,de funderingen lagen er nog niet en er rinkelde een deurbel,er spookte mijn jeugd 
door vanalles en mijn ouders probeerden ons er van te overtuigen dat het niks was maar we voelden 
ook hun angst 
later vertelden mijn ouders dat ze vanalles probeerden,paragnosten lieten komen enz om uit te zoeken 
wat er aan de hand was 
 
de eerste keer dat ik lichtbollen zag  
Ik was op terugweg van ertvelde (het zandeke) richting wondelgem langs de R4 toen niet verlicht en 
dit moet  1988 geweest zijn  
tijdens de lange weg merkten we twee oranje bollen op die zich links van ons bevonden en naargelang 
de kilometers voorbij gingen bleven die ons meevolgen 
eerst dachten wij dat het schijnwerpers waren die naar boven schenen en verdraaiden maar aangezien 
het volgde,de hoogte en afstand (een paar honderd meter) kon dit niet bijna in wondelgem 
aangekomen werd het dageraad en verdwenen de lichtbollen 
meestal waren het er twee en soms tot vijf,ze waren geluidloos hingen soms stil,schoten met ongeziene 
snelheid vooruit of vertikaal naar boven en maakten onder elkaar rare capriolen  
we achten er verder niet zoveel aandacht niet meer aan maar er is nadien wel iets raars gebeurd met 
mijn kameraad,enkele weken na het voorval hing die te slapen aan een hand in het zolderluik van zijn 
kamer,zijn moeder was in alle staten 
de vriend noemde (hij verongelukte niet zo lang nadien met de moto) G. d. R.  
 
de tweede keer dat ik lichtbollen zag 
Ik had een boerderijtje gehuurd in het vossenhol,klein gehucht van maldegem midden de polders dat 
was 1992  
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we zaten in de tuin met kilometers vergezicht en merkten in de verte een lichtpunt op en het was al aan 
het schemeren  
het lichtpunt kwam dichterbij (van richting sijsele) en we dachten nog een helikopter tot het dichterbij 
kwam (terug paar honderd tot honderd meter boven de grond) we geen geluid hoorden en het opeens 
als een pijl uit een boog zich naar rechts begaf  
opeens waren er terug meerdere,zelfde bewegingen als de vorige keer,we zijn uit angst binnen gegaan 
en weet niet hoe lang dit heeft geduurd er was een getuige bij mij R.M.   
dit vertelde ik aan de vorige huurder en die schrok omdat een twee weken er voor toen hij er nog 
woonde zich een iets in de tuin bevond dat volledig de tuin had verlicht (zoals hij het beschreef een 
licht dat je onmogelijk kon in kijken) en hij bang alle rolluiken had laten zakken ik weet enkel die man 
zijn voornaam nog maar zoek verder uit wat zijn achternaam was 
 
jaren gingen voorbij en ik kocht in 2008 (augustus) een huis in de ardennen namelijk champlon -
tenneville  
enkele weken voor kerst en nieuw 2008-2009 zag ik opnieuw dezelfde lichtbollen ,de hond grolde en 
blafte naar buiten en toen zag ik opnieuw het fenomeen zal ik maar zeggen   
zonder iets tegen de buur te vertellen (W.M.) begon hij dat hij voor ik er kwam wonen een fel licht zag 
dat uren het volledige dal had verlicht en hij er een driehoeksvorm in zag de driehoek waren witte 
lichten,midenin een oranje licht  
er na zag ik het fenomeen nogmaals en heeft de vrouw van de buur het ook gezien 
 
na met nog mensen gesproken te hebben ben ik niet de enige die lichtbollen zag 
 
een kameraad die in cens (ortho) woont heeft ze al gezien maar jaren er voor  
 
de buurvrouw van een kameraad zag er vijftig tegelijk boven vaux (bastogne) 
 
mijn buurman links van mij zag nu net na kerst een aluminiumkleurige bol stilhangen die in een flits in 
oostelijke richting vertrok (P.S.)  
 
dezelfde periode stonden er twee mensen in de krant die lichtbollen zagen omgeving namen (la 
derniere heure) 
 
Ik lijk wel een fantast als ik het allemaal begin op te noemen maar weet wat ik zag en had geluk bijna 
iedere keer iemand bij mij te hebben als getuige !  
ik stuurde defensie een mail met de vraag of ze er iets mee te maken hadden maar de mail bleef 
onbeantwoord 
Na hun website te bekijken waren er geen vluchten op lage hoochte die periode (gebeurd hier wel) en 
opmerkelijk was dat er ook al was het niet aangegeven op de site van defensie vlogen er dagelijks 
dezelfde periode onafgebroken gevechtsvliegtuigen tot vervelens toe over ons dorp ... 
 
mij allemaal een raadsel maar blijf toch op zoek wat het allemaal was -is 
 
hopelijk hebben jullie meer aan mijn uitleg nu 
 
mvg 
 
K. 
 
Onze bevindingen 
 
Het is voor het Belgisch UFO-meldpunt onbegonnen werk om de ervaringen van deze getuige grondig 
te onderzoeken. Voor alle gevallen ontbreekt een datum zodat het zeer moeilijk is om bepaalde 
informatie nog te achterhalen. 
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Vermoed wordt dat deze waarnemingen verklaard kunnen worden door respectievelijk hypnagogische 
hallucinaties (de grijze wezens die “door de muur kwamen”), heldere sterren en planeten (de 
stationaire of quasi-stationaire lichtverschijnselen) en vliegtuigen en satellieten (de bewegende 
lichtverschijnselen). 
 
Voor de andere gevallen ontbreekt specifieke informatie om de waarnemingen grondig te onderzoeken 
en van een rationele verklaring te voorzien. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens (hallucinaties; sterren en planeten; vliegtuiglichten/satellieten) 
 

)

)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"De waarneming gebeurde in 1982 in het stadje Salou in Spanje.( De dag van het 
wereldkampioenschap voetbal.) 
We zaten 's avonds laat,( 11.30u) op Camping Salou voor de caravan, toen er plotseling op een 5 à 10 
tal meter voor ons, achter een boom, een heel groot licht verscheen. Het was er plotseling! 
Stilaan begon het naar rechts te verschuiven ( een halve meter boven de grond). Het maakte geen 
geluid en geen wind. Ik ben het gevolgd tussen de bomen en toen ik op een open plek kwam, stond het 
boven een andere boom.( Het zag eruit als de volle maan, die aan de overkant van de weg stond. Het 
was een heldere sterrenhemel!) 
Er waren ook andere campeerders rondom de boom komen staan en iedereen staarde vol verbazing 
naar boven. Plotseling ging “het licht” de lucht in ( pijlsnel, maar met halen en telkens liet het een 
“vuurstaart” achter.) Toen stond het heel hoog in de lucht. Niemand kon nog het verschil zien, met een 
ster, alleen dat “het licht” iets meer oranje van kleur was. Daar bleef het enkele seconden staan, om 
dan plotseling met een ongelooflijke snelheid een keer of 2-3 van links naar rechts te vliegen, met aan 
de uiteinden telkens een stilstand van een paar seconden.  
Toen bleef het stilstaan. Een 5-tal mensen hebben nog, samen met mij, zeker 20 min. naar boven staan 
staren, in de hoop dat er nog iets zou gebeuren, maar het bleef stil. Ik ben dan als laatste nog tot half 
één blijven staan, maar ik kreeg kou en het was vrij donker op de camping. De ster stond er nog 
steeds! 
Tot op de dag van vandaag heb ik nog geen verklaring... 
Ik ben 's anderendaags achter die boom gaan kijken, naar mogelijke sporen, maar heb NIETS kunnen 
vaststellen! 
Mijn man kan het ook getuigen en ook mijn zoon, die toen 11j was en even is opgestaan. De andere 
mensen kenden we jammer genoeg niet. 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Jammer genoeg kan ik het kader van richting en hoogte niet invullen, gezien de waarneming." 
 
 
Mail ontvangen van de getuige na het sturen van aanvullende vragen. 
 
Beste Meneer Delaere, 
 
Graag wil ik meewerken aan het onderzoek! 
 
Wat ik zeker wist, is dat de waarneming plaats vond tijdens de maand juli. ( Ik stond in het onderwijs 
en kon zeker geen verlof nemen in de maand juni.) 
De exacte datum wist ik niet meer, ( wij gingen steeds voor een hele maand) maar ik wist wel, dat het 
de dag was dat Italië in 1982 met het voetbal "kampioen" was geworden. We hadden in de namiddag 
de match gevolgd en in de vooravond reden de "Italiaanse auto's" toeterend en versierd door Salou. Ik 
wist het nog, omdat vrienden van ons, hun tv aan ons hadden geleend en ik hen 's anderendaags het 
relaas van de waarneming heb gedaan. 
Daarom ben ik het nu gaan opzoeken op het internet en inderdaad; het was op 5 juli 1982. Er stond 
ook vermeld, dat het die dag 38 graden was! 
 
Wat de richting van de waarneming was, is iets moeilijker te zeggen. Daarom zal ik u, zoals u vraagt, 
een tekening maken en proberen zo de richting aan te duiden. Ik stuur ze u zo vlug mogelijk op. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
I.V. 

)
Onze bevindingen 
 
Hier hebben we zonder twijfel met een interessante melding te maken. 
 
Momenteel is het onderzoek naar deze melding lopende en werd contact opgenomen met enkele 
Spaanse onderzoekers om meer informatie over het incident te bekomen. 
 

Evaluatie: in onderzoek 

)

)

)

)

)

)

)

)
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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"Ik liep met mijn moeder van de sporthal naar huis rond 22.00. Het was maandagavond. toen we 
onderweg in de lucht een hele heldere grote lichtstip zagen. de hele weg naar huis (zo'n 10 minuten) 
bleef deze stip op dezelfde plek in de lucht, stil hangen. Eenmaal thuis had ik mijn verrekijker 
genomen en keek naar de stip. Toen zag ik een cirkel met rondom witte, gele en rode lichten. Ineens 
zoefde deze bol met lichten heel snel weg richting noordwest. Ik hoorde geen geluiden. Mijn beide 
ouders hadden het ook gezien." 
 
 
Onze bevindingen 
  
We hebben hier met een interessante melding te maken. Ondanks het feit dat de getuige ons na 
aanvullende vragen van bijkomende informatie voorzag, konden we niet meteen een sluitende 
verklaring voor de melding vinden. Doordat er geen datum bekend is van deze waarneming zijn er 
weinig aanknopingspunten voor verder onderzoek. Een gesprek met de getuige en een bezoek aan de 
waarnemingsplaats zouden in dit geval aangewezen zijn. Door de grote afstand is het echter niet 
mogelijk dat onderzoekers van het Belgisch UFO-meldpunt ter plaatse gaan. Met toestemming van de 
getuige werden de details van de waarneming voor eventueel verder onderzoek doorgezonden naar 
UFO-Werkgroep Nederland.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens, in onderzoek bij UFO-Werkgroep Nederland 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: O 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Hallo hier Bert. ik ben 28j en woon nog altijd in Hamont. ik wil jullie iets zeggen want ik vind dat het 
tijd is nu. ik heb er lang mee gewacht omdat ik me tot voor kort nooit met computer en internet 
bezighield en er weinig van kende. in het begin heb ik het enkel aan mijn moeder verteld,jaren later 
aan mijn lief,nu aan jullie. dit vertel ik uit de grond van mijn hart. Toen ik 10jaar was,juiste datum 
weet ik niet meer sorry. Op een avond zit ik nog samen met ma en pa tv te kijken, mijn broer en zus 
waren iets eerder al naar bed gegaan. ik weet nog goed dat ik ma en pa een nachtzoen gaf en meteen 
daarna langs de trap naar mijn slaapkamer ging. op mijn kamer gekomen laat ik het licht nog aan en ga 
op mijn bed liggen. nog steeds was ik wakker. mijn bed stond onder een schuin plafond en onder een 
dakraam. Ineens hoor ik uit de verte een geluid naderen,ik ga op bed staan en open mijn dakraam. het 
geluid wordt zwaarder en ik zie ook lichten. vanuit de richting van Achel. 
ook het ding of tuig op over een bomenrij bij ons thuis achter boven het veld van schuurmans J 
aardbeien, het vloog traag ik schat ongeveer 40kmph maar een enorm lawaai precies zoals een 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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zitmaaier maar vele vele harder. het tuig had zo goed als de vorm van een driehoek GITZWART,met 
in de hoeken telkens een fel wit licht dat in een straal of schicht in de wolken scheen. ook een rood 
licht dat knipperde en ik geloof ook een soort groen. wat mij echt opviel want die avond was het niet 
zo donker waren dikke pinnen soort potnagels precies in het staal van dat ding. onder op de basis en in 
het midden was een deur die open was en het leek of daar een gestalte in stond. ik voelde me rustig 
kneep in mijn been en ja ik was wakker heb op pa en ma geroepen maar ze hoorden me niet. de 
moment zelf dacht ik van Shit geen fototoestel en gsm met camera bestond nog niet. even later 
verdween het tuig aan mijn rechterzijde zowat boven centrum Hamont. De volgende ochtend zei ik het 
tegen mijn ma 
. ik ben het nooit vergeten het is het raarste uit mijn leven maar ook een van het mooiste en ergens 
hoop ik dat iemand me kan helpen of eens echt naar me luisterd. ik heb het tuig 
GEZIEN,GEVOELD,en GEHOORD ik ben niet perfect maar geen leugenaar! groetjes van mij B." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Het gemelde geluid (“enorme lawaai, precies zoals een zitmaaier”), de witte lichten die als een straal 
in de wolken schenen, het rode knipperlicht mogelijk geflankeerd door een groen licht, de “dikke 
pinnen” en “potnagels” zijn elementen die in een beschrijving van een helikopter passen. Ook de trage 
vlucht en de “gestalte” in de “deur” spreekt de passage van een laagvliegende (leger)helikopter niet 
tegen.  
 
De jeugdige leeftijd van de getuige, het late uur, de duisternis, het redelijk unieke karakter van een 
nabije confrontatie met een helikopter en de bijna 20 jaar die inmiddels zijn verstreken kunnen aan de 
verwarring hebben bijgedragen. Het ontbreken van de juiste datum maakt het onmogelijk om te 
verifiëren of er op het ogenblik van de waarneming ook effectief een legeroefening of een zoekactie 
aan de gang was in de omgeving van Halmont.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk helikopter 
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)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Kwam terug van avondje stappen en reed met een aantal vrienden mee terug van de Lamborgini toen 
in der tijd vanuit Maldegem. 
Ik werd afgezet aan Cafe Markt 15 te Oostburg. 
Het was rond 3:30 s`nachts ,ik liep net t cafe binnen waar ik te horen kreeg dat ze zouden gaan sluiten. 
Daarna had toen in die tijd nog geen gsm liep ik naar een telefooncel in Oostburg op de markt en pakte 
wat losgeld daarna wou ik gaan bellen. 
Toen kwam ik tot de conlcusie dat die telefooncel verandert was van muntgeld in telfoonkaarten dus 
kon ik geen taxi bellen. 
Dus dacht ik dan loop ik wel op mijn gemak van Oostburg door de polder naar Breskens. 
Toen ik nog maar een 300meter gelopen had zag ik boven een elektriciteitscentrale nabij Oostburg 
(toen stond er nog een windmolen bij) wat nu niet meer mag zo ik gehoord heb een fel licht en hoorde 
een gezoem het was volledig wind stil . 
Toen zag ik dat felle licht mij snel naderen en vloog vliegensvlug zeer laag over meter of 10 en ineens 
waaide het zeer heftig de struiken en bomen begonnen hevig te bewegen en plots daarna was t weer 
windstil.Het duurde hooguit 5 seconden. 
Maar het gezoem bleef aanhouden. 
Ik dacht zal wel een helikopter geweest zijn die laag overvloog maar bedacht wel dat ik net iets 
vreemds gezien had. 
Toen ik mijn weg vervolgde kwam ik bij een bruggetje in die zelfde polder en zag ineens tot mijn 
grootte schrik een enorm gevaarte naderen tot recht boven mij. 
Zag roode lichten heen en weer flitsen in een halve ronde denk met een doorsnee van ongeveer 
50meter. 
De roode lichten kan ik vergelijken met die van knight rider serie percies indentiek maar dan in een 
halve ronde van links naar rechts en rechts naar links. 
Ik was flink geschrokken en rende naar t eerste de beste huis in de buurt en bonkte op t raam. 
Daar werden mensen wakker en het gevaarte was verdwenen ik legde uit wat ik meegemaakt had en 
vroeg die persoon of ik even kon telefoneren voor een taxi want ik was niet vanplan om nog verder 
alleen door de polder te lopen . 
Hij zij dat hij geen telefoonaansluiting had en mij niet kon helpen. 
Vanuit de verte hoorde ik een auto aankomen en hield m aan. 
Was toevallig een kameraad van me en zij tegen me wat doe je hier man midden in de nacht en legde 
alles uit hij zij ik moet naar groede maar ik breng je wel thuis. 
Daar aangekomen zag hij 2 vliegende schotels hoog in de lucht hij vroeg mij heb je een verre kijker en 
ik zij hem mijn vader heeft er wel 1 in de auto maar zal wel op slot zijn . 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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De auto bleek open te zijn hij keek naar de 2 ufo`s met de verre kijker en zij mij verrek ik geloof in 
zulke dingen niet maar kwam van schrik tot de conlcusie dat het inderdaad 2 ufo`s waren. Heb dus ook 
een getuige.Heb jammer genoeg geen beeld materiaal omdat gsms toen nog niet in zakformaat waren 
of nog onbetaalbaar. 
 
Mvgr K.D.C." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Door het ontbreken van de exacte datum voor de waarneming is het niet mogelijk om bepaalde 
gegevens te controleren die kunnen helpen bij het vinden van een verklaring. Daarnaast is de 
beschrijving van de getuige enigszins verwarrend en zou een bezoek aan de plaats van de waarneming 
aangewezen zijn. Doordat er geen exacte datum gekend is werd van verder onderzoek afgezien. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)

)
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : 15 ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : 10 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Het was op een Koude herfstavond, op een speelplein in kluizen. Ik en nog twee andere vrienden 
waren gewoon een sigaret aan het roken op het speelplein, we zaten daar altijd op een bankje. Ik kijk 
graag naar de sterren en toen was ik terug aan het kijken samen met de twee anderen tot er opeens (ik 
zal het nooit vergeten) heel laag boven de grond, ongeveer ter hoogte van een boom, uit het niks, drie 
echt gigantische bollen verschenen. je kan het best vergelijken alsof er ineens drie hele grote manen 
tergelijkertijd schenen...maar dan zonder het maanrelief. Alsof je drie reuze spotlampen gewoon even 
aan zou steken voor drie seconden en terug uitdoven, maar dit zonder een felle schijn af te geven. ze 
gaven wel veel licht maar straalden geen licht uit op ons...het hing daar gewoon voor die drie volle 
seconden en was zo snel weg als het kwam. Ik weet er nog altijd geen verklaring voor te geven, de 
twee mensen die bij mij waren zie ik niet meer dus ik zou hen ook niet kunnen vrage 
n of ze het nog weten. We hebben daar wel een tijdje nog gestaan met onze mond vol tanden, 
misschien waren het maar een drietal minuten dat we daar stonden maar het voelde echt lang aan. We 
begonnen er toen over te praten over wat het zou kunnen zijn maar we hadden er geen verklaring voor. 
Ik zie het beeld nog altijd voor me en het is niet iets dat ik gauw zal vergeten. Als bijlage een in paint 
gemaakte voorstelling, geen hoogstandje qua werk maar zo is er misschien toch een kleine 
voorstelling te tonen hoe we het hebben meegemaakt." 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
 
Door het ontbreken van de exacte datum voor de waarneming is het niet mogelijk om bepaalde 
gegevens te controleren die kunnen helpen bij het vinden van een verklaring. Een mogelijke verklaring 
is een Sea King helikopter van de basis van Koskijde. Deze helikopters hebben drie heldere lampen 
aan de voorkant die dezelfde configuratie vertonen als de lichten die de getuige tekende.  De 
getuige vermeldt evenwel niet dat er ook geluid gehoord werd (terwijl de "gigantische bollen" 
zich toch "heel laag boven de grond" zouden bevonden hebben).  Bovendien werden ook geen 
navigatielichten waargenomen (mogelijk werden die overstraald door de heldere koplampen, maar dan 
zou je verwachten dat ze zichtbaar werden van zo vlug de lampen uitdoofden). 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)
 

Geachte, 

Slechts zeer recent leerde ik het bestaan van uw organisatie en website kennen. Ik waardeer uw 
rationele benadering van het fenomeen. 

In de zomer van 2002 heb ik in gezelschap van mijn zoon een (voor ons) indrukwekkende 
UAP waarneming gedaan. Voordien was mij dat nooit overkomen, en daarna ook niet meer. Die 20-30 
seconden van mijn leven hebben er echter wel voor gezorgd dat ik sindsdien met interesse het 
UFO/UAP gebeuren volg. Ik heb indertijd de waarneming aan NUFORC gemeld (zie 
http://www.nuforc.org/webreports/026/S26446.html ) maar nooit enige feedback gehad. Vooral de 
eerste knik in de baan van de tot dan toe normale satelliet gevolgd door de serie lange, snelle en 
kaarsrechte trajecten tussen de abrupte veranderingen van richting (absoluut geluidloos en 
ogenschijnlijk zeer hoog) en het plots verdwijnen in een wolkenloze hemel staan mij nog helder voor 
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de geest. 

Wellicht zou u eens uw licht over deze waarneming kunnen laten schijnen. Er is misschien een 
gekende oorzaak van dit soort verschijnselen waar ik mij niet van bewust ben.  

Voor uw informatie, ik ben natuurkundige van huis uit (PhD) en werk bij een internationale instelling 
in Brussel. Ik observeer regelmatig de sterrenhemel (satellieten, meteoren, enz. zijn mij zeer bekend). 
Ook woon ik in de buurt van vliegveld Zaventem, en zodoende zijn de vele (soms intrigerende) 
manieren waarop vliegtuigen zich kunnen manifesteren mij dan ook niet vreemd. 

In de hoop iets van u te vernemen, 

Hoogachtend, 
H. K. 
 
 
De tekst zoals die op de NUFORC-site is terug te vinden: 
 
Location: Brussels (40 km east of) (Belgium), . 
Shape: Light 
Duration:30 sec 
 
Bright fast moving "satellite" changes from straight line movement to erratic movement and then 
disappears abruptly 
 
Countryside, approximately 40 km east of Brussels, Belgium. Hot summer night, clear sky, some 15 
minutes after sundown. Walking back from the deer stand (where me and my son of 15 had been 
observing game) to the car, we saw a fast-moving light in the sky traveling along a straight line from 
SE to NW. It looked like a bright satellite, it appeared to be very high. Our observation started when it 
was at around 40 degrees above the horizon, and we took it for a satellite. But at about 80 degrees 
elevation it suddenly changed its direction by some 45 degrees, and after a view seconds started to 
move eratically: sudden stops, accelerations, 90-180 degrees turns. After some further 10 seconds 
doing so it disappeared abruptly. I don't believe it could have been a meteorite or returning spacecraft 
debris bouncing into the atmosphere. 

)
Onze bevindingen 
 
Hier hebben we zonder twijfel met een interessante melding te maken. 
 
Momenteel is het onderzoek naar deze melding nog niet afgerond. Eén van onze onderzoekers in 
ondertussen bij de getuigen langs geweest en heeft de nodige gegevens verzameld.  
 

Evaluatie: in onderzoek 
 

)

)

)

)

)

)

)

)
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Een kleine,blauwe schotel met rode lichten,vloog op ongeveer 12,5m hoogte. 
Werd gezien door mij en mijn neef. 
Was al snel weer weg,het duurde bijna een minuut. 
Voordat hij goed zichtbaar was,brandde er een klein,rood en fel lichtje.Hij vloog niet snel.Had een 
diameter van ongeveer 2m." 

)

)
Onze bevindingen 
 
Aangezien de beschrijving van het waargenomen verschijnsel zeer vaag is werden verschillende 
aanvullende vragen naar de getuige gezonden. Na herhaaldelijk aandringen op een reactie liet de 
getuige niets meer van zich horen. Hierdoor ontbreken belangrijke gegevens en sluiten we het 
onderzoek naar deze melding af. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 90 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : 45 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"in de zomer van 2004 was ik samen met de kinderen naar sterrenhemel aan het kijken. We stonden op 
terras met rug tegen de muur. Over onze hoofden zweefden plots 6 bolvormige tuigen. De grootte 
ervan is zeer moeilijk in te schatten omdat er geen referentie punt was. Mijn eerste gedacht is dat de 
bollen een 10 meter in doorsnee waren. Zij zweefden van zuid naar noord. Je kan de structuur het best 
omschrijven als een perfect ronde bol die de gloed heeft van gloeiende steenkool. De reactie van de 
kinderen was onmiddelijk “Hey pa wat is dat?”. Na enkele seconden verdwenen de 6 bollen op 
dezelfde tijd. Dit kan je best omschrijven als een fade-out." 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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)
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van de melding werden verschillende bijkomende vragen naar de getuige gezonden. 
Na herhaaldelijk aandringen op een reactie liet de getuige niets meer van zich horen. Hierdoor 
ontbreken belangrijke gegevens en sluiten we het onderzoek naar deze melding af. 
 
De omschrijving van de verschijnselen “6 bolvormige tuigen”, “die de gloed heeft van gloeiende 
steenkool” doet ons vermoeden dat hier vuurballonnen werden waargenomen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, waarschijnlijk vuurballonnen 

)

)

)

)

)

)

)

)
 
Geachte Heer Delaere, 
  
Naar aanleiding van "koppen" deze week, die ik via Internet gedeeltelijk kon opvragen en bekijken (ik 
heb nl geen TV-aansluiting), vond ik het verstandig ons verhaal van 31oktober 2007 aan jullie te laten 
kennen. 
  
Ik stuurde dit reeds eerder door naar ufo@nirubu.nl maar het antwoord die ik daarop ontving, vond ik 
eerder "afwimpelend" en ik had het gevoel niet "au serieux" genomen te zijn. 
  
Hierbij copiëer ik dus mijn schrijven van toen: 
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Goeiedag Mevrouw, Mijnheer, 
  
Een tweetal weken geleden kreeg ik van mijn zus een bundeltje prints mbt "7 Lichtbollen 
waargenomen na wielerprofronde te Heerlen". Dit bericht met een paar aanhangsels omtrent de 
lichtbollen had ze via het internet afgedrukt. 
Ik had haar nl. enkele maanden geleden "ons verhaal" (dit van mij en mijn 31-jarige dochter) vertelt. 
En daarom vond ze dat we misschien ons verhaal ook aan jullie konden doorgeven. 
(Ik had ons verhaal nl. niet onmiddellijk verteld, omdat mijn dochter zowel als ikzelf, bang waren 
om niet als geloofwaardig over te komen). 
 
Vorig jaar op precies Halloween-dag, 31 oktober 2007, gingen "we" 's avonds van de vidiotheek te 
Destelbergen bij Gent, nog even langs bij de Self'Bank te Destelbergen-dorp. Wijzelf wonen net tegen 
de grens van Sint-Amandsberg met Destelbergen. 
Toen we naar huis reden was het al laat en dus donker en er was weinig volk op de baan. Uiteraard 
vierden heel wat men sen Halloween in de nabije stad Gent, of thuis met vrienden en familie. 
Toen we nabij de splitsing richting Heusden kwamen, nog steeds op de Dendermondse steenweg, 
zagen we plots een imens lichtopject. 
Mijn eerste reactie was: "O, neen, L. (mijn dochter), dit is zeker een brandend vliegtuig die straks 
ergens in de buurt te pletter valt. Wat we nu zien!" Maar het "brandend vliegtuig" kwam niet naar 
beneden. Integendeel, het kwam van achter een bomenrij, net in de buurt van de Schelde, en vloog met 
een boog van links naar rechts ten hemel. Snel parkeerde ik de wagen om de hoek van een zijweg en 
we sprongen letterlijk uit de wagen. We bleven maar kijken, want een vliegtuig was het zeker niet: we 
hoorden geen enkel geluid! 
Het vloog zo hoog ten hemel dat we het na een minuutje(?) niet meer konden zien. Dus bleef er niks 
anders over dan terug te keren naar de wagen. Maar dat was verkeerd ingeschat! 
Na een paar passen zagen we de volgende "lichtbol" net boven de b omenrij opstijgen om precies de 
zelfde boog en richting te volgen. 
Ook nu weer geen enkel geluid. We bleven alweer staren tot de bol volledig verdwenen was. Maar ook 
deze keer was het niet gedaan. 
Tot 5 maal toe hebben we die onherkenbare "lichtbollen" precies de zelfde vliegroute zien nemen. 2 
Jongens, die ons passeerden, fietsten richting Gent. En op onze reactie waren ze eveneens verwonderd 
over wat zij, net als wij, zoëven hadden gezien. Later speet het mij, dat ik geen identiteitskaart had 
gevraagd, want wie was er op dit zelfde moment nog getuige geweest van deze vreemde situatie. 
Na de vijfde "lichtbol" zijn we per wagen nog vlug richting Schelde gereden. Dit omdat ik me afvroeg, 
of er enerzijds nog "lichtbollen" vanaf richting Schelde zouden te zien zijn. En anderzijds of het zou 
kunnen dat er misschien waterstalen zouden genomen zijn, door evt. buitenaardse wezens, die onze 
aarde verkennen. Want ik ben ervan overtuigd, dat we toch onmogelijk de enige levend e wezens zijn 
in dit immense heelal. Wat zou dit een pretentie zijn, niet?  
Dit zelfde bericht heb ik de volgende dag, dus op 1november 2007, aan Mira, sterrenvolkskunde 
België, doorgestuurd. Maar daar konden ze geen enkele logische verklaring geven. Ook was er geen 
enkele radar die iets had waargenomen. 
Eerst was ik ervan overtuigd dat dit een Halloween-stunt was van één of andere organisatie. Maar na 
de vijfde "bol" die het uitspansel had verlaten hield ik dit niet meer voor mogelijk. We waren getuige 
geweest van iets heel uitzonderlijks. 
En omdat ik graag in contact zou komen met mensen die dit zelfde fenomeen hebben waargenomen, 
laat ik dit bericht dus bij jullie organisatie achter. Ik ben van nature wel spiritueel, maar zeker heel 
nuchter, en altijd met beide voeten op de grond. Maar deze avond zal ik, zowel als mijn dochter, toch 
mijn leven lang nooit vergeten. Ik ben dus nu al benieuwd of er met de komende Halloween, weer zo'n 
"stunt" zal plaatsvinden.Want dan zou ik toch mijn bedenkingen hebben of er niet hier of daar een 
droge plezanten aan het werk is die de mensen in het ootje neemt! 
Graag blijf ik over verdere gebeurtenissen ivm "lichtbollen" op de hoogte, waarvoor nu reeds mijn 
dank. 
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Aldus ons verhaal waarvan ik hoop dat het vroeg of laat toch een passend antwoord zal krijgen. Want 
versteld waren we toen wel enorm! 
  
Met vriendelijke groeten 
  
C.C. 
 

 

Sorry, nog een klein detail vergeten te vermelden: 
  
De feiten zijn begonnen die avond tussen 21.30u en 21.45u. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
C.C. 
 
 
Onze bevindingen          
 
Vermoedelijk heeft deze getuige vuurballonnen waargenomen. De windgegevens werden niet 
geverifieerd omdat de bewegingsrichting van de verschijnselen niet kon worden achterhaald. 
 
De beschrijving van de verschijnselen ("5 lichtbollen", “een brandend vliegtuig”) voldoet echter aan 
wat men mag verwachten bij het waarnemen van vuurballonnen.   
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
 

 

het is al lang geleden ik weet het niet meer zo goed... maar ik weet alleen dat het op een vrijdag avond 

was, ik ben nu 11 jaar en was toen 10 jaar, ik had overlaatst koppen gezien en ben beginnen 

nadenken, we zagen iets vliegen toen we in de auto zaten, vannaf we stopten begon het licht van het 

vliegende 'ding' op ons gericht te geraken, mijn papa leek wel gehipnotiseerd ofzo, hij wist daarna er 

ook bijna niets meer van, ik zat nog in de auto en mijn papa was uitgestapt, mijn papa vond het op dat 

moment ook dood normaal, ik heb toen er niet meer over nagedacht omdat mijn papa het normaal 

vond, maar ineens stelde mijn papa de vraag om het te volgen, hij leek echt zichzelf niet meer, ik heb 

nu pas nagedacht, hoe het 'ding' eruitzach weet ik niet meer precies, het was noggal licht, maar het 

was ookal avond dus gaf het heel veel licht, maar wat ik wel weet is dat het bijna heel de hemel 

verlichte, geloof me ik verzin dit niet ben doodsbang om het nog eens mee te maken, sinds koppen toen 

ik begon na te denken dus, ik ben doodsbang als iemand me wil wakkermaken met licht, flitst dat 'ding' 

weer door mijn hoofd, wat kan ik doen? ik ben echt doodsbang, kunnen jullie mij helpen?!   
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Omdat we hier met een minderjarige getuige te maken hadden werd een mail met aanvullende vragen 
naar de vader gezonden. Hieronder de reactie die we van de man ontvangen hebben. 
 
 
Dag Dhr. Delaere, 
  
Bijgaande mail van m'n dochtertje is me totaal onbekend. 
Desalnietemin is het incident wel gebeurd.  Nu de verklaring dat ik 
gehynotiseerd was en dergelijke is wel in de verbeelding van Lotte gebeurd  
daar ze nogal een levendige fantasie heeft. 
  
Wat ik wel heb gezien en niet kan verklaren was : 
-een groot rond licht en het was zeker niet de maan. 
-het licht bewoog ook met een heel trage snelheid maar had geen geluid bij zich. 
-het gebeurde op een vrijdagavond, 1,5 jaar geleden, tussen 22H30 en 23 u  
-ik ben uitgestapt en wou het met de auto volgen maar het licht verdween achter de bossen(tussen 
Wechelderzande en Vorselaar). 
-Aangezien het ook al laat was en met kleine kinderen op stap was zij we gewoon naar huis gereden. 
  
Zoals Lotte ook vermeldde hebben we er achteraf niet meer bij stil gestaan, tot nu dan. 
Wat het was is ons nog altijd een raadsel. Heb het ondertussen ook al met Lotte terug besproken 
en de angst is toch al wel wat verdwenen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
W.P. 
  
 
Onze bevindingen 
 
Ondanks het feit dat de vader van de getuige ons van heel wat nuttige informatie heeft voorzien kan er 
verder in deze zaak weinig ondernomen worden. Het ontbreken van de datum van de waarneming was 
voor ons de doorslag om het onderzoek naar deze melding stop te zetten. 
 
Bovendien bleek het voorval minder vreemd dan aanvankelijk gedacht, aangezien de vader ons 
berichtte dat (“we er achteraf niet meer hebben bij stil gestaan”) en dat het zijn jonge dochtertje was 
die nog steeds bang was en dit wou melden. De vader benadrukte trouwens dat aspecten van haar 
verhaal wat bijgekleurd waren (“is in de verbeelding van L. gebeurd”, “daar ze een nogal levendige 
fantasie heeft”). 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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)
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: N 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik zat toen in de auto en mijn man reed. We reden langs de vaart. Die dag was de hemel blauw met 
hier en daar, redelijk hoog, kleinere grijze wolken. Opeens zie ik in de verte 3 grijskleurige 
driehoekige dingen snel heen en weer bewegen en dan even stilhouden. Ik wijsde ze mijn man ook aan 
maar mits die aan het rijden was kon hij niet zien, maar da gebeurde ook razendsnel. Daarna waren ze 
vliegensvlug weg achter die grijze wolkjes. Ik ben er bijna zeker van dat het geen wolken waren want 
da kunnen wolken volgens mij niet." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen enkel antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. Het onderzoek naar deze melding werd dan 
ook stopgezet. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)

)
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"weet zelf ni wat het is heb het ook gevraagd aan de sterrenwacht ma die weten het ook ni goed die 
denken aan een reflectie ma dat denk ik ni en een satellite is het ook  ni want dan krijg je een lijn over 
heel je foto meschin weten jullie wat het is" 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
 
Spijtig genoeg hebben we dit op het eerste gezicht interessante fotomateriaal niet verder kunnen 
onderzoeken. Ondanks verschillende pogingen om contact op te nemen met de man die ons deze foto 
doorstuurde, kregen we geen reactie. Aanvullende informatie over de waarneming en de 
omstandigheden waarin de foto werd genomen ontbreken. Een mogelijkheid is dat de lichtbol op de 
foto veroorzaakt werd door een lichtkogel. 
  

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk lichtkogel 

)

)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
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BESCHRIJVING 
 
"ik en mijn stiefbroer waren een wandeling aan het maken; 
toen wij in de bliksem een bol zagen die felbelicht was toen het bliksemde het maakte geen apart 
lawaai. 
maar was schrikwekkend omdat het als een lichtbron was. 
heb geen lichtjes of iets anders gezien enkel dit. 
als de bliksem voorbij was, was de bol ook weg 
MVG" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen enkel antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. Het onderzoek naar deze melding werd dan 
ook stopgezet. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)

)
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: WZW 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: Z 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik en mijn vriendin lagen in de zetel en op eens zag ik één rood lichtje nog geen 3 tal seconde er na 
kwam er een 2de bij deze vlogen zeer snel van west+- naar zuid er verdween op eens eentje de andere 
bleef nog even en de 2de verdween ook even later 5 a 7 seconden( ze verdwenen opeens ) ze hadden 
een rood-vuurvlam achtige kleur." 

)
Onze bevindingen    
 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze getuige vuurballonnen waargenomen. Volgens de gegevens 
van weerstation Deurne kwam de wind op het moment van de waarneming aan de grond uit het WZW. 
Deze windrichting komt goed overeen met de bewegingsrichting die door de getuige werd 
meegedeeld.  
  

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 
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)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: WNW 
Hoogte begin  : 60 ° 
 
Richting einde: WNW 
Hoogte einde  : 60 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"hij was drie hoekig en ik keek even en toen was er plotselling een lichtflits en ik zag ongeveer 5 
seconden zwart en daarna was hij weg hij heeft verder niet bewogen" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en zo tot een eventuele verklaring te komen. Het onderzoek naar deze melding werd dan 
ook stopgezet. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: NW 
Hoogte einde  : 50 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"vorige zomer zagen mijn vriend, intussen mijn echtgenoot, en ik een vreemd verschijnsel in de lucht. 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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voor ik het verhaal van onze waarneming vertel, wil ik eerst zeggen dat wij dit tot een tijdje geleden 
helemaal vergeten waren, alsof het nooit gebeurd is, wat eigenlijk vreemd is gezien hoe we ons 
voelden tijdens de waarneming. pas een hele tijd geleden, toen er een artikel in humo verscheen over 
ufo-waarnemingen, herinnerden wij ons plots los van elkaar dat wij iets gezien hadden en sindsdien is 
er bij ons al vaak over gepraat. eerst hadden we besloten om het niet te melden omdat we niet wisten 
waar met ons verhaal terecht kunnen zonder voor onnozelaars versleten te worden, maar na vandaag 
een artikel in de krant te hebben gelezen over dit meldpunt, hebben we besloten om het toch te doen.  
 
het gebeurde vorige zomer. we herinneren ons niet precies wanneer, maar we weten nog wel dat het 
voor ons huwelijk was en dat was op 3 oktober 2009. ik meen mij ook te herinneren dat ik rondliep in 
een t-shirt, maar dat het daar eigenlijk wel vrij fris voor was. het was nogal een bewolkte, winderige 
dag, maar gezien ik rondliep in een t-shirt moet het daar wel de tijd van het jaar voor geweest zijn, dus 
waarschijnlijk in de zomer ergens. we weten ook niet meer precies waar het was, maar in onze 
herinnering komen we uit een winkel of een supermarkt. dat moet ergens in de hierboven genoemde 
regio geweest zijn. daar wonen wij immers en we zijn die zomer niet ver van huis geweest omdat we 
in oktober op huwelijksreis gingen.  
we kwamen dus uit die supermarkt en plots zagen we een heel eind boven ons een voorwerp in de 
lucht. het leek op een stealth bommenwerper, maar het vloog heel traag, maakte geen geluid en had 
geen lichten. het was gewoon een driehoekig plat vlak, zwart-grijs van kleur. achteraan was het plat 
van vorm in tegenstelling tot een stealth die meer gevorkt is. het ging iets meer schuin vliegen en toen 
zagen we dat het ook bovenaan plat was terwijl een stealth meer nog een soort cabine heeft. het leek 
gemaakt van metaal en had een ruw oppervlak.  
we stonden erop te kijken terwijl het overvloog en het leek een soort hypnotiserende werking te 
hebben, we stonden er eigenlijk naar te staren als een koe naar een trein en we hadden een vreemd, 
angstig gevoel, maar tegelijk voelde het ook heel sereen. het is vreemd om te zeggen, maar hoewel er 
andere mensen rond ons waren, leek het wel alsof we alleen waren.  
plots schoot het vreemde voorwerp er met grote snelheid vandoor en daarna herinneren we ons niets. 
niet dat we in de auto gestapt zijn, weggereden zijn of erover gepraat hebben. helemaal niets. achteraf 
is het ook altijd geweest alsof het nooit gebeurd was. we hebben er nooit meer aan terug gedacht, het 
was pas met dat artikel in humo dat we ons vaag iets begonnen te herinneren en samen dit verhaal 
terug hebben kunnen samenstellen.  
 
ik weet dat dit klinkt als een vreemd verhaal en als ik het zou lezen, zou ik vermoeden dat het was 
geschreven door iemand met een serieuze problematiek. toch is het zo gebeurd en zijn wij geen 
mensen met een psychiatrische en/of verdovende middelen problematiek.  
 
met vriendelijke groeten, 
T. 
 
Onze bevindingen 
 
We vermoeden dat de VERHEES-Delta (een klein driehoekig vliegtuigje met een spanwijdte van 4,5 
m en een lengte van 3,3 m) oorzaak was van deze melding. 
 
Spijtig genoeg ontbreekt voor dit geval een exacte locatie en een datum waardoor deze niet kan 
getoetst worden aan het logboek van de VERHEES-Delta. De regio waar de waarneming verricht werd 
ligt op een 30 km van de thuisbasis van de Verhees-Delta zodat dat het niet uitgesloten is dat dit 
merkwaardig driehoekig vliegtuigje de oorzaak is van deze melding.  
 
Van een gelijkaardige melding uit Beerzel werd een uitgebreid onderzoeksrapport opgesteld (zie: 
“Onderzoeksrapport Beerzel, 5 april 2009” op de pagina “publicaties” van www.ufomeldpunt.be). In 
dit rapport is meer info over de VERHEES-Delta terug te vinden. 
 

Evaluatie: mogelijk VERHEES-Delta 

)
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)

)

)

)

)

)

)
 

Goeiemorgen, 
  
Ik ben al enige tijd op zoek naar mensen die misschien een uitleg kunnen geven 
voor de foto's die ik trok. Jullie zouden de eersten zijn die ze te zien krijgen. 
  
Op drie juli 2009 besloot ik foto's te nemen van de volle maan maar op een gegeven moment 
schrok ik me rot toen ik met een grote snelheid twee oranje strepen uit " de maan " zag vliegen. 
Ik gaf er verder geen aandacht aan en ging even later de foto's op pc zetten. 
Ik kon niet geloven wat ik daar zag want ik zag met het blote oog alleen de "volle maan" 
en dan die oranje strepen die uit de maan schoten maar dat was maar aan fractie 
van een seconde. 
  
Op pc zag ik heel ander zaken dan die van een volle maan en inderdaad is er ook een foto bij 
waarop de twee oranje strepen heel duidelijk te zien zijn hier in men tuin . 
Graag zou ik jullie men foto's bezorgen want ik ben er hoe langer hoe meer van overtuigd 
dat het geen "vole maan" is die ik op de foto's heb staan. 
Het is heel duidelijk te zien welke rare sprongen die "maan" maakt, was echt wel schrikken 
toen ik de foto's op pc zag, om eerlijk te zijn stonden men haren recht op men hoofd 
van 't schrikken hihi.. 
  
Nu mijn vraag, is er enige interesse om men foto's te bestuderen? Zo ja mag ik dan van jullie 
de juiste en volledige uitleg over dat wat er op de foto's te zien is? 
Heel graag maak ik ze aan jullie over en ben echt heel benieuwd wat het is, het laat me niet meer 
los.. Ik hoop snel een reactie van jullie te krijgen. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
D. M.  
 
 
Goeienacht, 
  
Bedankt voor de positieve reactie. Ik zal het allemaal eens tegoei uitstippelen en dan speel ik jullie de 
informatie die ik heb door. 
  
Zal ik gewoon een mail sturen zoals nu dan? En dan de foto's toevoegen? Voor mij het handigst denk 
ik, ik kan me wel behelpen met pc maar ben zeker geen genie. 
Ik zal er nu twee foto's bijvoegen zodat jullie al enig idee kunnen vormen en om te zien of het voor 
jullie duidelijk is op die manier, zo niet moet er andere oplossing te vinden zijn. 

)

)

)
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)

)
)

)
  

Vol spanning wacht ik weer op reactie van uw kant en hoop echt dat er als iets duidelijk is geworden.. 
  
Vriendelijke groeten,  
 
D. M. 
 
 
Goeiemorgen, 
  
Ik ga je eerst men verhaal doen want het zit raar in elkaar. 
  
Ik heb bij vorige mail twee foto's meegestuurd van die "maan". Ik trek heel graag foto's en toen was 
het volle maan. Ik had al eerder foto's getrokken van de volle maan en iets in me zegt dan dat ik foto's 
moet nemen en als ik er tien trek staan er op toch de helft dingen op die je met het blote oog niet kan 
zien. 
  
Zo ook toen ik die foto's trok, ik kan jullie 21 foto's doorsturen van die maan, maar ik zag met het 
blote oog niet wat er 
tevoorschijn kwam op pc. 
Ik trok de foto's direct na elkaar, hield de camera ongeveer op dezelfde plaats en van 't moment ik kon 
trok ik de volgende foto en op een gegeven moment schoten er twee oranje strepen uit die maan, met 
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een enorme snelheid, als een pijl uit een boog, ik zie ze vertrekken uit die "maan" maar voor de rest 
zag ik daar niks meer van en ik blijf foto's trekken. 
Ik ga binnen, zet die op pc, ik wist niet wat ik zag, kippenvel over heel men lichaam hoor geloof me. 
Op 1 foto staat een stuk lucht maar ook een stuk van de tuin, daar staan die twee oranje strepen, heel 
heel duidelijk te zien en die zijn er in werkelijkheid helemaal niet maar dat heb ik wel degelijk zien 
gebeuren, dat die "maan" zo'n tuimelingen maakt zag ik niet met het blote oog, ik zag de volle maan 
zoals denk ik iedereen die ziet maar wat de pc dan liet zien deed me echt wel schrikken. 
 
Ik ben nu een jaar of vier bezig met het paranormale en had dat allang losgelaten denk ik moest ik niet 
zo dikwijls iets 
voelen en vastleggen, dat is echt niet meer gewoon en omdat ik hoe langer, hoe zekerder ben dat dat 
geen maan is ben ik op zoek naar antwoorden op de vragen waar ik mee zit en hoopte dat jullie me 
enige uitleg konden geven. 
 
Ik ben maar een heel gewoon huisvrouw en ik weet dat jullie van jullie kant ook vragen hebben maar 
ik kan er niet op antwoorden want ik weet het jammer genoeg niet. Ik woon in houthalen en op de 
foto's ( getrokken in de tuin ), staat datum en uur vermeld.  
Foto's getrokken met een camera van het merk canon nummer S 5500, maar hoe die stond als ik die 
foto's genomen heb ik weet het niet. Ik heb er zo'n spijt van en zou niet weten hoe ik daar kan 
achterkomen. In welke richting? Ik ga het vragen aan iemand die daar iets van kent, ik weet het niet. 
foto's getrokken zonder statief maar als je de foto's in negatief bekijkt zie je echt die tuimelingen 
dat ze maakt en dat het niet bewogen is, kan je ook zien aan sommige foto's van de lucht. Ik denk wel 
dat ik die foto's met een programma op pc verlicht heb, dan zag je het duidelijker. 
Truckage? Ik zou niet weten hoe ik het moet doen en daar hou ik me echt niet mee bezig maar ik weet 
wat ik gezien heb en op foto heb, da 's realiteit, echt waar. Hopelijk verklaren jullie me niet gek  want 
dat vertel je niet tegen iedereen hè. 
  
Op sommige foto's zie je die maan niet maar zie je een hele oranje lucht, heel mooie foto's zijn het, 
heel 
speciaal en ik zou er misschien nog niks achter zoeken moest ik die strepen niet uit die bol hebben 
zien vliegen en ze daarna 
nog op pc zien verschijnen ook  eerlijk? Was spooky  maar zalig om te zien echt zalig. 
  
Als jullie nu na men verhaal gelezen te hebben nog interesse hebben dan stuur ik met veel plezier al de 
foto's door. Ik weet het met de antwoorden die ik je maar te bieden heb ga je niet ver komen maar ik 
zoek verder en meld jullie alles wat ik aan de weet kom en 
hoop stilletjes dat jullie me kunnen zeggen of ik het juist heb of niet, waarover gaat het hier, waar had 
ik mee te maken, wat kunnen die strepen geweest zijn, waarom werden die uit die bol geschoten, 
waarom zie ik die wel en de tuimelingen die de bol maakt niet. 
Ik snap het niet goed en zou het toch zo graag weten want ik denk echt waar dat het niet gewoon is. 
Iedereen die hier die foto's ziet zit met open mond naar het scherm te staren en weten het ook niet 
maar denken net als ik dat het niet om een maan gaat. 
Heel graag jullie mening hierover dan, ik stuur de foto's zo rap ik weet of jullie ze nog willen zien, ik 
hoor het dan wel in volgende mail waar ik echt beetje stiekem, ongeduldig op wacht... 
  
Vriendelijke groeten 
  
D. M. 
 

 
Onze bevindingen 
 
Het “vreemde object” dat op verschillende van de foto’s te zien is, is wel degelijk de maan. Doordat de 
fotografe haar fototoestel tijdens het nemen van de foto’s niet stil heeft gehouden was er achteraf een 
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streep op de foto zichtbaar. Dit kan snel nagebootst worden door opnieuw een foto van de maan te 
nemen en even met het fototoestel te bewegen. 
 
Op één van de foto’s (hier niet afgedrukt) zijn in de voorgrond onder de maan (“twee oranje strepen “) 
te zien. Deze zijn mogelijks veroorzaakt door licht (bv. van een straatlamp) dat reflecteert op een 
glanzend object niet al te ver van de camera (bv. een horizontaal gespannen ijzerdraad). 
 

Evaluatie: foto’s van de maan 

)

)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: O 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: WNW 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Wachtend op de doortocht van frank de winne, ongeveer 2 min voor de doortocht, passeerde van oost 
naar west 5 niet opvallende grijs-rode “bollen” in V-formatie met kort en lang been. Ze bewogen in 
vaste geometrie en constante snelheid, zonder extra schijnsel of geluid, vrij snel. waarneming duurde 
tussen 30 sec en 1 min. Het traject bleek achteraf parallel maar iets minder hoog te zijn dan het 
ISS.Hoogte ten opzichte van de grond is niet te schatten , maar zeer hoog. Mijn vrouw en ik deden 
samen deze waarneming." 
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bewegingsrichting 

Vorm van de waarneming: 

 

 

 

 

 
 
Onze bevindingen 
 
Volgens de windgegevens van Kleine Brogel (ongeveer 20km van de waarnemingplaats) was de 
bewegingsrichting van de wind tot 20u55 ONO. Dit komt goed overeen met de bewegingsrichting van 
de waargenomen verschijnselen. De windgegevens samen met de beschrijving van de verschijnselen 
doet ons vermoeden dat de getuige in kwestie vuurballonnen heeft waargenomen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

)

)

)

)

)

)

)

)
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik zag in de zomer een vierkant klein vliegtuigje voor bij vliegen  .het had een zacht geluid." 
 
 
 

!"#$%%&$'9/+(*$-).$/+($1))2#+.E3+.$-+2*9/"C.*+0$#+3)),($5EE2$5+$#+(="#+6$

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)0RPFGP1FF@&

<#==3&L)Q*.*4*%&

M%8/&3%0L)01$EF&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&65*/+"(#&+.*5(&6.5*4#$54:*7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  39 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

Onze bevindingen 
 
Slechts een paar van onze vragen werden beantwoord. Bovendien waren de antwoorden zeer kort en 
enigszins ontwijkend. 
 
Verschillende pogingen om deze ontbrekende informatie alsnog van de getuige te ontvangen 
ressorteerden geen reactie meer. Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet 
mogelijk om de melding verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk VERHEES-delta 

)

)

)

)

)

)

)

)
Melding ontvangen via het KMI op 21-08-2009 
 
Beste,  
Gisterenavond omstreeks 22.45 uur reed ik op mijn fiets naar een vriendin. Ik keek even rond en zag 
in de lucht een raar voorwerp. Het was oranje, gaf licht en bewoog zich vrij snel voort. Het vloog niet 
zo heel hoog in de lucht. Het voorwerp was tevens geruisloos. Telkens wanneer ik het iemand vertel, 
word ik uitgelachen.  
Kan u mij misschien vertellen wat ik mogelijk heb gezien?  
 
Het ding vloog ter hoogte van Melsele (Oost-Vlaanderen), aan de Cyriel Buyselaan.  
 
Met vriendelijke groeten,  
L. V. R. 
 
Beste meneer Delaere, 
  
Bedankt dat u me verder wilt helpen. 
Ik zal proberen volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. 
  
Datum: Donderdag 23 juli 2009 
Plaats: Cyriel Buyselaan, Melsele 
          Het vloog gewoon over huizen. 
Richting: Het kwam vanuit het zuidwesten en vloog richting het oosten. 
Hoe lang: ongeveer 20 seconden 
Beschrijving: Oranje (zowel licht als donker), lichtgevend, ovaal (het leek op een platgeduwde bal). 
                  De grootte is moeilijk in te schatten, maar ik denk dat het zo'n 30 cm doorsnede had.  
                  Het maakte geen geluid. 
Hoek: Het vloog zeer schuin boven mij, enkele meters boven de huizen. 
  
Ik hoop van harte dat u iets rijker bent met deze antwoorden. 
  
Met vriendelijke groeten, 
L. V. R. 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)1EPFGP1FF@&

<#==3&L)]*.9*.*&

M%8/&3%0L)'%9#/**+9&11$NR&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)**(&.5<=#4*6*(!&'6"".6'/%54&6*/9<=5:(9*.&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  40 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 
Onze bevindingen    
 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze getuige een vuurballon waargenomen. Volgens de gegevens 
van weerstation Sint-Niklaas (op 12km van Melsele) en Zwijdrecht (op 3 km van de 
waarnemingsplaats) kwam de wind op het moment van de waarneming uit het ZW. Deze windrichting 
komt goed overeen met de bewegingsrichting die door de getuige werd meegedeeld.  
  

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 

 

)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"*Rochers de Naye* 
Niet rechtstreeks waargenomen , achteraf vastgesteld op foto 
Object rechtsboven is duidelijk geen wolk. Zou kunnen een stofje zijn op de lens , maar op andere 
foto's is er niets meer te merken. 
Wat is het dan wel ?" 
 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen    
 
De vale kleuren en het feit dat het object ondanks een korte sluitertijd niet scherp op de foto staat, laat 
vermoeden dat het hier om een voorwerp gaat dat erg klein is en zich dichtbij de camera bevindt.  
 
Vermoedelijk een groot insect. Dit vermoeden wordt versterkt door de schuine stand en het feit dat de 
fotograaf op het ogenblik dat hij afdrukte niets ongewoons had opgemerkt. 
  

Evaluatie: waarschijnlijk insect 

)

)

)

)

)

)

)

)
 

Hallo! 
 

bij mijn reis in frankrijk is het mijn gewoonte om panorama's te maken. 
Wij verbleven in Aix-en-Provence en waren in het dorpje Lourmarin, bij het wegrijden 

richting Codenet - Cavaillon heb ik midden die weg (route D973) een mooi vergezicht 
op de Mgne du Lubéron en heb ik bijhorende foto's genomen. 
Ik heb daarbij niets speciaals opgemerkt, maar terug thuis, bij het stitchen van het 
panorama viel mij iets op in de lucht bij foto 4. ingezoemd blijkt dit een UFO te zijn. 
Hierbij de technische gegevens van de opname. 
Fine Pix S602 zoom, datum: 30-07-2009 

1. 0299.jpg             2. 0300.jpg           3. 0301.jpg        4. 0302.jpg            5. 0303.jpg 

   15.49.55h.              15.50.01h.     15.50.07h.         15.50.15h.                15.50.22h. 
Diafragma: F8 / 9.7mm 

Snelheid opname: 1/550s /200 ISO 

Ik heb foto 3 niet verwerkt want bij verwerking overdekt deze de UFO! 
Voor waar en origineel, (zonder correctie's) 
 
J. A. 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen    
 
Een vlek op de lens kan worden uitgesloten omdat het object daarvoor te scherp omlijnd is en het ook 
niet voorkomt op andere foto’s uit dezelfde reeks. 
 
Het feit dat er geen ongewoon voorwerp werd waargenomen doet vermoeden dat het om een vogel 
handelt. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vogel 
 

 

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Beste, 
 
Eerst en vooral mijn excuses dat ik deze waarneming pas nu meld en daardoor geen exact tijdstip meer 
weet. 
 
Op een dag in augustus, een warme, zonnige dag met lichte bewolking, reed ik kort over de middag 
vanuit Moorslede richting Roeselare via de Roeselarestraat. Mijn broer zat naast mij in de wagen en 
heeft exact hetzelfde gezien als mij. Ik keek plots omhoog en ik zag het volgende: het zag eruit als 
twee cilinders, licht metaalachtig van kleur, tegen mekaar geplakt, met een donkerder, iets dunner 
(maar niet veel) verbindingsstuk in het midden.  
 
Ik wees mijn broer hierop en hij wist net als mij niet wat het kon zijn. Een zeppelin was het niet, want 
de vorm klopt niet. Een vliegtuig kon het ook niet geweest zijn, want het had geen vleugels en de voor 
en achterkant waren scherp afgesneden, niet gestroomlijnd afgerond. Een (weer)ballon kon het ook 
niet zijn want het ding was plots verdwenen. Wij keken weer even naar de weg, in de overtuiging dat 
er wel een verklaring was voor dat ding in de lucht, en als je in auto rijdt, moet je nu eenmaal ook op 
de weg letten. Een halve minuut later keken we weer omhoog en het was weg. Nu weet ik dat 
ballonnen in veel kleuren en vormen bestaan, maar geen enkele ballon kan zo snel gestegen of geland 
zijn dat we er plots geen enkel spoor meer van zagen. Het ding hing te laat om snel in de wolken te 
verdwijnen en het hing helemaal stil, het bewoog absoluut niet.  
 
Nu wil ik er nog bij vertellen dat ik een rationeel, wetenschappelijk, sceptisch persoon ben. En hoewel 
UFO's mij interesseren en ik van sci-fi houd, heb ik nooit geloof gehecht aan UFO-sightings. Toch kan 
ik dit niet verklaren. Mijn broer is daarin nog ongeloviger dan mij, het boeit hem zelfs totaal niet. 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Maar ook hij moet toegeven dat hij niet weet wat hij gezien heeft. 
 
In de vaste overtuiging dat dit wel iets makkelijk verklaarbaars was, heb ik er verder niet meer willen 
aan denken. Maar af en toe hield het me toch nog bezig en via via ben ik te weten gekomen dat je dit 
soort zaken hier kan melden. Bij deze dus." 
 

 

        

)

)

)

)
Onze bevindingen 
 
We vermoeden dat de getuigen een lijnvliegtuig hebben gezien dat het zonlicht in hun richting 
weerkaatste. Dit soort waarnemingen waarnemingen komt vaker voor en de beschrijving is in alle 
opzichten typisch: een horizontaal georiënteerd cylinder- of sigaarvormig object van lichte kleur met 
een donkere band in het midden (de schaduw die de vleugels op de romp werpen). De “stilstand” laat 
zich wellicht verklaren doordat de getuigen hun waarneming deden vanuit een rijdend voertuig. 
Hierdoor kan de indruk ontstaan dat een vliegtuig secondenlang stilhangt terwijl het in werkelijkheid 
dezelfde richting uitgaat als het voertuig. De plotse verdwijning kan worden uitgelegd doordat de 
romp op een bepaald moment het zonlicht niet langer rechtstreeks naar de getuige weerkaatste. 
 
Foto’s van en details over gelijkaardige meldingen zijn terug te vinden op 
http://www.caelestia.be/ticonderoga.html.  
 

Evaluatie: vermoedelijk vliegtuig 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: O 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: O 
Hoogte einde  : 20 ° 
 
BESCHRIJVING 
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"Net zoals andere getuignissen in uw database rond de periode van einde augustus, heb ik samen met 
mijn zoontje (9 j) 1 grote lichtbol waargenomen in oostelijke richting die plots overging in 2 kleinere 
lichtbollen en dan plots alledrie verdwenen.  Ik ben niet sceptisch naar UFO's toe...alleen zijn we zeker 
niet. Maar ik ben overtuigd dat het merendeel van de waarnemingen in die periode waarschijnlijk 
meteorieten betrof die bij het intreden in onze dampkringen ontbinden in kleinere meteorieten en 
vervolgens opbranden.  Maar wel een zeer knap schouwspel. 
We houden de ogen open!   
mvg 
G." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Zoals de getuige zelf reeds in z’n schrijven naar ons meldpunt heeft aangehaald is de kans zeer groot 
dat hij en z’n zoon een meteoor hebben waargenomen. Er bestaat een kans dat de waarneming 
eventueel op 15-08-2009 heeft plaatsgevonden, omdat op die dag verschillende meldingen bij ons 
binnenkwamen van een zeer heldere meteoor. Het in kleinere stukken breken van een meteoor gebeurd 
wel vaker door de wrijving in de dampkring.   
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Tussen de kruinen van hoge eiken vloog horizontaal tegen lage snelheid geluidsloos een oranje 
'vuurbal' Hij was niet zo groot, vloog niet zo hoog maar het was heel donker buiten dus ware grootte 
en hoogte was heel moeilijk te bepalen. Na 2 minuten was hij buiten gezichtsveld." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Spijtig genoeg ontbreekt voor deze melding een exacte datum waardoor het onmogelijk is om 
bepaalde informatie (bv. windgegevens) te controleren. 
 
De beschrijving van het verschijnsel ("een oranje vuurbol", “niet zo groot”, “na 2 minuten was hij 
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buiten gezichtsveld”) voldoet echter aan wat men mag verwachten bij het waarnemen van een 
vuurballon.   
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik zag iets raars dicht bij de zon. En trok het via mijn gsm omdat ik het zelf niet geloofde. Ik heb aan 
veel mensen trachten te verklaren en ze lachten en zeiden ufo.  
 
Misschien kunnen jullie het zeggen wat het is, daar op zo dicht bij de zon? Het staat ongeveer in het 
midden van het licht van de zon." 
 

 

)
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Onze bevindingen 
 
Het donkere “object” op de foto’s is te wijten aan een digitaal effect veroorzaakt door een 
oververzadiging van de sensor bij het rechtstreeks fotograferen in een heldere lichtbron. 
 
Meer info over dit effect en enkele foto’s zijn te vinden op: http://www.caelestia.be/PA-FD-04.html, 

http://www.caelestia.be/PA-LF-11.html en op 

http://translate.google.es/translate?u=http%3A%2F%2Fmisteriosdelaire.blogspot.com%2F2010%2F

07%2Fmas-ovnis-saturados.html&sl=es&tl=en&hl=&ie=UTF-8.  
 

Evaluatie: digitaal effect door oververzadiging sensor 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
Telefonische melding op 03-08-2009 
 
Een zekere S. T. belde het Belgisch UFO-meldpunt op i.v.m. een waarneming van 02-08-2009 te 
Deerlijk. Daar zag hij rond 23u45  een felle lichtbol met een oranje kleur. Deze vloog in een rechte lijn 
en met de schijnbare snelheid van een lijnvliegtuig. Het verschijnsel vloog van NNO naar ZZW om 
daarna plots een bocht te nemen en naar O te vliegen. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft waarschijnlijk een vuurballon waargenomen. Het uiterlijk en het gedrag van het 
waargenomen verschijnsel lijkt volledig op dat van een vuurballon. 
 
Toen tijdens een later telefoongesprek deze verklaring aan de getuige werd meegedeeld kon hij zich 
hier volledig in vinden. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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Datum: 04-08-2009 
Plaats: Torhout 
Tijdstip: rond 22u20 
 
Bijzonderste kenmerken: vreemd oranje fel licht 
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beste frederick, 
  
deze avond rond 22u20 zag mijn vriendin door het venster een vreemd oranje fel licht door de lucht 
boven Torhout bewegen. Daarop ben ik naar buiten gaan kijken en zag het ook. Het bewoog zich 
rechtlijnig van ZO naar NW aan eenzelfde snelheid. Door het felle oranje licht denk ik niet dat het een 
vliegtuig was. Ook niet door het feit dat er bewolking was en het licht zich er onder bevond. Wel 
weten wij dat er ongeveer tien minuten later vuurwerk afgeschoten werd ten ZO van ons. Maar door 
het feit van de constante snelheid, maar vooral de rechtlijnigheid en de afstand die het object aflegde 
kan het geen vuurpijl geweest zijn. Ik weet ook niet of er nog meer mensen zijn die dit gezien hebben. 
Graag zou ik weten wat het eventueel zou kunnen geweest zijn. Ik hoop ten zeerste dat jij mij hierop 
een antwoord kan geven. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
J. I. 

)
Onze bevindingen 
 
Gezien de omschrijving als een flikkerend oranje licht en het het object (volgens de eerste mail van de 
melder) bewoog van ZO naar NW en de wind op dat moment uit het ZO kwam (gegevens weerstation 
Louvain-La-Neuve), gaat het zo goed als zeker om een vuurballon. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Mijn moeder, wonende te Merksem merkte maandagnacht om 3u 's nachts een onbekend voorwerp 
waar. Het voorwerp leek zo groot als de maan, was verlicht en had er rond oranje lichtjes. Ze vond het 
een ongewoon verschijnsel en heeft enkele minuten staan kijken naar dit onbeweeglijke voorwerp. Ze 
is gaan slapen zonder te weten wat het was. Volgens haar stond het voorwerp op een zeer grote 
hoogte." 
 

 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
 
Via de dochter van de getuige werd herhaaldelijke keren geprobeerd om meer informatie over de 
waarneming te bekomen. Tot op heden kregen we echter geen reactie en kunnen we de melding dan 
ook niet grondiger onderzoeken. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 25 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : 25 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"In een horizontale lijn vloog er een rode rond object voorbij met redelijk hoge snelheid, 2 maal in 
Veendam. 
Ong. van zuid naar noord, beide keren." 

)
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. 
 
Verschillende pogingen om deze ontbrekende informatie alsnog van de getuige te ontvangen 
ressorteerden geen reactie meer. Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet 
mogelijk om de melding verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 
 

)

)

)

)
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Een stilstaand helder wit rond licht, in nnw richting op ongeveer 30° boven de horizon. Het licht was 
veel groter en feller dan de helderste ster, ongeveer vijf of zes keer zo groot als mars.  
 
Het werd langzaam kleiner en bewoog schuin omhoog tot het helemaal uit het zicht verdween.  
 
In eerste instantie dacht ik aan de koplamp van een vliegtuig dat recht op me afkwam, maar dat was 
absoluut niet in overeenstemming met de snelheid waarmee het licht kleiner werd en de manier 
waarop het omhoog bewoog.  Het was duidelijk iets dat zich van me verwijderde en opsteeg." 
 

 

 

)
 
Onze bevindingen 
 
Vermoedelijk heeft deze getuige een vliegtuig waargenomen. Hieronder vind je een vliegschema om 
te landen op landingsbaan 25 L van Zaventem. Zoals te zie is op 
http://www.brusselsairport.be/nl/community/geluid/vluchtgegevens/preferentieelbaangebruik 
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blijkt dat op donderdag bij voorkeur geland wordt op baan 25 L of 25 R. We mogen veronderstellen 
dat deze voorkeursbaan gebruikt werd omdat er toen een zwakke wind was. 
Uit het vluchtschema is af te leiden dat vliegtuigen afkomstig uit het noorden in een parkeerbaan 
gebracht worden boven Antwerpen. Hierbij moeten ze tegen de klok draaien. 
 
We vermoeden dat er een vliegtuig uit het noorden kwam en zich richtte op het radiobaken IAF (zie 
Fig.18). De blauwe lijn is de richting die waarnemer heeft opgegeven bij aanvang van de waarneming 
(indirect via het kaartje van de Grote Beer). Deze blauwe lijn wijst bijna naar het radiobaken IAF 
(opgesteld op de luchthaven van Deurne). De rode lijn geeft de richting op het einde van de 
waarneming. 
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Dit vliegtuig was aan het dalen om in te voegen in de (oranje) baan boven Antwerpen. Deze oranje 
baan werd geschetst aan de hand van het vliegschema om te landen op landingsbaan 25 L. Omdat het 
vliegtuig daalde scheen het felle landingslicht toevallig aanvankelijk in de richting van de waarnemer. 
Even vloog het in de richting van de waarnemer waardoor het licht schijnbaar stilstond. Het vliegtuig 
draaide vervolgens (voor de waarnemer) naar links om in te voegen tegen de klok op deze lus 
waardoor het landingslicht wegdraaide van de waarnemer en hij minder licht afkomstig van dit 
landingslicht waarnam. 
 
In de veronderstelling dat het vliegtuig tijdens de waarneming (zowel bij het begin als het einde) een 
hoogte had van 1400 m (ongeveer 4500 voet) en het bij aanvang zichtbaar was op 19,5° boven de 
horizon (impliciet opgegeven door de waarnemer met de tekening van de Grote Beer) en op het einde 
25° boven de horizon (afgeleid uit dezelfde tekening), dan bevond het toestel zich op een horizontale 
afstand van 4 km, aangegeven op de luchtfoto met een roodbolletje, en op het einde van de 
waarneming op een afstand van 3 km, aangegeven op de luchtfoto met een oranje bolletje. De snelheid 
bij een waarneming van 5 seconden was 732 km/h en bij 10 seconden 366 km/h wat normale 
snelheden zijn voor een vliegtuig.  
 
Deze afstanden en snelheid zijn afhankelijk van de veronderstelde vlieghoogte. Mogelijk was het 
vliegtuig eerst te sterk gedaald (waardoor misschien uitzonderlijk de landingslichten sterk naar 
beneden waren gericht) en nadien terug iets gestegen. In dat geval worden de getallen iets anders (de 
horizontale afstanden worden groter).  
 
De getallen op zich zijn niet zo belangrijk. Wat er van belang is is dat deze berekeningen aantonen dat 
wat de waarnemer gezien is te verenigen heeft met het normaal gedrag van een vliegtuig. 
 
Wat er niet past is de omschrijving van het licht als “zeker geen schijnend licht, het gaf niet de indruk 

zelf licht uit te stralen, eerder een beetje als de maan. Het was niet wit, meer zilver-achtig, maar zeker 

niet grijs of zo”. Ook het feit dat de waarnemer geen knipperlichten heeft gezien is opmerkelijk. 
 
Tot slot is nog op te merken dat we hier met een nauwkeurige waarnemer te doen hebben. Bij 
voorbeeld de lengte van de baan op de tekening en de 15 cm op armafstand geven allebei een 
hoekafstand van 12°. Ook de opgegeven hoogte boven de horizon is maar lichtjes overschat. 
 

Evaluatie: mogelijk vliegtuig 
 

 

 
 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 

 

Richting begin: geen aanduiding 

Hoogte begin  : geen aanduiding ° 

 

Richting einde: geen aanduiding 

Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
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BESCHRIJVING 

 

"Deze melding hebben jullie gisteren gekregen 

12-08-2009 Diksmuide Bij het observeren van de Perseïden (een bekende meteorenzwerm) ziet een 
man tussen 0u02 en 0u03 plots “3 bruin-oranje lichtbollen omgeven door wit licht”. De bollen vliegen 
in de driehoeksformatie waarbij 1 bol vooraan vliegt en 2 bollen achteraan. Volgens de getuige was de 
snelheid van het verschijnsel schijnbaar groter dan bij een vliegtuig.  
 

Ik zelf heb ook zo'n gelijke melding gedaan bij een meldpunt in Nederland (UFOON), maar dan van 1 
uur eerder boven Hilversum. 3 beige achtige objecten vlogen in driehoekformatie, 1 voor 2 er achter. 
deze hadden een aanzienlijke snelheid en waren zeker groter dan een vliegtuig. Gaven geen geluid. 
Met één verschil. Er was geen licht erbij. Ik schat de snelheid op ongeveer 3 a 4 duizend km p.u. 
(vergelijking met snelheid van vliegtuigen gegokt)" 

)
Onze bevindingen 
  
Met toestemming van de getuige werden de details van de waarneming voor eventueel verder 
onderzoek doorgezonden naar UFO-Werkgroep Nederland.  
 

Evaluatie: in onderzoek bij UFO-Werkgroep Nederland 

)

)

)

)

)

)
 
 

 

 

 

Melding binnengekomen via Volkssterrenwacht Beisbroek op 12-08-2009. 
 
 
Geachte, 
  
De nacht van dinsdag op woensdag stond ik iets na 00 uur naar de vallende sterren te kijken , 
waarschijnlijk zoals vele andere mensen. 
De activiteit van de vallende sterren was op dat ogenblik nogal gering, maar ik zag toch een 10 tal 
licht flitsen in een klein half uurtje tijd. 
Tussen de tweede en de derde minuut na middernacht stond ik toch eigenaardig te kijken naar een 
nogal zeer eigenaardig fenomeen!!! 
Op dat ogenblik kwamen 3 bruin oranje lichtbollen omgeven door wit licht  van ongeveer noord 
naar zuid voorbij. Deze waren vele malen groter dan de vallende sterren en hadden geen staart van de 
verbranding. 
Het eigenaardige  was dat alles geruisloos voorbijkwam in een driehoekige formatie en dat de 2 
achterste bollen op hetzelfde ogenblik van plaats wisselden. ( 1 voorop en 2 erachter). 
De snelheid was vele malen groter dan van een vliegtuig ( wat het zeker niet was ) maar was lager dan 
deze van een vallende ster. Er stond een boom in de weg waardoor ik hun verdwijning niet kon 
volgen. Ik weet ook zeker dat het geen satellieten waren omdat dit fenomeen veel lager zat dan de nu 
en dan voorbijtrekkende satellieten 
Zoiets had ik nog nooit gezien en ik vraag me af of er nog andere mensen zijn die dit ook 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 12-08-2009 
Plaats: Diksmuide 
Tijdstip: iets na middernacht 
 
Bijzonderste kenmerken: “3 bruin oranje lichtbollen” 
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waargenomen hebben? 
  
Groeten 
M. 
&&

 

Onze bevindingen 
 
Tijdens het onderzoek van deze waarneming stelden we de getuige de vraag om enkele aanduidingen 
op een kaartje van de waarnemingplaats te maken. Uit het resultaat bleek dat het verschijnsel niet van 
N naar Z vloog (oorspronkelijk aangegeven in de melding) maar dat het richting ZO vloog. 
 
Volgens een weerstation in Oostende (ongeveer 21 km van de waarnemingplaats) kwam de wind op 
het moment van de waarneming uit het ZW. Deze richting strookt niet met de opgegeven richting door 
de getuige. Het uiterlijk van de verschijnselen (“3 bruin oranje lichtbollen”) doet denken aan de 
weerkaatsing van straatverlichting op vogels. 
 

Evaluatie: niet verklaard, mogelijk weerkaatsing straatverlichting op vogels 
 

 

 
 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 

 

Richting begin: ZW 

Hoogte begin  : 40 ° 

 

Richting einde: O 

Hoogte einde  : 40 ° 

 

BESCHRIJVING 

 

"gisteravond stond ik op het “platte dak” naar de meteoren regen te kijken.ik woon in het noorden van 
nederland (provicie friesland). 
er hing wel iets sluierbewolking,maar de sterren waren toch goed te zien. 
ja,de eerste vallende ster gezien.het was nog vroeg dus bleef ik kijken. 
opeens door de bewolking heen......wat is dit???? 

nu ben ik iemand die altijd naar de lucht staar en alles observeert. 
nee,dit is geen vliegtuig,ook geen sateliet,ook niet het ruimtestation iss.(deze haal ik er ook zo 
tussenuit ,met het felle licht )geen ufo/wensballon,geen meteoor......maar wat is het dan???? 

zoals ik kan omschrijven was het een rond . ging door de bewolking,dus kleur kan ik niet goed zeggen, 
maar ik zag hem nog wel.het ging in een rechte lijn niet sneller dan een vliegtuig.van richting zuiden 
naar het oosten .later ging het volgens mij van het oosten naar het westen.later ben ik het uit het oog 
verloren. 
van ongeveer zuid/west naar het oosten. 
het is zo gek! 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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het houd me steeds bezig. 
heb dit nog nooit eerder gezien. 
misschien kunnen jullie mij helpen. 
 

mvg J. B." 

 

 

Onze bevindingen 
  
Met toestemming van de getuige werden de details van de waarneming voor eventueel verder 
onderzoek doorgezonden naar UFO-Werkgroep Nederland.  
 

Evaluatie: in onderzoek bij UFO-Werkgroep Nederland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonische melding op 15-08-2009 
 
Op 15-08-2009 kreeg het Belgisch UFO-meldpunt telefoon van een man die vanaf Brasschaat rond 
22u15 een lichtgroen licht heeft waargenomen. De getuige sprak over een verschijnsel dat zeer laag 
vloog en geleek op een uitlaatvlam van een vliegtuig. De man dacht dat het verschijnsel zou 
neerstorten en rook geruime tijd een zeer indringende brandgeur. 
 
Bij het zien van het verschijnsel heeft de man zijn broer in Kapellen opgebeld en deze kon het 
verschijnsel ook waarnemen. 
 
 
Onze bevindingen 
 
We hebben twee pogingen gedaan om meer informatie over de waarnemingsomstandigheden te weten 
te komen. Tot op heden kregen we echter geen reactie. Zonder deze belangrijke informatie kunnen we 
geen uitgebreider onderzoek naar deze waarneming doen.  
 
We vermoeden dat de getuige uit Brasschaat een meteoor heeft waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
Van het tweede waargenomen verschijnsel denken we dat de waarnemer Jupiter heeft waargenomen, 
maar doordat de getuige ons geen verdere informatie heeft doorgezonden kunnen we dit niet 
controleren.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor en mogelijk Jupiter  

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Telefonische melding ontvangen op 15-08-2009 
 
Een Franstalige man zag rond 22u een vreemd luchtverschijnsel Namen. Het verschijnsel vloog 
volgens hem zeer snel en hij kon het vergelijken met de snelheid van een vliegtuig. 
 
Ik heb de man gevraagd om via onze website z’n melding van aanvullende informatie te voorzien en 
naar ons door te sturen. 
 
 
Bonjour, 

Faisant suite à notre entretien téléphonique du samedi soir, je vous confirme que vers 2200 heures 

une lumière a bien traversé horizontalement le ciel dans le sens Liège -Charleroi et ce à basse 

altitude.Je me trouvais à ce moment dans le jardin de ma belle-mère qui habite dans la province de 

Namur. Le lendemain j'apprends par la presse (radio - télévision) que la lumière aperçue était en fait 

un météore. 

Mille excuses de vous avoir déranger si tard et durant le week-end. 

)

)
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Vliegende vuurbol(zonder geluid)in blauw wit groene kleur net boven boomtoppen van oost naar 
west.(horizontaal van links naar rechts) 
Merkwaardig was ook de brandgeur. 
Ik hoop te mogen vernemen wat het was." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  

)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"We zagen een vreemd licht onder het wolkendek die zich van links (ter hoogte Oostkerke)naar rechts 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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bewoog(zeebrugge) Het licht was veel te groot om van een vliegtuig te zijn. Trouwens het was een fel 
wit licht die bestond uit stralen met een soort staart. Het was absoluut geen ster of helikopter." 

)
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: N 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: Z 
Hoogte einde  : 15 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"daarstraks tussen 21u30 en 22u zagen we een fel (groen) licht door de lucht bewegen. Het was zeker 
geen vliegtuig want het knipperde niet en ook geen vallende ster want daarvoor ging het te traag en het 
liet geen flits of staart achter. Het was een felle (groene) bol die schuin naar omlaag ging en dan achter 
een dak van een huis verdween. Eerst dacht ik dat het vuurwerk was maar we hoorden geen knal. 
Hebben jullie enig idee wat dit kan geweest zijn?" 

)

)
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZW 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: WZW 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"wij (ik en mijn man)zagen tijdens het tv kijken door het raam buiten een lichte bol snel voorbij 
flitsen. wij hebben dit allebei gezien. eerst dacht ik aan een laagvliegend vliegtuig, maar dit kan het 
volgens mij niet geweest zijn aangezien het te snel en te licht was. we wonen in een rustige straat, het 
was geen voorbijrijdende auto." 

)

)
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  
 
 
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 25 ° 
 
Richting einde: ZW 
Hoogte einde  : 25 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik keek naar buiten op die avond en zag iets opkomen dat groter 
en groener werd en dat uiteindelijk van links(het zuiden)naar 
rechts bewoog tegen een grote snelheid waardoor het daarna direct 
verdween bij klaarlichte avond.Normaal gesproken zou een vliegtuig 
over deze afstand bij mijn weten een 30 tot 40 sec.nodig hebben 
om deze afstand af te leggen dat ik gezien heb.Ik heb sterrekunde 
gedaan als hobby en wat ik zeker weet is dat dit niet menselijk is. 
Gelieve graag een reactie terug a.u.b." 

)
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  

)

)

)
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik was buiten ( het was al donker ) en ik zag boven Gooik ( pajottenland ) een felverlichte “bol” van 
linksonder naar rechtsboven zich verplaatsen ( de bol was nog feller maar ongeveer even groot dan d 
ePoolster ). Maar snel en ik heb dit gezien gedurende max 3 sec.. Soms is bij ons de aanvliegroute van 
vliegtuigen voor Zaventem. Maar dit was veel sneller dan een vliegtuig. Er vlogen iets ervoor of erna 
tenandere vliegtuigen rond die je dan “traag” ziet passeren. Ik hou me niet echt bezig met UFO's of 
toestanden maar wou dit toch effe melden." 

)

)
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  

)

)  
 
 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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"Wij waren op de camping en zagen een blauw/groene bol van oost naar zuid/west gaan in hoge 
snelheid. Het object vloog in een strakke horizontale lijn en was ook ineens weer verdwenen. De bol 
was in de kern fel verlicht en wat zwakker er omheen. Dit was de eerste keer dat we zoiets zagen. 
Benieuwd en gefascineerd naar wat het was." 

 
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een heldere meteoor waargenomen. Vanuit verschillende 
plaatsen in België werd op dit tijdstip een gelijkaardig verschijnsel gemeld en dit werd later 
geïdentificeerd als meteoor. De meteoor was omstreeks 22 uur zeer goed te zien en het object leek uit 
de richting van het sterrenbeeld Zwaan te komen. De kop of kern van de vuurbol had een groenachtige 
kleur met daar achter een oranje-achtige staart. Tijdens de vlucht braken er fragmenten van het object 
af die voor een spectaculair hemelverschijnsel zorgden. 
 
De beschrijving van het verschijnsel voldoet volledig bij wat men zou verwachten van een 
waarneming van een meteoor. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk meteoor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 85 ° 
 
Richting einde: Z 
Hoogte einde  : 85 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Geachte, 
De nacht van zaterdag op zondag bijna loodrecht op enkele graden na(iets naar het zuiden gericht) 
werd mijn aandacht getrokken naar een wit-blauw flitsend licht(flash) op zeer grote hoogte(leek wel 
een grote ster).Eerst dacht ik aan een vliegtuig(lichtsignalen zijn anders gekleurd) maar ik vond de 
hoogte toch al een beetje te veraf. Gedurende de zeer felle flitsen(echt opvallend) begon dit voorwerp 
plotseling een volledige horizontale cikel te beschrijven, waarvan de diameter waarschijnlijk groot 
moet geweest zijn aangezien dit van op mijn kijkplaats ongeveer overeen kwam met een diameter van 
een 25 tal mm.Dan dacht ik aan een de een of andere satelliet, maar ik heb er al zoveel gezien in het 
verleden en die maakten tekens rechte verplaatsingen voor ze dan onzichtbaar werden. Nadat het 
betreffende flash licht de 360° gemaakt had was er niets meer te bespeuren (ook geen rechte lijn van 
het eventuele vertrek,niets meer te zien). 
Kon dit ook een satelliet geweest zijn? 
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Onze bevindingen 
 
Mogelijk heeft de waarnemer het heldere blauw-witte stroboscooplicht van een vliegtuig 
waargenomen dat zich klaarmaakte voor een landing op de vlieghaven van Antwerpen-Deurne. 
Vanwege de afstand zouden, na het doven van het stroboscooplicht, de kleinere navigatielichten 
onopgemerkt zijn gebleven.  Zeker is deze uitleg niet. 
 

Evaluatie: mogelijk vliegtuig 

 

 
 
 
 
 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 15 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : 90 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Op 18/08/09 merkten we rond 21u45 plots in het zuiden een grote rood-gele felverlichte bol(hij stond 
precies in brand)die op geringe hoogte(gestaag klimmend)richting het noorden vloog met een 
constante snelheid.De bol had ongeveer de grootte van een kleine voetbal en bewoog geluidloos.Met 
de verrekijker was de bolscherp afgelijnd.Aan de achterkant was de bol geel en was er met de 
verrekijker duidelijk een constructie merkbaar met twee donkere ronde vlekken. 
MeteoBelgie heeft geen verklaring en heeft ons naar U doorverwezen." 
 
Onze bevindingen 
 
Aan de hand van de beschrijving van de getuige ("hij stond precies in brand", "bewoog geluidloos"), 
en de windgegevens van het weerstation Deurne (ongeveer 4,5 km van de waarnemingsplaats) is een 
vuurballon de meest waarschijnlijke verklaring. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Op een hoogte van ongeveer 500m zagen m'n vrouw en ik een tiental oranjelichtgevende voorwerpen 
van NO naar ZW overvliegen tegen een snelheid van pakweg 50 km/u zonder geluid te maken." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Aan de hand van de beschrijving van de getuige (“een tiental oranje lichtgevende voorwerpen”, 
“zonder geluid te maken”) zijn vuurballonnen de meest waarschijnlijke verklaring. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 
 
 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik was in de auto met mijn man en mijn dochter toen  we iets vreemds opmerkten....we zagen eerst 
een drietal geel-oranje sterren schuin vanuit de horizon verschijnen, we vonden het vreemd dat ze zo 
netjes op een rij stonden ....de lijn bewoog, er verschenen meer en meer lichtjes , tenslotte leek het wel 
twee groepjes van ongeveer elk zes lichtjes met in het midden een of twee verbindingslichtjes...het 
geheel verplaatste zich lichtjes naar links en veranderde traag van vorm, iets voorop op het geheel 
bewoog vaag een wiite bol...uiteindelijk doofden de lichtjes uit....we waren zeer onder de indruk, 
dochter van elf was bang" 
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Onze bevindingen 
 
Aan de hand van de beschrijving van de getuige (“geel-oranje sterren”, “uiteindelijk doofden de 
lichtjes uit”) en het fotografische bewijsmateriaal kunnen we met zekerheid zeggen dat hier 
vuurballonnen werden waargenomen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: NO 
Hoogte begin  : 65 ° 
 
Richting einde: O 

!"#$%K&$!E(E$#+.E3+.$5EE2$5+$#+(="#+$-).$5+$-2++35+$0"9/(-+2*9/"C.*+0+.6$

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 22-08-2009 
Plaats: Deurne 
Tijdstip: rond 1u05 en 1u20 
 
Bijzonderste kenmerken: een helder lichtverschijnsel 
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Hoogte einde  : 65 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Als het mooi weer is en helder kijk ik meestal naar de sterren nu viel mij op dat er 1 ster hard 
schijnde maar snel bleek het toch geen heldere ster te zijn het ging na ongeveer 5sec uit het was 
precies een felle spots die uit ging na 1 minuut was het terug maar wat verder nog eens 5sec raar het 
was zeker geen vliegtuig daar was het veel te fel voor, maar wat het was ??? , had het nog nooit gezien 
speciaal !!!" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk de satelliet Genesis 2 waargenomen. Deze satelliet was op het 
moment van de waarneming boven Deurne zichtbaar. 
 
De beschrijving van het verschijnsel (“heldere ster”) voldoen aan een waarneming van een satelliet. 
Het oplichten en uitdoven van het verschijnsel is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de satelliet nu 
en dan achter enkele wolken verdween en even later terug tevoorschijn kwam.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk satelliet 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: OZO 
Hoogte begin  : 60 ° 
 
Richting einde: WNW 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik zag tot mijn verbazing een vrij groot oranje-roodachtig iets, een soort ballon met een lichtende 
kern, met vrij grote snelheid op schijnbaar niet al te grote hoogte langs de hemel voorbijgaan, van 
OZO naar WNW. Het bewoog zich volstrekt geluidloos en was daardoor en door zijn vorm zeker geen 
vliegtuig." 
 
Onze bevindingen 
 
Zeer waarschijnlijk werd hier een vuurballon waargenomen. De beschrijving van het verschijnsel 
(“oranje-roodachtig iets”, “een soort ballon met een lichtende kern”, “geluidloos”) voldoet aan een 
waarneming van een vuurballon. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: N 
Hoogte begin  : 85 ° 
 
Richting einde: Z 
Hoogte einde  : 85 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Op grote hoogte zag ik schijnbaar een vrij grote ster van noord naar zuid bewegen (waarschijnlijk 
satelliet ?) Om de 5 sec was er een zeer felle flits (wit-blauw) dat mijn aandacht trok. Daarna was de 
kleur veel minder intens om dan opnieuw terug die felle flits te tonen. Dit herhaalde zich een 6tal keer 
en verdween dan in het niets.  
Opmerking : is dit eigenlijk normaal dat wanneer ik naar boven kijk er telkens iets is wat ik als 
eigenaardig beschouw ?" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Op het moment van de waarneming kwam de satelliet Genesis 1 van N naar Z overvliegen. Tevens 
voldoet de beschrijving van het verschijnsel (“een vrij grote ster”) aan een waarneming van een 
satelliet. De getuige dacht trouwens zelf dat het een satelliet was (“waarschijnlijk satelliet?). 
  
Het flitsen werd waarschijnlijk veroorzaakt door de tijdelijke weerkaatsing van zonlicht op de 
zonnepanelen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk satelliet 
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Melding telefonisch binnengekomen op 26-08-2009. 
 
Een koppel en nog enkele vrienden zagen op zondag 23-08-2009 iets voor 22u plots een het oosten 6 
of 7 oranje bollen richting westen vliegen. Het fenomeen vloog niet echt traag, maar de snelheid was 
volgens de getuige moeilijk in te schatten. De waarneming had plaats in Reningelst (deelgemeente 
Poperinge). De waarneming eindigde doordat de bollen plots opstegen en verdwenen. Enkele minuten 
na het zien van deze lichtbollen zagen ze op dezelfde plaats opnieuw hetzelfde verschijnsel. Opnieuw 
verdwenen ze in de hoogte. De totale tijdsduur van de waarneming wordt geschat op ongeveer 15 
minuten. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Deze getuigen hebben waarschijnlijk vuurballonnen waargenomen. De beschrijving van de 
verschijnselen (“oranje bollen”) voldoet aan een waarneming van vuurballonnen. Ook het opstijgen en 
verdwijnen (uitdoven) is een typisch kenmerk van dergelijke waarnemingen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik was aan het studeren op mijn kot in Antwerpen toen ik vanuit mijn raam een vurige bol omhoog 
zag komen van achter een gebouw dat ik vanuit mijn raam zie. (Ik vond dit raar omdat in de winter 
soms vuur gezien wordt aan de haven en ik kan dit dus vanuit mijn kot zien, maar ik vond het raar dat 
dit dus op dat moment te zien zou zijn.) Ik stond op en ging aan mijn raam staan en zeg dat het niet het 
vuur was dat ik dacht, maar dat het echt een bolvormig iets was. Dat schuin omhoog vloog en daarna 
even bleef hangen, dan in een rechte lijn naar links vloog,dan rechtsaf draaide ( dus van mij weg 
vloog) op dat moment merkte ik in de verte een gelijkaardige bol op, maar deze leek me ver weg te 
zijn omdat ik eerst dacht dat het een ster was, maar daarna kon ik de rode kleur ook zien aan deze bol. 
De eerste bol vloog recht naar de tweede in de verte toe en toen verdwenen ze alletwee schuin naar 
links. De bol was rood met geel-witachtige schijn er rond, alsof er licht uitstraalde. Er  
was geen geluid te horen. 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Ik had het nog proberen te filmen met mijn gsm maar omdat ik daar niet mee kan inzoomen was er 
helemaal niets op het scherm te zien." 
 
 
(Geen bijlagen toegevoegd aan deze melding.) 
 
 
Onze bevindingen 
 
Zeer waarschijnlijk werden hier vuurballonnen waargenomen. De beschrijving van de verschijnselen 
(“een vurige bol”, “een bolvormig iets”, “er was geen geluid”) voldoet aan een waarneming van 
vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Zwart cirkelvormig, ovaal object komende van west naar oost!  Kon moelijk de hoogte bepalen (met 
zekerheid onder de wolken)!  Zeker geen vliegtuig, ballon, etc ...!   Vloog in een strakke lijn!  Maakte 
geen geluid!  Leek gewoon te zweven!  Samen met collega opgemerkt!!!" 
 

Onze bevindingen 
 
De getuige in deze zaak kwam anoniem met z’n verhaal naar ons toe. Aangezien het Belgisch UFO-
meldpunt enkele waarnemingen onderzoekt waarvan we de identiteit van de getuige kennen (dit o.a. 
om grappenmakers uit te sluiten) hebben we tot twee keer toe deze getuige aangeschreven om zich 
kenbaar te maken. Aangezien we op geen enkele van deze mails een reactie hebben ontvangen sluiten 
we het onderzoek naar dit geval af.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
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Beste 

Omstreeks 21u40 zagen wij boven Tervuren een vuurkleurig object schuin opstijgen. Het veranderde 
enkele keren licht van richting en snelheid en ging na enkele seconden niet meer verder omhoog. 
Vervolgens is het in oostelijke richting vertrokken. We hoorden geen geluid.  Het kan in het begin 
maximum een paar kilometers van ons verwijderd geweest zijn (in Moorsel).  In het begin was het 
langwerpig/ovaal, nadat het in de oostelijke richting bewoog, zagen we ‘het’ nog slechts als 
cirkelvormig.  

Wij zochten wat op het internet en lazen over vuurballonnen. Zou het dat geweest zijn ? We lazen dat 
vuurballonnen tot 2 meter groot kunnen zijn, maar het leek ons veel groter te zijn. 

T. S. 

 

Onze bevindingen 
 
Waarschijnlijk werd hier een vuurballon waargenomen. De beschrijving van het verschijnsel (“een 
vuurkleurig object”, “opstijgen”, “geen geluid”) voldoet aan een waarneming van een vuurballon. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melding kwam binnen op 29-08-2009 om 23u29 
 
Deze getuige zag een gelijkaardig verschijnsel op 06-08-2009 in Merksem 
 
 
 
Hallo Frederick, 
  
Juist heb ik het weer gezien. Iets mee naar het noorden, om 23u20 en korter. 
  

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Er was lichte bewolking en het zat onder de bewolking. Exact hetzelfde verschijnsel, alleen korter. Al 
met al mss 1! seconde. Bizar. Ben goed geschrokken. 
  
Mvg. 
  
A. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Net zoals bij z’n waarneming van 06-08-2009 heeft de getuige waarschijnlijk opnieuw een vliegtuig 
waargenomen. Meer info over deze verklaring is te vinden van blz. 48 tot blz. 51 van dit jaarverslag. 
 

Evaluatie: mogelijk vliegtuig 
 

 

 
 

 

 

 

 
Geachte,    
 
Op 29/08/09 omstreeks 06.20 uur opende ik bij het opstaan het raam.  Mijn aandacht werd 
onmiddellijk getrokken door twee lichtpunten die zich parallel aan vrij grote snelheid verplaatsten 
komende van NW in de richting ZO ten opzichte van mijn waarnemingspositie (9700 Oudenaarde 
Louise-Mariekaai 16).  De lichtpunten waren groter dan een heldere ster (of planeet) en volgens mij 
zeker geen vliegtuigen, vallende sterren of satellieten.  Ze volgden eenzelfde baan en werden door mij 
waargenomen onder een hoek van ongeveer 45 graden.  De hoogte kan ik niet inschatten.  De snelheid 
evenmin, maar m.i. groter dan de kruissnelheid van een verkeersvliegtuig op kruishoogte.  Waarom 
geen vliegtuig?  Geen geluid op die stille zaterdagochtend, geen klassieke lichtsignalen, geen 
straalsporen, snelheid te groot… Waarom geen vallende sterren?  Reeds waargenomen.  Ze vallen 
natuurlijk en doven uit als neervallend vuurwerk… Waarom geen satellieten? Normaal al niet meer te 
zien bij zonsopgang.   Lichtpunten waren te groot en verplaatsten zich te snel (vgl. 
verkeersvliegtuig).  Deze waarneming boeit mij.  De eerste indruk die ik had was een formatie van 
twee gevechtsvliegtuigen (leader en wingman) die door de weerkaatsing van het licht van de 
opkomende zon de indruk zouden geven enkel lichtpunten te zijn.  Maar door het ontbreken van enig 
geluid of signalisatie heb ik mijn twijfels.  Ik zou signalisatie moeten opgemerkt hebben aangezien ik 
dagelijks vliegtuigen waarneem die uit het westen of noordwesten komen en Europa binnenvliegen. 
 De lichtpunten kwamen bovendien uit de nacht en vlogen het daglicht in terwijl ze even helder 
bleven.    Omdat ik het fenomeen zo eigenaardig vond heb ik onmiddellijk mijn vrouw geroepen die 
dezelfde waarneming heeft kunnen doen.  Wij hebben de lichtpunten eerst aan de voorzijde van onze 
woning gezien en zijn nadien naar de achterzijde gelopen om de koers verder te kunnen volgen.  Dit 
kon effectief tot de lichtpunten achter de horizon verdwenen.  In feite kan ik vanuit mijn 
observatiepositie (tweede verdieping) van een groot en hoog herenhuis een verkeersvliegtuig op 
kruishoogte ongeveer 15 minuten volgen.  In dit geval duurde de waarneming amper 30 à 45 seconden 
en de lichtpunten waren verdwenen achter de horizon.  Dan toch jachtvliegtuigen zonder geluid op een 
vroege zaterdag…?  Heb niet echt een verklaring.  
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Dit alles graag ter info.   
 
Mvg,   
 
J. P. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Vermoedelijk werd de Space Shuttle waargenomen die omstreeks 5u59 was gelanceerd voor een 
bevoorradingsmissie voor het ISS (STS-128). Op het moment van de waarneming was de Shuttle zeer 
goed zichtbaar (mag -2.1) vanaf Oudenaarde.  
 
De route van de Space Shuttle en de beschrijving van het verschijnsel stemmen goed overeen met deze 
verklaring. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk Space Shuttle 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 15 ° 
 
Richting einde: ZW 
Hoogte einde  : 15 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Mijn moeder kon niet slapen en is aan tafel in haar appartement op de eerste verdieping gaan zitten 
om een boterham mert kaas te eten. Ze kijkt door het raam richting park in Zuidelijke richting. In de 
opening tussen de kruinen van twee bomen ziet ze een lichtgevend vierkant traag naderbij vliegen op 
lage hoogte . De hoekpunten vertoonden af en toe knipperlichten of flitsen. Bijna aan de bomen 
gekomen bleef het toestel hangen en bewoog het vliegend object vervolgens richting westen ; door de 
bomen kon ze het niet meer zien.   
Wat kan dit geweest zijn ?" 
 

Onze bevindingen 
 
Hier hebben we zonder twijfel met een interessante melding te maken. 
 
Momenteel is het onderzoek naar deze melding nog niet afgerond. Eén van onze onderzoekers in 
ondertussen bij de getuigen langs geweest en heeft de nodige gegevens verzameld.  
 

Evaluatie: in onderzoek 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Beste, 

 

Hierbij wil ik melding maken van een toch wel vreemde vaststelling. 

 

Gisterenavond kwamen mijn man en ik met de auto van een filmvoorstelling. 

Het moet ongeveer 23.10 uur geweest zijn. Het was dus donker. In de verte voor ons zien we boven de 

horizon een fel rood licht aan- en uitgaan. 

 

Op dat moment rijden we op de ring rond Geel R14 (België). We komen vanuit de richting Mol en zijn 

een aantal 100 meters het rond punt gepasseerd waar je richting Molseweg kan afslaan of 

Meerhoutseweg kan opdraaien. We zijn daar vanuit Mol rechtdoor gereden, de Geelse ring volgend. 

 

Omdat we in de streek wonen en die dus toch kennen en omdat bovendien dat licht ons niet bekend 

voorkomt, vraag ik aan mijn man: "Wat is dat licht nu?" Hij suggereert: "Dat zal wel een licht 

bovenaan een gsm-mast zijn.". Nog terwijl hij dat zegt, komt het behoorlijk snel dichterbij en werd het 

duidelijk groter en groter (waarschijnlijk niet van vorm maar gewoon door het feit dat het dichterbij 

kwam). Op het moment dat we het van dichterbij wilden bekijken, door de voorruit van de auto, 

konden we het al niet meer in ons gezichtvermogen vatten en was het alweer verder, ergens boven 

onze auto. Dus het moet een enorme snelheid gehad hebben. Mensen waaraan we ons verhaal al 

deden, vroegen ons welke vorm het had. Maar daar kunnen we echt niks van zeggen: het was tegen 

een donkere lucht dat we gewoon een lichtbron zagen. Verder konden we geen vorm vaststellen. 

We schatten dat het 'ding' op een aantal 10-tallen meters boven ons vloog (misschien iets tussen de 30 

tot 100 meter, is moeilijk in te schatten), maar zeker niet boven de wolken. Het was op dat moment 

trouwens wel een beetje bewolkt en het licht is de hele tijd heel duidelijk en fel zichtbaar geweest (wel 

constant aan- en uitgaand). 

Ik was chauffeur en heb het dan achter ons nog steeds in de achteruitkijkspiegel in 't oog gehouden en 

het verwijderde zich even snel achter ons als het voor ons naar ons toekwam. Ik heb het zolang achter 

mij nog gezien totdat de baan een beetje wegdraaide en het licht dus niet meer zichtbaar was in de 

achteruitkijkspiegel. Maar het heeft aan de horizon achter ons precies wel (zolang ik het kon zien dus) 

blijven hangen en blijven aan- en uitgaan. Het was op dat moment wel weer kleiner (zoals we het in 't 

begin vóór ons zagen, waarschijnlijk omwille van de eenvoudige reden dat het dan weer heel ver 

verwijderd was). En toch bleef het heel duidelijk zichtbaar fel rood (werd precies niet flewer). We 

hebben het gewoon van de ene horizon (van ons gezichtsveld) naar de andere zien vliegen, waar wij 

ons dan toevallig ongeveer in 't midden van bevonden (vermits het boven onze auto gevlogen is). 

Het geheel heeft misschien in totaal een 5- tot max. 10-tal seconden geduurd. 

Nog misschien interessant detail: achteraf bekeken, gezien a.d.h.v. de snelheid waarmee het licht 

overvloog, kan je bijna stellen dat de snelheid van onze auto (die op dat moment toch ergens tss. 80 en 

100 km per uur was) te verwaarlozen was. Dus, die was in vergelijking tot de snelheid van het 'ding' 

bijna nul. 

Even dacht ik dat ik op dat moment het liefst in de andere richting had gereden zodat we het zouden 

kunnen volgen. Maar dat is een utopische gedachte geweest, want de bestuurders in dezelfde richting 

van het ding moeten evengoed geconstateerd hebben dat hun snelheid in verhouding te verwaarlozen 

was. Dus het was absoluut niet te volgen met 'onze' snelheden. 
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Op dat moment waren er toch nog mensen op diezelfde weg aan 't rijden. Het is dus zo goed als zeker 

dat meerdere mensen datzelfde licht hebben gezien. 

 

Graag verneem ik van u of er verder nog meldingen zijn van soorgelijk 'fenomeen' in onze streek (evt. 

ook gisterenavond). 

En ook wat uw mening/verklaring hierover is. 

 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

U mag mij altijd mailen of bellen via onderstaand mailadres of tel. nr. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

L. C. 

 

Onze bevindingen 
 
Deze getuige beantwoordde slechts een deel van onze vragen. Verschillende bijkomende vragen 
werden later niet meer beantwoord waardoor verdere verificaties niet mogelijk zijn. 
  
Controle van de windgegevens geregistreerd door de weerballon opgelaten te Bevekom (45 km zuid-
zuidwest van Geel) geven een kleine drie uur na de waarneming onder de 691m een matige tot vrij 
krachtige wind uit het zuidwesten. Deze richting komt overeen met de beschrijving van de getuige 
“van zuidwest naar noordoost”. Deze gegevens en de beschrijving die de getuige gaf doet ons 
vermoeden dat een vuurballon werd waargenomen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 

 

 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Vliegtuigen met oranje licht, trage snelheid zoals een laagvliegend vliegtuig. Geen meteoor, sateliet 
normaal vliegtuig. Geen rode en groen lichten." 
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
 
Deze melding werd vergeleken met twee  meldingen die bij een andere Vlaamse UFO-groepering 
werden gemeld. Deze twee meldingen konden als vuurballonnen worden verklaard. Vermoedelijk 
werd ook deze melding door vuurballonnen veroorzaakt. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vuurballonnen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZO 
Hoogte begin  : 80 ° 
 
Richting einde: ZZO 
Hoogte einde  : 75 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik stond met mijn vrienden buiten wat te kletsen toen we plots op grote hoogte een oranje bol 
zagen....en het volgende moment zagen we er meerdere (een stuk of 12) deze vlogen met zeer hoge 
snelheid en in dezelfde baan...wij dachten aan lampionnen maar de snelheid en meldingen vanuit 
andere plekken in Nederland doen ons toch twijfelen...." 
 
 
 
Onze bevindingen 

 
We denken dat deze personen getuige waren van een stoet vuurballonnen. We hebben de melders 
enkele aanvullende vragen gezonden zodat we deze verklaring met het nodige “bewijsmateriaal” 
konden ondersteunen, maar een reactie van zijn kant bleef uit. Vooral de beschrijvingen van het 
verschijnsel en het feit dat de getuigen zelf aan Thaise lampionnen dachten doet ons vermoeden dat ze 
vuurballonnen hebben waargenomen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 
 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Context: 
Ik keerde met een vriendin terug van Brussel (met de auto). Kort na de Lequimestraat te hebben 
ingedraaid, zei ze me dat ze lichten in de hemel zag. Ik zag die ook; maar gezien het al rijdend 
moeilijk is, ben ik aan de kant gestopt... en dan toch deftig voor een oprit geparkeerd om te vermijden 
dat andere wagens door mijn voertuig verrast werden na de bocht. Daar het een wijk is met grote 
villa's en veel bomen, ben ik op het trottoir, in de bocht terug gestapt om een vrij, breed en 
onbelemmerd zicht te hebben op het fenomeen. Een motorrijder die ons zag kijken, is eveneens 
gestopt. Hij passeerde al enkle minuten nadat wij gestopt waren. Ik zag hem, toen wij vertrokken; 
motor na de bocht, aan de linkerkant van de weg geparkeerd... en hij stond met de gsm te bellen. Wij 
zagen het einde van het fenomeen niet. Gezien ik daar niet zover vandaan woon, en het fenomeen niet 
bleek te stoppen, haaste ik mij naar huis, in de hoop snel het fototoestel te kunnen nemen en het 
fenomeen te k 
unnen opnemen. Helaas was dan niets meer te zien (ik schat een 4-tal minuten na de plek te hebben 
verlaten). 
 
Wat ik zag was het volgende: 
Rood/oranje, redellijk dikke bollen (ik herinner in het begin van de waarnemeing getwijfeld te hebben 
of het een soort staart had, waarschijnlijk door de beweging dacht ik dan, of indien de bol met 
misschien een beetje wit tussen, gevormd was door 3 heel dicht bij elkaar geplaatste lichten onderaan 
het lichaam -&gt; uiteindelijk was ik er eerder van overtuigd dat de lichten gewoon 'bollen' waren), die 
redelijk laag bewogen, maar dan toch nog  hoog (op een bepaald ogenblik zag ik een vliegtuig (breed; 
type cargo?) boven de bollen vliegen die zich, van ons op een afstand bevond die het dubbele was van 
datgene dat ons van de bollen scheidde). Ze vlogen allemaal, geluidloos, binnen een soort naar rechts 
buigende route, de ene sneller dan de andere, elk een 'lijn' volgende binnen die route (geen zigzags of 
zo) en allen op een schijnbaar identieke hoogte. De beweging leek héél gecontroleerd. Sommigen, die 
bvb sneller gingen, vertraagden dan ineens, zoals een voorzichtige bestuurder 
 die anticipeert op de wagen voor hem, en sloten zich aan bij een andere bol. Ze vlogen dan op heel 
korte afstand van de andere. Er waren geen wolken en het was volle maan. De maan bevond zich 
rechts boven de bollen. De lichamen kwamen van over de bomen rechts van ons en volgden die naar 
rechts buigende route, richtting het Zoniënwoud,... dus naar het Oosten,... een beetje naar het zuiden 
afbuigend. De waarneming leek heel lang te duren. Het aantal begon na zoveel minuten te minderen, 
hernam weer een beetje en minderde dan weer. Maar toch hield het niet op. Daarom besloot ik het 
erop te wagen naar huis te snellen om te pogen het fenomeen vast te leggen. Helaas zonder succes. 
Toen ik het verhaal voor het eerst vertelde, en ik dus op een zo objectieve manier mijn waarnmeingen 
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trachtte uit te leggen, schatte ik het aantal op een kleine honderdtal. Het leken er zoveel. Een fijftigtal 
lijkt me, na er wat over te hebben nagedacht misschien dichter bij de waarheid.  
(Ik probeer zo waarheidsgetrouw mijn percepties weer te geven. De perceptie is immers snel een 
herinnering geworden. Omdat ik tracht niets te extrapoleren of te voorkomen dat er vervorming van de 
herinnering optreedt, hou ik me dus zo goed mogelijk aan de gedachten/vragen die ik mijzelf stelde op 
het moment van de waarneming, op hetgeen ik rotsvast van overtuigd was, natuurlijk op de beelden 
die ik mij herinner en breng ik nuances aan in mijn beschrijving). Op het moment trachtte ik uiteraard 
de lichamen te identificeren. Het leek op niets wat ik kende: geen vliegtuigen, geen satelliet, vallende 
ster, meteoriet, of iets dat in onze atmosfeer penetreerde. Gezien het aantal, dacht ik dat het misschien 
één of ander massa-evenement was? + met het vliegtuig dat op een bepaald moment erboven vloog; 
een hoop skydivende mensen? Klopte van geen kanten, door de richting (van rechts naar links, niet 
van hoger naar beneden), en de 'gecontroleerde' lijn die ze volgden, de 'gecontrol 
eerde' snelheid,... In de denkrichting van een massa-event: zo'n parapente met een motorke d'erachter? 
klopte ook niet om dezelfde redenen. Tot hier bedenkingen vanop het moment zelf. Thai Baloons? (Ik 
heb dus vanaf de zondag gezocht naar informatie in persberichten, op de website van het KMI, en 
uiteindelijk op UFO-websites; de enige plek waar ik info vond - ik wil nog niettemin melden dat mijn 
beschrijving dezelfde is als diegene die ik gaf voordat ik enkele ufo-websites bezocht) Gezien het 
grote verschil dat er kon zijn in snelheid, vertragingen, edg,... en allemaal op plusminus(?) identieke 
hoogte, ... kortom de manier van bewegen, lijkt dit ook heel onwaarshcijnlijk.   
 
 
Ik weet niet wat ik zag, maar het was alvast een ontzettend ‘irreële’ ervaring." 
 

 

 
 
 

 
Onze bevindingen 
 
Waarschijnlijk werden bij deze melding vuurballonnen waargenomen. De wind kwam in Zaventem op 
dat moment uit het ZW-ZWW wat vrij goed overeenstemt met de door de getuige opgeven 
bewegingsrichting. 
 
De beschrijving van de verschijnselen (“rood/oranje, redellijk dikke bollen”, “geluidloos”) voldoet aan 
een waarneming van vuurballonnen. 
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Op het moment van de waarneming was er trouwens in Halle (ten ZWW van Sint-Genesius-Rode) een 
kermis waarbij mogelijk rond middernacht vuurballonnen werden opgelaten. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZW 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: NO 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Helder, snel verplaatsend lichtpunt. Geen vallende ster, gewoon een ster die schijnbaar met hoge 
snelheid voorbij raast. Na een kleine 5 sec en na een hoek van +/-45° gemaakt te hebben (hoek vanuit 
mijn standpunt op de grond, kijkend recht omhoog) sterft de intensiteit uit en kon ik het niet meer zien. 
Richting: van ZW naar NO. Misschien terug een restant van een brandstoftank van een lancering? 
Vond het toch maar verdacht ..." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Rond het tijdstip van deze waarneming was vanuit Herent het ISS (International Space Station) 
zichtbaar. Op dat moment vloog het ruimtestation van ZW naar NO. Deze bewegingsrichting komt 
overeen de aangegeven route van het verschijnsel.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk ISS 
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Hallo, even een klein vraagje. Hebben jullie toevallig vanavond al meldingen gekregen van 
waarneming boven Ranst (op de grens met Vremde). 
Rond 7u heb ik een ruitvormig iets gezien dat ter plaatse bleef hangen en dan in een grote lichtbol 
uiteen is gevallen. Nog geen 2u later heb we opnieuw een vliegend voorwerp gezien met dezelfde 
vorm dat een tijd op dezelfde plaats is blijven hangen. Van dit toestel is zeer duidelijk de vorm te zien 
en een soort lichtbron (vele kleine dingen, precies kleine straalmotortjes). 
  
Ik heb dit duidelijk op video staan en weet eigenlijk niet goed wat ik daarmee moet aanvangen. Als er 
andere mensen dit ook hebben gezien kunnen we dat misschien duidelijker stellen. 
  
Alvast bedankt, 
  
P. 

 

 
 

 

 
 
Onze bevindingen 
 
Aan de hand van de video-opnames en de aanvullende informatie van de getuige kunnen we met veel 
zekerheid zeggen dat we hier met een vuurballon te maken hebben.  
 
Dankzij deze beelden is te zien hoe gevaarlijk goedkope varianten van vuurballonnen kunnen zijn. 
Wanneer deze niet uit brandbestendig materiaal bestaan kunnen deze plots vuur vatten en als een 
vuurbol naar beneden vallen. Dit brengt natuurlijk enorme risico’s met zich mee. 
 
Het stilstaande licht dat later op de avond werd gefilmd is vermoedelijk Jupiter geweest waarop 
onscherp werd ingezoomd 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon, zeer waarschijnlijk Jupiter 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik was buiten om de hond in zijn kot te gaan zetten en zag plots een groot oranje licht door de lucht 
verplaatsen in rechte lijn van Noord naar Zuid aan de snelheid van een vliegtuig op geringe hoogte 
zonder geluid. Aan de horizon is het verdwenen doordat de vlek steeds kleiner werd en niet meer te 
onderscheiden was van de sterren.   
Toen ik binnen wilde gaan, kreeg ik plots zo'n rare rilling over mezelf en keek omhoog en daar was 
opnieuw zo'n oranje lichtbol op dezelfde koers/snelheid als de vorige, maar deze is een heel tijdje lang 
(minuten) boven het dorp Zepperen blijven hangen. Daar ik toen niet echt besefte wat het was ben ik 
binnen gegaan, ik weet dus niet hoe het verder gegaan is.   
Beide licht bollen waren identisch en qua grootte ongeveer 4x de grootte van de poolster. 
Ik ben geen ufo freak en probeer voor alles een logische verklaring te zoeken, maar in dit geval weet 
ik het niet !! Het was geen “normaal” vliegtuig, zeker geen ballon, geen vallende ster of een meteor." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Zeer waarschijnlijk werden bij deze melding vuurballonnen waargenomen. De wind kwam in Bierset 
(op 26 km van Alken) op dat moment uit het noorden. Deze richting stemt goed overeen met de door 
de getuige opgeven bewegingsrichting. 
 
De beschrijving van de verschijnselen (“oranje licht”, “zonder geluid”) voldoet aan een waarneming 
van vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"toen ik aankwam bij mijn ouders zag ik na het parkeren van mijn wagen schuin rechts onder de 
poolster een groep lichtbollen in de oranje kleur flikkeren.  ze bewogen langzaam.  Eerst dacht ik dat 
het een groep sterren was maar door de kleur leek me dit raar.  Mijn vader en vriend van mijn zus zijn 
dan ook komen kijken en hebben hetzelfde gezien.  een groep van ongeveer een 10-tal bollen.  op een 
bepaald moment waren ze weg en opeens weer terug.  bewegen deden ze vrij langzaam maar vooral 
naar elkaar toe.  misschien waren het brokstukken van een meteoriet ofzo maar in ieder geval heb ik 
dit nog nooit gezien. Helaas toen ik mijn fototoestel gevonden had was het al verdwenen." 
 

 
Onze bevindingen 
!

Uit de verklaringen van de getuige kon worden opgemaakt dat de lichten waarschijnlijk in noordelijke 
richting werden waargenomen en in zuidelijke richting bewogen. Dit stemt dit overeen met de 
windrichting aan de grond. Vooral de beschrijving van de kleur en het aspect van het verschijnsel 
(groepje oranje flikkerende lichtbollen) doet ons vermoeden dat de getuige vuurballonnen heeft 
waargenomen. 

  
Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik zit op mijn dak naar de sterren te kijken ,was zeer klare hemel; plotseling verschijnt er een zeer 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 21-09-2009 
Plaats: Gent 
Tijdstip: circa 22u30 
 
Bijzonderste kenmerken: “een zeer fel oranje bol” 
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felle oranje bol in de hemel die aan een enorm tempo scherpe hoeken nam en weer verdween ,dit heb 
ik 2 keer na elkaar gezien ,een paar minuten later heb ik het nog eens rechtdoor zien vliegen ..." 
 
Onze bevindingen 
 
Aan de hand van de beschrijving van de getuige hebben we een sterk vermoeden dat deze 
vuurballonnen heeft waargenomen. In Gent duiken er de laatste weken en maanden regelmatig 
dergelijke meldingen op, waardoor we vermoeden dat er hoogstwaarschijnlijk iemand in die omgeving 
nu en dan vuurballonnen oplaat. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melding ontvangen op 28-09-2009 via het KMI. 
 
Geachte,  
We wonen in Gerdingen, een deelgemeente van Bree in Limburg. Vorige zaterdag, 25 september, 
omstreeks 21u56 waren er 2 fel oranje stippen te zien in de lucht. Ze bewogen van Oost naar Zuid. 1 
was iets hoger als de andere en ze bewogen gelijktijdig. Na een minuut werden ze vaag en kregen ze 
de kleur van een ster. Ze loste precies op in de lucht. Dit interesseert ons en we zijn heel nieuwsgierig 
naar wat we gezien hebben. Zouden jullie ons hier iets meer over kunnen vertellen?  
 
Vriendelijke groeten,  
 
S. A. 
 

Onze bevindingen    
 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze getuige vuurballonnen waargenomen. Volgens de 
ballonpeilingen te Bevekom kwam de wind op het moment van de waarneming op de vermoedelijke 
hoogte van de vuurballonnen uit het NO. Deze windrichting komt goed overeen met de 
bewegingsrichting die door de getuige werd meegedeeld.  
  

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 
 

 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 25-09-2009 
Plaats: Gerdingen 
Tijdstip: rond 23u 
 
Bijzonderste kenmerken: “2 fel oranje stippen” 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 26-09-2009 
Plaats: Eksaarde 
Tijdstip: tijdstip onbekend 
 
Bijzonderste kenmerken: “rode bol” op foto 
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Melding ontvangen op 28-09-2009 via het KMI 
 
 
Beste,  
 
op zaterdagavond 26/9/2009 was ik toevallig buiten en zag ik verschillende rode lichten bewegen van 
rechts naar links. Na een aantal minuten werden ze kleiner en kleiner tot ze uiteindelijk uitdoofden. 1 
licht keerde zich om en zweefde voorwaarts tot het uit het zicht verdween. Mijn nieuwsgierigheid is 
gewekt. Het zou leuk zijn om te weten wat ik juist gezien heb. Kunnen jullie mij helpen? Wij hebben 
een van de rode bollen op foto.  
 
Veel groeten  
 
K. 

 

 
 

 
Onze bevindingen    
 
Waarschijnlijk werden hier vuurballonnen waargenomen en gefotografeerd. Het verschijnsel op de 
foto en de beschrijving (“verschillende rode lichten”, “uiteindelijke uitdoofden”) voldoen aan een 
waarneming van vuurballonnen. 
 
In een later schrijven naar het Belgisch UFO-meldpunt denkt de getuige zelf dat ze vuurballonnen 
heeft waargenomen (“…nogal eens papieren ballonnetjes opgelaten worden met een kaarsje erin. ik 
had van deze nieuwe rage nog niet gehoord en ik dacht dat het dit misschien was wat we gezien 
hadden.”). 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Een aantal formaties van in totaal ongeveer 8 oranje kleurige lichten(we hebben dit nog nooit gezien 
want we wonen op een aanvlieg route voor de landingsbaan naar Zaventem )vlogen van oostelijke naar 
westelijke richting met de snelheid van een pasagiersvliegtuig. Het “leek” alsof ze hoogte wonnen om 
daarna in de hoogte te verdwijnen." 
 
 
 
Aanvullende mail met foto’s ontvangen op 26-09-2009  
 
Beste, 
  
Ik stuur U via deze weg nog enkele foto's van de oranje lichten , ik wil nog eens benadrukken dat het 
zeker geen (pasagiers)vliegtuigen waren omdat ze geen signalisatie lichten hadden , ze vlogen wel met 
dezelfde snelheid, maar ik hoorde geen geluid .Het hele gebeuren is nog door andere mensen 
opgemerkt . Wat ook nog opmerkelijk was , dat ze dezelfde aanvlieg route gebruikten als die van de 
landingsbaan . deze volgt ongeveer de E-314, maar ze hebben deze route ergens ter hoogte van Leuven 
verlaten naar de andere richting (zijnde zuid-west) en in de hoogte (denk ik toch) . Omdat ik s'avonds 
al eens wil genieten van het schowspel van de landende vliegtuigen ken ik deze standaard bewegingen 
heel goed en de vliegtuigen nemen ter hoogte van Leuven een draai naar het noorden ,  eveneens 
waren het geen satelieten omdat ik deze ook kan onderscheiden . Op foto dsc06229.jpg  ziet U van 
onder naar boven de straat lichten, de maan, het object , zoals U kan zien is deze met een langere 
sluitingstijd getrokken . De richting van de camera wijst naar het volle zuiden . 
  
Met vriendelijke groeten 
  
R. M. 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
  
Hier hebben we hoogstwaarschijnlijk te maken met een waarneming van vuurballonnen. Nazicht van 
de windgegevens voor het tijdstip en de plaats van de waarneming brachten aan het licht dat er in 
Kleine Brogel aan de grond een zeer rustige wind waaide (bijna windstil). Volgens de ballonpeilingen 
van Bevekom blies de wind van het oosten naar het westen. Deze richting komt overeen met de 
bewegingsrichting van de waargenomen objecten.  
 
Op fig. 21 staat één van de vreemde lichteverschijnselen tamelijk scherp afgebeeld waarbij de typische 
cylindervorm van een vuurballon te onderscheiden is. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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"Wij (ik, vrouw en dochter) zagen een rood/oranje bol vliegen boven Winschoten vanuit richting 
Nieuweschans naar Groningen. 
Eerst dachten we aan een vallende ster, maar deze was rood/oranje en bleef langer in de lucht.Ook 
bleef de bol zich hoog in de lucht verplaatsen en viel niet naar beneden. 
Wel leek het of deze bol brandde en er viel een klein stukje naar beneden waardoor we dachten aan 
een brandend vliegtuig. Maar hier konden we geen meldingen over vinden op p2000. 
Als iemand hier een verklaring voor heeft mail me dan even." 
 

 
Onze bevindingen 
  
Het kan gebeuren dat sommige vuurballonnen vuur vatten en opbranden. Vaak vallen dan stukken van 
deze ballon naar beneden (wat natuurlijk niet zonder gevaar is).  
 
De windgegevens, geregistreerd door het KNMI in De Bilt die nacht, bevestigden dat de wind van oost 
naar west (richting Nieuweschans naar Goringen) waaide. De ballonsonde opgelaten door het KNMI 
in De Bilt (170 km ten ZW van Winschoten) registreerde twee uur na middernacht een zwakke wind 
die op de hoogte waar vuurballonnen zich bevinden (tussen de 50 en 1.000 m) voornamelijk van oost 
naar west blies (m.a.w. zoals de getuige aangaf "vanuit richting Nieuweschans naar Groningen"). De 
bewegingsrichting van het verschijnsel kwam dus overeen met de windrichting van die nacht. 
 
Aangezien zowel de visuele beschrijving als de wijze van bewegen (met de wind mee) 
overeenstemmen met wat men van een vuurballon mag verwachten, kunnen we stellen dat naar alle 
waarschijnlijkheid de melder een vuurballon heeft waargenomen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 

 

 
 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Waarneming 27/09/09 om 00.20 
Bewegend van OOst naar West. Verschillende licht oranje kleurige lichten, onafhankelijk van elkaar. 
Sommige dicht bij elkaar, andere in ruitvorm. Ongeveer 10min waargenomen. Foto's ervan. 
 
H. W. 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen    
 
Aan de hand van de beschrijvingen van Dhr. W.H. (“verschillende licht oranje kleurige lichten, 
onafhankelijk van elkaar”) en de ballonpeilingen uitgevoerd te Bevekom (45,6 km ten zuidwesten van 
de waarnmemingsplaats) 1u en 45’ na de waarneming (volgens deze peilingen kwam de wind uit het 
noordoosten tot het oosten en volgens de getuige vloog het verschijnsel van oost naar west), kunnen 
we besluiten dat deze getuige hoogstwaarschijnlijk vuurballonnen heeft waargenomen. 
  

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Zus zag vanuit venster oranje,vrij grote bollen (groter dan een ster)in een groep van plus minus 60 
bewegende fel licht gevende “sterren” waarop ze me riep en ik hierbij getuige ben geweest. Zo ben ik 
mijn moeder gaan wakkermaken om dit verschijnsel te laten zien. Later heb ik een vriendin proberen 
op te bellen maar verbinding werd verbroken telkens. Zelf ben ik buiten gaan kijken naar de 
verschijning. Ik dacht dat er meteoren ofzo de aarde binnendrongen.Wel heel mooi voor te zien. Tgaf 
een heel sterk gevoel. Theeft een tiental minuten geduurd veronderstel ik. De bollen verplaatsten zich 
in een grote groep maar enkele bleven achter en plots verdwenen ze een per een in de lucht alsof ze 
kleiner werden en onzichtbaar. De dag nadien heeft een vriendin me opgebeld voor te vragen of ik dit 
veschijnsel ook had gezien. Mooi voor te zien maar vraag me nog steeds af wat t zou kunnen zijn...Uit 
verbazing en indruk heb ik er helaas niet bij stilgestaan om er foto's of camerab 
eelden van te nemen omdat ik er eigenlijk ook vanuit ging dat t de dag nadien wel op nieuws zou 
komen te staan. Ik kan niet precies zeggen hoeveel we er hebben gezien maar ik heb er wel heel veel 
gezien. Deze verschijning was dus goed zichtbaar in HEUSDEN ZOLDER." 
 

 
Onze bevindingen 
  
Deze getuigen hebben naar alle waarschijnlijkheid dezelfde vuurballonnen waargenomen als de 
getuige van de andere melding uit Heusden-Zolder van dezelfde datum. We merken tevens op dat er 
slechts 5 minuten verschil is tussen de opgegeven tijdstippen van beide waarnemingen. Verder pleit 
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ook de beschrijving [“oranje, vrij grote bollen (…) in een groep van plus minus 60”] voor deze 
verklaring. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 

 

 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Zondagochtend 27-9-09 rond 00u30 namen we op de Ring van Antwerpen, rijdend in de richting van 
Gent, de afrit voor Borgerhout. M'n vriendin, die naast me zat, merkte plots een oranje lichtpunt/-bol 
op aan de hemel. Toen ik voor het verkeerslicht stilstond, bovenaan de afrit, zag ik het ook. We zagen 
het ongeveer onder een hoek van 45 graden vanop het punt waar we keken (afrit Borgerhout) in zuid-
westelijke richting.  Het object bewoog zich van Oost naar West, heel langzaam. Links van het object 
zagen we een felle ster (Poolster?). Er vloog ook een lijnvliegtuig &quot;in de buurt&quot;, waarvan 
we uiteraard niet konden inschatten waar zich dat bevond, vermoedelijk een pak verderaf en het vloog 
sneller. Het oranje lichtpunt was zacht oranje, groter dan een ster die je aan de hemel zou zien.  De 
intensiteit pulseerde volgens een blijkbaar vaste frequentie. We hadden helaas geen camera bij. 
Volgens mij waren er geen wolken. Toen het verkeerslicht op groen sprong, zijn we verderg 
ereden in oostelijke richting, waardoor het object voor ons uit het zicht verdween. 
 
PS: naar ik lees op jullie website, zou het dus mogelijk een vuurballon geweest zijn." 
 

 

Onze bevindingen 
  
Zoals de getuige zelf al vermoedt heeft deze inderdaad naar alle waarschijnlijkheid een vuurballon 
waargenomen. De beschrijving van de getuige (pulserend, zacht oranje lichtpunt) en de 
ballonpeilingen uitgevoerd te Bevekom (55,4 km ten zuidwesten van de waarnmemingsplaats) 1u en 
30’ na de waarneming (volgens deze peilingen kwam de wind uit het noordoosten tot het oosten en 
volgens de kaart die de getuige ons bezorgde vloog het verschijnsel van oost naar west), bevestigen 
deze verklaring. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
 
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)1GPF@P1FF@&

<#==3&L)S(#M*/;*(&

M%8/&3%0L)F$EF&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&'/"(:*&.5<=#)'.7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  88 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik was aan het trainen met de ploeg rond 8u toen we in de lucht een rond object zagen rondvliegen die 
van kleur veranderde. Groen, rood, blauw, oranje, paars. Het was ook te snel om een vliegtuig te zijn, 
maar het vloog ook in bochten wat een vliegtuig niet zo snel kon doen. Ik vindt het maar raar. 
 

Onze bevindingen 
 
Aangezien de beschrijving van het waargenomen verschijnsel zeer vaag is werden verschillende 
aanvullende vragen naar de getuige gezonden. Desondanks herhaaldelijk aandringen op een reactie liet 
de getuige niets meer van zich horen. Hierdoor ontbreken belangrijke gegevens en diende het 
onderzoek naar deze melding gestaakt. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 

 
 

 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"omstreeks 1 uur  in de nacht van 2 op 3 oktober zagen we een grote rood oranje bol horizontaal door 
de lucht vliegen van Oost naar West, bol vertraagde en bleef hangen om vervolgens uit te doven.  
wij zouden graag weten wat dit kan geweest zijn" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Om meer informatie over de kijkrichting en bewegingsrichting te kennen werd aan de getuige 
gevraagd om enkele aanduidingen op een kaart van de waarnemingsplaats te plaatsen. Na 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)FEP0FP1FF@&

<#==3&L)a!*4*%&

M%8/&3%0L)0$&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&4/'#*&/''!&'/"(:*&)'.7&

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 02-10-2009 
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Tijdstip: rond 20u 
 
Bijzonderste kenmerken: “een rond object” 
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herhaaldelijk aandringen op een reactie liet de getuige niets meer van zich horen. Hierdoor ontbreken 
belangrijke gegevens en sluiten we het onderzoek naar deze melding af. Afgaande op de 
beschrijvingen van de getuige “grote rood oranje bol” en “bol vertraagde en bleef hangen om 
vervolgens uit te doven” vermoeden we dat de getuige een vuurballon heeft waargenomen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik heb veel gelezen over ufo's, ik had de filmpjes gezien van de lichten in de lucht en al weken ben ik 
er erg mee bezig. Ik keek expres elke avond na de lucht want ik wou het zelf zien om te geloven.  
 
Die middag zei ik tegen mijn moeder nog: ik wil ze perse zien! 
 
Ik ging die avond met me vriendin naar vrienden. Rond kwart over 2 snachts stapte we weer op de 
fiets richting huis (kwartier fietsen). Ik had iedereen al verteld over de meldingen ufo's enz op die 
avond. Niemand die me geloofde tot ze het zagen. 
 
Eenmaal dicht bij huis zag ik een hijskraan met een licht er op (reclame bord) ik maakte een geintje 
dat dat een ufo was omdat je het niet goed kon zien. Me vriendin wou meteen kijken en ze stopte 
direct. Ik stopte ook en zei dat dit een geintje was (half 3 snachts). Toen begon ik naar de hemel te 
kijken, recht boven me en zag allemaal lichtjes over vliegen, Qua snelheid waren ze niet sneller als een 
vliegtuig maar wel snel. Het hield niet op en ik was dol enthausiast. Ik zei tegen mijn vriendin: geloof 
je het nu wel? Ze vond het wel raar maar wist er niks duidelijks op te zeggen. Ik heb zeker 5 minuten 
zitten staren voordat ik naar huis ging. Ik moet er bij zeggen dat het erg bewolkt was, maar het waren 
zo veel lichten dat ze toch nog op vielen. De 1 feller als de ander. 
 
Eenmaal thuis aangekomen (5 minuten later). Stond ik in me achtertuin nog te kijken. Ik ging daarna 
direct naar boven om me moeder te melden dat ik thuis was en dat ze over vlogen. Me moeder was 
uiteraard erg moe en wou slapen. Ik ben dus weer na beneden gegaan en tot me grote verbazing kwam 
ze toch even kijken omdat ik dit graag wou. Eerst geloofde ze het ook niet, maar toen ze het zag wist 
ze niet wat ze moest zeggen. 
 
Als beschrijving wil ik het volgende melden: 
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ze kwamen niet in groepen en vlogen soms dicht bij elkaar en soms weer niet. Kortom waren ze 
verspreid. Sommige gingen sneller als andere en ze vlogen in 1 rechte lijn (geen rare bochten of iets).  
Hoogtes bepalen ben ik niet goed in. Wel kan ik zeggen dat het niet heel dichtbij was, maar nog wel 
rond de hoogte van een vliegtuig denk ik. Het heeft van half 3 tot 3 uur geduurt snachts na mijn 
gevoel. (exacte tijd heb ik niet bijgehouden). Ik begon pas om half 3 te kijken, misschien waren ze 
allang aan de gang. 
Er kwamen vele wolken over, heel bewolkt dus. Toen de wolken weg waren hielden de lichtjes ook 
op. De 1 was feller als de ander. Ze vlogen van oost naar west en ik vroeg aan me ma hoe warm het 
was, ze dacht na gevoel rond de 6 graden. Hoeveel lichtjes heb ik niet getelt, het waren er erg veel die 
overkwamen. Bewijs materiaal heb ik helaas niet. Het was erg donker, probeerde wel met mijn mobiel 
foto's te maken maar mijn camera is niet zo scherp en heeft ook geen flits. 
 
Ik vond dit gebeuren raar omdat ik het al zo vaak zag gebeuren op sites als youtube en ook meldingen 
las ik op google.nl, Zo doende dat ik hier al een x aantal weken mee bezig ben en het eindelijk zelf heb 
gezien. 
 
Dit was het dan, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
T. S." 
 

 

 

Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft naar alle waarschijnlijkheid gewoon de sterrenhemel tussen de wolken 
waargenomen en heeft dit door een samenloop van omstandigheden foutief ingeschat. Doordat het 
wolkendek bewoog kreeg hij de indruk dat de sterrenhemel in beweging was en dat dit leek op 
“verschillende lichtpuntjes” die voorbij vlogen. Een gelijkaardig geval uit Temse dat dateert van 15-
10-2009 bereikte eerder al het Belgisch UFO-meldpunt.  
 

Evaluatie: waarschijnlijk sterren 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
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"Eén licht blauwe lijn van Z-O naar N-W. 
Geluidloos en snel. 
Ik dacht eerst aan een vuurwerkpijl maar ze bleef kaarsrecht richting horizon vliegen zonder uit te 
doven. 
Kunnen jullie me hier iets meer over zeggen?? 
Groeten S." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Waarschijnlijk werd deze melding veroorzaakt door een meteoor. De beschrijving van het verschijnsel 
(“één lichtblauwe lijn”, “vuurwerkpijl”) voldoet aan een waarneming van een meteoor.  
 
Verschillende bijkomende vragen werden naar de getuige gezonden om deze verklaring te kunnen 
controleren. Tot op heden kwam er geen reactie van de getuige. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk meteoor 
 

 

 
 

 

 

&
Beste 
  
Kan het dat wij deze avond omstreeks 19u00 een meteoriet gezien hebben? 
  
We reden met de auto in Lovendegem toen we voor ons een grote vuurbal zagen neerdalen (als ik niet 
mis ben in zuidelijke of oostelijke richting). 
Onze buurman die net achter ons reed zag hetzelfde, hij zag het vuur ook uitdoven. We vermoeden dat 
het om een meteoriet ging. 
Nu vragen we ons wel af of dat dan ergens is neergekomen en of daar iemand iets heeft van gemerkt. 
Is er schade? Komt dit meer voor? 
Of hebben we iets anders gezien? 
  
Alvast bedankt! 
  
Mvg 
  
  
S. V. P. 
 

 

Onze bevindingen 
 
Op 13-10-2009 was rond 19u vanaf verschillende locaties in België en Nederland een zeer heldere 
meteoor zichtbaar. De meteoor vloog volgens onafhankelijke getuigen van ZW naar NO om daarna in 
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stukken uit elkaar te spatten en volledig in de atmosfeer op te branden. Er bestaat geen twijfel over het 
feit dat de waarneming door deze meteoor te verklaren is. 
 

Evaluatie: bevestigd (meteoor)  
 

 

 

 
 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: NO 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: ONO 
Hoogte einde  : 5 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik zag een zeer sterke lichtflits ( dacht aan een ronde vuurbal) die tegen een hoge snelheid neerwaarts 
ging. volgens mij vloog het niet echt heel hoog, maar ik kon het echt niet inschatten omdat ik met de 
wagen reed. Het licht was zeer fel met een felle groene tint, de groene tint deed mij denken aan een 
hallogeenspot." 
 
 
(Geen bijlagen toegevoegd aan deze melding.) 
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Onze bevindingen 
 
Op 13-10-2009 was rond 19u vanaf verschillende locaties in België en Nederland een zeer heldere 
meteoor zichtbaar. De meteoor vloog volgens onafhankelijke getuigen van ZW naar NO om daarna in 
stukken uit elkaar te spatten en volledig in de atmosfeer op te branden (zie: Fig. 22). Er bestaat geen 
twijfel over het feit dat de waarneming door deze meteoor te verklaren is. 
 

Evaluatie: bevestigd (meteoor)  

 

 

 
 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: WNW 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: OZO 
Hoogte einde  : 15 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"we mijn nichtje en ik zaten op de bank tv te kijken en zagen schuin omhoog tussen de huizen van 
boven naar beneden een enorme lichtbol net een soort kristal met licht reflectie, een hele grote bal met 
een staartje er achteraan met dezelfde licht reflectie, echt heel apart. 
 
Zag later op sbs 6 ook een melding van een meotoriet maar op de beelden was het een donker stuk wat 
naar beneden ging. Niet zoals wij gezien hebben. 
 
Maar klopt dezelfde omgeving ongeveer, waar meer meldingen waren? lukt me niet pijltjes tekenen." 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Op 13-10-2009 was rond 19u vanaf verschillende locaties in België en Nederland een zeer heldere 
meteoor zichtbaar. De meteoor vloog volgens onafhankelijke getuigen van ZW naar NO om daarna in 
stukken uit elkaar te spatten en volledig in de atmosfeer op te branden (zie: Fig. 22). Er bestaat geen 
twijfel over het feit dat de waarneming door deze meteoor te verklaren is. 
 

Evaluatie: bevestigd (meteoor)  
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Aan kruispunt aan bedrijf Atlas Copco, zicht richting Antwerpen heb ik persoonlijk een hel 
flikkerende bol met blauw staart naar beneden zien komen. De hoogte en snelheid was niet van die 
orde dat het door mensen kon worden afgevuurd. Na 2 seconden splitse het fenomeen zich op in twee 
bollen met een fijne blauwe staart. Mijn vermoeden is kleine meteoor of ruimteafval. Autobestuurders 
moeten het ook gezien hebben daar er tal van wachtende wagens aan het licht stonden." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Op 13-10-2009 was rond 19u vanaf verschillende locaties in België en Nederland een zeer heldere 
meteoor zichtbaar. De meteoor vloog volgens onafhankelijke getuigen van ZW naar NO om daarna in 
stukken uit elkaar te spatten en volledig in de atmosfeer op te branden (zie: Fig. 22). Er bestaat geen 
twijfel over het feit dat de waarneming door deze meteoor te verklaren is. 
 

Evaluatie: bevestigd (meteoor)  
 

 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
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Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik reed op de R6 toen ik aan de linkerkant een “vallende ster” opmerkte, enkel werd deze snel groter 
en voor ik het wist zoeft deze aan de linkerkant voorbij op ik schat zo'n 500m van mij vandaan.  De 
lijn is helderwit zoals een flits en is steeds in dalende lijn.  Ik wacht op een impact, maar net ervoor 
verdwijnt de bol en zie ik nog even een licht vlammetje.  Wellicht een meteoor, maar die ging wel erg 
hard, ik reed op dat moment 90-95/uur en hij flitste zo voorbij." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Op 13-10-2009 was rond 19u vanaf verschillende locaties in België en Nederland een zeer heldere 
meteoor zichtbaar. De meteoor vloog volgens onafhankelijke getuigen van ZW naar NO om daarna in 
stukken uit elkaar te spatten en volledig in de atmosfeer op te branden(zie: Fig. 22). Er bestaat geen 
twijfel over het feit dat de waarneming door deze meteoor te verklaren is. 
 

Evaluatie: bevestigd (meteoor)  
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Grote vuurbol met een lange staart met een gele gloed als een open 
haard.beweging van de bol van Eksel richting Bocholt.deze hing zeer laag en kwam van achter de 
kerktoren van Kleine Brogel en verdween zo achter de bomen.NOOIT gezien,in een film ja dat wel. 
 
Groeten." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Op 13-10-2009 was rond 19u vanaf verschillende locaties in België en Nederland een zeer heldere 
meteoor zichtbaar. De meteoor vloog volgens onafhankelijke getuigen van ZW naar NO om daarna in 
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stukken uit elkaar te spatten en volledig in de atmosfeer op te branden(zie: Fig. 22). Er bestaat geen 
twijfel over het feit dat de waarneming door deze meteoor te verklaren is. 
 

Evaluatie: bevestigd (meteoor)  
 
 
 

 

 
&

&&
Ik las op uw site een interessant item. 
Namelijk de waarneming op 13 oktober 2009 aan de Schelde. 
  
Als resultaat stelt u dat het de meteoor is, die gezien is. 
  
Samen met een collega heb ik deze driehoek ook gezien. 
Ik kan u met 100% zekerheid zeggen dat het zeker geen meteoor betreft. 
  
Bij aanvang van onze dienst op 13 oktober 2009 rond 21 uur hebben wij dezelfde driehoek gezien. 
Mijn collega en ik kunnen quasi over niets anders meer praten, daar het een zekere indruk op ons heeft 
nagelaten. 
De weinige mensen met wie we onze waarneming gedeeld hebben, lachen ons vierkant uit. 
Maar we weten zeker wat we gezien hebben en het was zeker geen meteoor. 
  
  
Hieronder een gedetailleerde beschrijving: 
  
Plaats:           Antwerpen seefhoek – omgeving Stuivenbergziekenhuis 
Datum:          13 oktober 2009 
Uur:                Tussen 21.00 uur en 21.05 uur – dus het was al zo goed als donker 
Lucht:            Zeer helder, je zag alle sterren zeer goed – kleine wolkjes her en der 
  
Hoogte van object:  
Te vergelijken met de hoogte van de kathedraal in Antwerpen – ietsje lager zelfs.  Zeker geen hoogte 
waar vliegtuigen normaliter vliegen. 
  
Snelheid:  
Iets sneller dan een vliegtuig dat landt – een constante snelheid 
  
Grootte:                                 
Als we onze armen in de lucht moesten steken om met de handen in verhouding tot de hoogte de 
grootte te beschrijven, zouden het zo’n 4 gestrekte platte handen naast elkaar zijn. 
Als een vliegtuig op die hoogte zou vliegen, dan zou je het met een halve gestrekte hand kunnen 
bedekken. 

Afstand tot het object:        
Als we ons 100 meter in de richting van het object zouden begeven, zouden we er loodrecht onder 
staan. 
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Vliegrichting:                       
(als ik Google Earth kompas mag geloven) van Zuid-oost naar Noord-west 
de driehoek daalde niet maar bleef op een rechte lijn, parallel met de grond vliegen. 
  
Duur waarneming:             
Zo’n 10 seconden. 
  
Vorm object:             
Zéér duidelijk een zwarte driehoek 
Langs links en rechts respectievelijk circa 5 lichten aan de onderkant van de schuine zijden van de 
driehoek. Dus achteraan geen lichten. Dit in een licht gebogen V-vorm – meer de vorm van een 
boomerang. 
De lichten waren zeer dof. Als je niet omhoog keek, dan zou het ongemerkt voorbij je ooghoeken 
vliegen. 
De kleur van de lichten waren wit/oranje. De dofheid van de lichten zijn te vergelijken met een vuur 
dat je door een dik pak rook zou bekijken. Heel vaag dus. 
De lichten knipperden niet en hadden allemaal dezelfde kleurgloed. 
Tussen de lichten zag je zeer duidelijk een zwart platform, alzo werd de driehoek-vorm goed 
zichtbaar. 
  
Verdere kenmerken:          
De plaats waar we stonden, was relatief stil. En de driehoek maakte geen enkel geluid. 
  
Verdere bevindingen:        
Mijn collega had diezelfde dag de betreffende meteoor gezien om 19 uur. Dat was ook de reden 
waarom we naar de lucht aan het staren waren tijdens ons gesprek rond 21 uur. 
De meteoor was 2 uur voorheen al gezien en al op urania te lezen ... De vorm, hoogte, snelheid, 
geluidsloosheid, lichten ,vooral de grootte en de duidelijke zwarte driehoek-vorm 
overtuigen ons dat het zeer zeker geen meteoor betrof. De driehoek liet ook geen enkel lichtspoor 
achter, ik bedoel hiermee geen staart zoals bij een meteoor. 
Zoals beschreven hierboven daalde de driehoek niet. Het vloog evenwijdig met de grond op een 
relatief lage hoogte. 
  
Nogmaals, zowel mijn collega als ik willen dat dit bericht discreet behandeld wordt. Verder zouden 
wij heel graag een verklaring willen voor onze waarneming. 
Wij kunnen de driehoek niet thuisbrengen onder voertuigen dewelke vervaardigd zijn door de 
mensheid. De waarneming was echt zo bizar dat het een diepe indruk heeft nagelaten. 
De enkelingen met wie we onze waarneming hebben gedeeld, lachen ons uit. Iemand opperde zelfs dat 
het misschien een geheim project kon zijn van de Amerikaanse regering. 
Maar de grootte van die driehoek was onmogelijk voort te bewegen tegen die relatief trage snelheid 
zonder geluid. Een vliegtuig hoog in de lucht kunnen we al horen vliegen? 
  
  
Met dank voor uw discretie en vriendelijke groeten, 
  
J. 
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Onze bevindingen 
 
Pas op 21-10-2009, na het lezen van een gelijkaardige melding op onze website (waarneming van 
dezelfde datum, hetzelfde tijdstip en uit dezelfde omgeving) nam één van de getuigen via e-mail 
contact met ons op. Tijdens het begin van het onderzoek kregen we van de melder gedetailleerde 
informatie en een schets van het verschijnsel. Slechts zelden ontvingen wij spontaan een 
zo gedetailleerd verslag. Dit in combinatie met een tweede Antwerpse waarneming voor hetzelfde tijd-  
stip maakte deze zaak zeer interessant. 
  
Bij zulke interessante gevallen vragen wij steeds of de getuige(n) ons een interview toestaan. Dit heeft 
twee redenen. Ten eerste komen er op deze wijze altijd nog nieuwe elementen naar boven (in dit geval 
hadden we een aantal schattingen willen bekomen die de getuigen moeten opgeven door middel van 
een instrument, iets wat niet kan via e-mail) en ten tweede krijgen we op die manier ook een beter 
beeld van de getuige(n) zelf. Onze ervaring leert dat bijna alle mensen die bij ons een melding doen 
evenwichtige personen zijn die te goeder trouw handelen. Helaas zijn er ook mensen die het 
mysterieuze aspect van het UFO-verschijnsel maximaal promoten en overgieten met een buitenaards 
sausje. Sommige van deze mensen deinzen er niet voor terug om onder een valse naam te opereren om  
meer sceptisch ingestelde onderzoekers te “testen” of om de tuin te leiden. 
 
Vanaf het moment dat we voorstelden om een vraaggesprek te houden, en waarbij het dus veel 
moeilijker is om een eventuele maskerade vol te houden, hebben we geen enkele reactie meer van de 
melder ontvangen. Dit heeft ons vermoeden van opgezet spel alleen maar gevoed. Zonder deze 
ontmoeting ontbreken een aantal belangrijke elementen die bij een onderzoek naar een waarneming 
van deze soort niet mogen ontbreken. Hierdoor zien we ons genoodzaakt om deze waarneming wegens  
een gebrek aan gegevens voorlopig op te bergen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"donkere driehoek. veel lichten aan de zijkanten. redelijk snel. geen geluid. vloog over de schelde van 
de rechterkant naar de linkerkant. samen met vader gezien. andere mensen vast ook." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Deze waarneming heeft verschillende kenmerken om een interessant geval te zijn. Daarnaast doken op 
21-10-2009 nog twee onafhankelijk getuigen op die op hetzelfde moment en in dezelfde omgeving een 
gelijkaardig verschijnsel hadden waargenomen. Onmiddellijk werd met de getuigen via mail contact 
opgenomen om een afspraak te maken voor een ontmoeting op de plaats van de waarneming. Tot 4 
keer toe werd hierop aangedrongen, maar tot op heden kregen we geen enkele reactie. Spijtig genoeg 
moet dit interessante geval hierdoor voorlopig in het archief opgeborgen worden wegen te weinig 
gegevens voor verder onderzoek. 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : 40 ° 
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Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : 40 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik ben wel heel veeel geintereseerd over buitenaardse wezens.wij zijn niet alleen!!ik kijk altijd naar 
de hemel om iets te kunnen vangen!bij de sterren zie ik altijd bewegende lichten ( sateliten zeggen 
ze.??)13 oktober 2009  rond 20u ik was buiten in de tuin en heb ik paar heen en weer bewegende 
lichtpunten gevolgd.na een tijdje  rond 20u10 tijdens kijken naar een lichtpunt ineens +/- 500 meter 
verderop en +/-300-400 meter hoogte zag ik ineens orange lichten zo scerpe driehoek en onder alle 
hoeken een orange licht!!ik was toen echt gescookeerd want precies wouden zij zeggen  (wij zijn hier 
niet naar boven kijken)dankzij heldere weer kon ik geheel perfect zien.en maakte object zo wat 
dalende beweging voorkant beetje naar beneden(het was perfect!!)toen riep ik naar mijn vrouw om 
buiten te komen kijken ben ik eventjes binnen gestapt(camera gepakt) en zijn wij allemaal  terug 
buiten gegaan.ik wou ufo aan mijn vrouw en aan mijn kinderen laten zien.maar helaas was hij 
weg!!!!!(ei 
genlijk vanaf nu niemand kan tegen mij zeggen ufo's of alien's niet bestaan.zij bestaan wel .en ik zeg 
tegen iedereen  zij gaan ooit komen!!!groetjes allemaal." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft reeds verschillende meldingen naar ons gezonden. Ondanks zijn persoonlijke visie 
(de getuige is ervan overtuigd dat buitenaardse wezens onze planeet bezoeken) hebben we hier met 
een interessante melding te maken. Amper een uur voor deze waarneming werd in Antwerpen door 2 
onafhankelijke getuigen ook een driehoekig verschijnsel waargenomen. Een uur na de waarneming uit 
Willebroek was boven België tevens een zeer heldere meteoor zichtbaar die voor veel opschudding 
zorgde.    
 
Net zoals bij de 2 andere meldingen van een driehoek boven Antwerpen lijkt ook dit onderzoek vast te 
lopen en moeten we een sluitende verklaring schuldig blijven. 
 

Evaluatie: niet verklaard 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
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"om ongeveer 20U45 ter hoogte van de galgstraat in sint niklaas,zag ik een lichtpuntje ,vergelijkbaar 
met een satteliet. 
al snel zag ik dat er blijkbaar tientallen en zelfs meer zulke lichtpuntjes te zien waren. heb wat blijven 
staan en  besloot  naar huis te rijden in temse.daar aangekomen waren er nog steeds zulke lichtpuntjes 
te zien,tot ongeveer 22U20 kon ik deze lichtjes blijven waarnemen daarna sloot het wolkendek zich.ik 
kan dit het best vergelijken met een sterrenhemel die tegen een snelheid vergelijkbaar met een satteliet 
voorbij drijft.deze puntjes verplaatsten zich van zuid naar noord en allemaal ongeveer tegen de zelfde 
snelheid." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De dag nadat de getuige z’n waarneming bij ons meldpunt meldde stuurde hij ons een mail waarin hij 
verklaarde dat z’n waarneming veroorzaakt was door een samenloop van verkeerde interpretaties en 
sterke emoties. Achteraf bekeken denkt hij gewoon de sterrenhemel tussen de wolken waargenomen te 
hebben. Doordat het wolkendek bewoog kreeg hij de indruk dat de sterrenhemel in beweging was en 
dat dit leek op “honderden lichtpuntjes” die voorbij vlogen.  
 

Evaluatie: bevestigd (sterren) 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Hey, 
 
Ik woon te Berchem in Antwerpen in een kantoorgebouw op de 4de verdieping. 
Daar heb'k een plezant teraske met een schoon skyline zicht over Antwerpen. Op dat terras zit'k heel 
vaak 's avonds een sigaretje te roken en staar ik dagelijks uren naar de hemel. 
 
Niet enkel alleen 's avonds hoor maar ook 's morgen. 
Ik woon er nu sinds begin 2009, niet ver van mij vandaan is er een luchthaven, dus ik zie constant 
vliegtuigen voorbijvliegen en dus weet ik perfect wat een vliegtuig is (of zou moeten zijn) en wat niet.  
 
Enkele maanden geleden stond ik om 6 uur 's morgens op mijn terras naar een mooie blauwe hemel te 
staren, geen sterretje meer te bespeuren enkel nog een vaag zicht van de maan, wanneer ik ver west 
van mij een fel licht zie hangen. 
Ik denk van, ja, de enige zichtbare ster nog...Maar deze was echt heel fel en zat absoluut geen 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 17-10-2009 
Plaats: Berchem 
Tijdstip: 6u 
 
Bijzonderste kenmerken: videobeelden van een fel licht 
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beweging in. Het licht vaagde gedurende 20 minuten niet uit (zoals een vliegtuig dat wegvliegt) of 
werd niet groter (zoals bv een vliegtuig dat richting mij vliegt). Het zweefde daar maar. 
 
Wanneer ik mijn blik enkele ogenblikken afwende om mijn sigaret te doven, en terug opkeek was het 
verdwenen. 
 
Vreemd vond ik, maar bestede er verder geen aandacht meer aan en deed men dag dagelijkse dingen. 
 
De dagen, weken, maanden nadien heb ik het nooit meer terug gezien. 
 
Tot gisteren (of eergisteren, weet het niet meer). Exact dezelfde tijd verscheen dit licht weer aan de 
horizon. 
Ditmaal heb ik zolang mogelijk proberen het licht in het oog te houden. Wel een uur lang. Lekker in 
de koude op men stoel gaan zitten.  
 
Geen moment uit het oog verloren, tot mijn hondje aandacht vroeg om ook op het terras te komen. Ik 
buk me voorover, pak hem op, zet hem neer, en hops weg was het licht. 
 
Nu wil ik vragen, zijn er mensen van de regio Antwerpen die dit ook ooit hebben gezien ooit? 
 
Volgende vraag, wat was het wat ik heb gezien?" 
 
 
Onze bevindingen    
 
Na het sturen van verschillende mails met aanvullende vragen kregen we van de getuige geen reactie. 
Hierdoor is het niet mogelijk om een sluitende verklaring voor het waargenomen verschijnsel te 
vinden. Een fel lichtpunt dat lange tijd op dezelfde plaats blijft stilhangen wijst in de richting van een 
hemellichaam.  
 
In tegenstelling tot wat de getuige beweert ("ver west van mij een fel licht") geven de videobeelden de 
indruk dat het lichtpunt zich boven de opkomende zon bevindt (de helderheid van de lucht aan de 
horizon neemt zowel links als rechts van het licht af).  Op 17/10/09 (de waarnemer spreekt 
abusievelijk van "gisteren of eergisteren", maar de datum die op de video verschijnt is wel degelijk 
"17-10-09") kwam de zon op om 08:15 MEZT in het oost-zuidoosten (azimuth: 106°). Als we de 
beelden juist interpreteren zou dat betekenen dat het licht zich niet in westelijke maar in oostelijke tot 
zuidoostelijke richting bevond en dat de waarneming niet om 6u 's morgens maar eerder rond half 8 
plaatsgreep.  Die "6 uur" lijkt inderdaad foutief want op het scherm van Media Player lezen we rechts 
van de video achter de datum "0722".  Op dat moment (07u22) stond Venus boven de nog onder de 
horizon verstopte zon, namelijk op azimuth: 104° en elevatie: 10°. De helderheid was op dat moment  
-3,76. Ondanks het feit dat we van de getuige geen verdere antwoorden op onze vragen hebben 
ontvangen vermoeden we dat de planeet Venus het gefilmde verschijnsel is. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk Venus 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 90 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : 90 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"eerst zachte lichtgevende wolk/nevel daarna konden we een bol onderscheiden gevolgd door een 
brede waaier(nevel/wolk?) 
die naar onze mening te snel vooruit bewoog om een vliegtuig te zijn.  Het geheel bevond zich ook 
heel hoog ttz hoger dan de normale vliegroutes." 
 
 

Onze bevindingen    
 
Deze waarneming werd veroorzaakt door een brandstoflozing van een Centaur-raket boven Europa 
(zie http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=19&month=10&year=2009). 
Verschillende getuigen hebben deze zeldzame gebeurtenis vanuit diverse locaties             
waargenomen (rond 21u15 lokale tijd) en zelfs op foto vastgelegd (zie bv.: 
http://www.balkonsternwarte.de/400d/startrails18102009mitObjekt.html).  De beschrijving  van het 
waargenomen verschijnsel door de getuige stemt overeen met wat te zien is op de foto's van de 
brandstoflozing. Tevens klopt het opgegeven tijdstip met het tijdstip van de lozing.  
 

Evaluatie: bevestigd (brandstoflozing Centaur-raket) 

 

 

 
 

 
Bonjour, 
  
Je ne parle pas néerlandais, mais j’ai cru comprendre que vous étiez l’organisme de contact adéquat. 
J’habite à Habay-la-Vieille, dans la province de Luxembourg. 
Dimanche soir, vers 20 heures, moi et mon amie avons observé pendant plusieurs minutes un 
phénomène que nous ne nous sommes pas expliqué. 
Il s’agissait d’une lueur dans le ciel, assez loin au Sud-Ouest et assez haut.  La lumière dégagée était 
d’abord très importante, ce qui a attiré notre attention.  J’ai ensuite eu l’impression que l’objet tournait 
lentement sur lui-même…  J’ai pensé à un hélicoptère en vol stationnaire qui pivotait sur lui-même, 
mais aucune lumière clignotante n’était visible et l’altitude à laquelle me semblait l’objet paraissait 
extrêmement grande pour un hélicoptère. 
La lumière est passée de très forte à très faible en une quinzaine de secondes, puis à nouveau très forte, 
toujours en une quinzaine de secondes, s’est à nouveau affaiblie, puis a disparu. 
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Nous l’avons observé pendant plusieurs minutes, 3 ou 4 je dirais. 
Ma compagne a voulu le photographier, mais nous n’avions plus de batterie dans l’appareil photos, le 
temps d’aller chercher le gsm dans la voiture et de revenir, tout avait disparu… 
Nous lisons aujourd’hui que des objets ont été signalés, ce même dimanche, dans le tarn. 
C’est pourquoi nous décidons de vous apporter notre témoignage. 
Il était déjà difficile de se dire que nous avions rêvé ou mal vu du fait que nous soyons deux à avoir 
vu, c’est à présent impossible étant donné que nous ne sommes pas les seuls, apparemment, à avoir vu 
quelque chose d’inhabituel ce dimanche soir. 
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Bien à vous. 
  
K. H. 
 
 
Vertaling 
  
Ik spreek geen Nederlands, maar ik meen te hebben begrepen dat u het juiste contactorgaan bent. 
Ik woon in Habay-la-Vieille, in de provincie Luxemburg. 
Zondagavond, rond 20 uur, hebben ik en mijn vriendin gedurende verschillende minuten een 
verschijnsel waargenomen dat wij niet konden uitleggen. 
Het ging om een licht in de lucht, tamelijk ver in het zuidwesten en tamelijk hoog. Het uitgezonden 
licht was aanvankelijk zeer opvallend, en dit trok onze aandacht. Vervolgens kreeg ik de indruk dat het 
object traag om zijn as draaide… Ik dacht aan een helikopter die stationair bleef en rond zijn as 
draaide, maar er was geen enkel knipperlicht zichtbaar en de hoogte waarop ik het object zou geschat 
hebben leek extreem groot voor een helikopter. 
Het licht ging van heel sterk naar heel zwak in een vijftiental seconden, dan opnieuw heel sterk, altijd 
in een vijtiental seconden, om dan opnieuw te verzwakken, en vervolgens te verdwijnen. 
We hebben het gedurende verschillende minuten waargenomen, 3 of 4 zou ik zeggen. 
Mijn gezellin heeft het proberen te fotograferen, maar er staken geen batterijen meer in het fototoestel, 
in de tijd die nodig was om de gsm uit de auto te halen en terug te komen was alles verdwenen… 
We lezen vandaag dat er diezelfde zondag voorwerpen werden gesignaleerd in Tarn. 
Daarom hebben we besloten u onze getuigenis door te spelen. 
Het was al moeilijk voor ons om te geloven dat we gedroomd of verkeerd gezien hadden vanwege het 
feit dat we het alle twee zagen, maar nu blijkt dat we blijkbaar niet de enigen waren die die 
zondagavond iets ongewoons gezien hebben is dat nu onmogelijk. 
Ik blijf volledig te uwer beschikking voor elke bijkomende inlichting. 
Groeten. 
  
K. H. 
 
 
Bonjour,   Il est effectivement possible que mon estimation de l’heure soit mauvaise. Il est fort 
probable que ce que nous ayons vu était la mise en orbite de ce fameux satellite, dont nous avons 
d’ailleurs entendu parler quelques jours plus tard. La trajectoire est en tous cas concordante… Les 
coordonnées du lieu d’observation sont : +49° 43' 28.37", +5° 37' 16.68"  Direction Sud-Sud 
Ouest… Merci tout de même pour votre réponse. Bonne journée.    
 
Vertaling 
 
Het is inderdaad mogelijk dat mijn schatting van het uur er naast zit. 
Het is erg waarschijnlijk dat wat we gezien hebben het in een baan brengen van die fameuze satelliet 
was, waarover we trouwens enkele dagen later hoorden praten. 
Het traject komt in ieder geval overeen. 
De coördinaten van de waarnemingsplaats zijn :+49°43'28.37", +5°37'16.68".  
Richting zuid-zuidoost... 
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Toch bedankt voor uw antwoord. 
Goede dag. 
 
Onze bevindingen    
 
Deze waarneming werd veroorzaakt door een brandstoflozing van een Centaur-raket boven Europa. 
Verschillende getuigen hebben dit spektakel vanuit diverse locaties waargenomen (rond 21u15 lokale 
tijd) en zelfs op foto vastgelegd  
(zie: http://www.balkonsternwarte.de/400d/startrails18102009mitObjekt.html). In een latere mail liet 
de getuige ons zelf weten dat z’n waarneming waarschijnlijk hierdoor veroorzaakt werd en dat hij zich 
wellicht van tijdstip had vergist.  
 

Evaluatie: bevestigd (brandstoflozing Centaur-raket) 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: O 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik zag witte 3 lichtbollen in een pijlformatie vliegen op een veel lagere hoogte dan vliegtuigen en 
dergelijke. deze bewogen ook veel sneller dan vliegtuigen. een 10tal seconden voor de ufo uit men 
zicht was verdwenen versmolten de bollen tot 1 bol. de waarneming duurde ongeveer een halve 
minuut. het bewoog zich in een redelijk rechte lijn en zo'n 90 graden van de grond. het was wat 
bewolkt maar aangezien de ufo voor de wolken vloog had ik toch goed zicht. de bollen waren niet 
klein." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Slechts een deel van onze vragen werd beantwoord. 
 
Verschillende pogingen om deze ontbrekende informatie alsnog van de getuige te ontvangen 
ressorteerden geen reactie meer. Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet 
mogelijk om de melding verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Een verlichte cirkel vloog met een geweldige snelheid relatief laag over. Het zag er uit als een 
vallende ster, maar veel dichter bij de grond en veel groter." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De getuige in deze zaak kwam anoniem met z’n verhaal naar ons toe. Aangezien het Belgisch UFO-
meldpunt enkel waarnemingen onderzoekt waarvan zij de identiteit van de getuige kennen (dit o.a. om 
grappenmakers uit te sluiten) hebben we tot twee keer toe deze getuige aangeschreven om zich 
kenbaar te maken. Wanneer op 01-12-2009 nogmaals een poging werd ondernomen om de getuige aan 
te schrijven bleek dat het e-mailadres niet langer bestond. Aangezien we op geen enkele van deze 
mails een reactie hebben ontvangen wordt het onderzoek naar dit geval afgesloten.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 

 
 

 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
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BESCHRIJVING 
 
"Het was een bewolkte avond,je kon geen ster,de maan of vliegtuig zien,plots zag ik in zuidwestelijke 
richting een vrij fel oranje licht bewegen,het bewoog richting zuidoost,het maakte een lichte op enneer 
beweging; flikkerde licht(beetje als een kaars in zachte wind,het was absoluut geen vliegtuig ofzo!! 
toen ik men vader riep,ook hij zag het even&amp;kon het niet verklaren:toen hij om een verrekijker 
liep,zag ik het langzaam verzwakken en plots verdwijnen.een sateliet kan het niet geweest zijn,het was 
onder de wolken." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De wind kwam op het moment van de waarneming in Gent (op 11 km noor-noordoost van Nazareth) 
uit het west-zuidwest. Dit stemt precies overeen met wat de waarnemer aangeeft op de kaart van de 
waarnemingplaats. Tevens wijst de beschrijving van het verschijnsel [ “een vrij fel oranje licht”, 
“flikkerende licht (een beetje als een kaars in zachte wind)”] in de richting van een vuurballon. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
 
 

 

 

 
 

Melding ontvangen van het KMI op 23-11-2009. 
 

Geachte, op zondag 26 oktober om 16uur32 heb ik een foto genomen van op het staketsel in Oostende 
van een voor mij onbekend object in de lucht. Ik zou graag weten wat het is, dus mijn vraag is of ik 
deze foto kan mailen naar jullie maar hou er rekening mee dat de foto 5,58 mb groot is dat om geen 
kwaliteit te verliezen.  
Graag een antwoordje terug, ben echt wel benieuwd wat het was.  
 
Vriendelijke groeten  
 
C. L.  
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Onze bevindingen 
 
Slechts een deel van onze vragen werd beantwoord. 
 
Verschillende pogingen om deze ontbrekende informatie alsnog van de getuige te ontvangen ontlokten 
geen reactie meer. 
 
Ondanks het feit dat belangrijke informatie in de zaak ontbreekt vermoeden we dat we hier te maken 
hebben met de reflectie van zonlicht op het staartvlak van een vliegtuig. Details op de foto die in die 
richting wijzen zijn het condensspoor en de langgerekte vorm met een donkere partij in het midden die 
best de schaduw van de vleugel zou kunnen zijn. 
  
http://casper.frontier.nl leert ons dat er zich op 26 oktober 2009, om 16:32:00 twee vliegtuigen in de 
omgeving van Oostende bevonden, met name: 
  
- een B738-lijnvliegtuig met kenteken TOM533 op 38.075 voet dat net Blankenberge was gepasseerd 
en zich met een snelheid van 377 knopen van OZO naar WNW voortbewoog; 
  
- een A320-lijnvliegtuig met kenteken CSA651 op 34.412 voet, hetwelk zich boven Oostkamp bevond 
en zich met een snelheid van 522 knopen van WNW naar OZO voortbewoog. 
  
Aangezien de getuige onze aanvullende vragen niet beantwoordde kunnen we niet met zekerheid 
vaststellen welk toestel werd gefotografeerd. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, waarschijnlijk reflectie van zonlicht op vliegtuig 
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Geachte 
  
Waarneming Sint-Niklaas vrijdag 30 10 rond 20.20u . Ik stap samen met mijn dochter uit de wagen en 
boven ons hangt een rode bol stil. 
 Daarna vliegt hij verder en splitst hij in groene en rode bol. Vliegt lager dan een vliegtuig en met een 
zoemend geluid. Vorige week zag ik op een andere plaats in Sint-Niklaas een groot wit licht. Ik volgde 
dit en zag eveneens splitsing in groen en rood. 
Heb deze verschijnselen al meermaals gezien, maar is de eerste maal dat ik dit meld. Het is altijd rond 
20u dat er zaken te zien zijn.  Graag info. 
  
Groet 
  
  
R. S. 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Mevr. R. S. bevestigde per telefoon dat zij wel vaker gelijkaardige verschijnselen ziet. We hebben haar 
aangespoord om bij toekomstige waarnemingen een poging de doen om deze verschijnselen te 
filmen. Hierna werd van de getuige geen reactie meer ontvangen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 

 

 
 

 
Gister weer zo iets gezien wat ik niet kon omvatten! ik zag op internet reacties van mensen die 
straaljagers hoorden en die gingen kijken en zagen er een soort van ufo bij vliegen. Een wit met blauw 
licht.  
 
Ik was in hierden (klein boere dorpje, erg donker) met me vriendin en ze was aan het paardrijden. Ik 
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keek toe terwijl ik straaljagers aan hoorde komen. Ik dacht dit is me kans want dit zie je nooit meer 
want hier is het donker. En ja hoor, zelfs door de wolken heen zag ik het blauwe UV licht schijnen en 
een kleine rare vorm (moeilijk te beschrijven, niet rond maar eerder lang werpig de lucht in zeg maar 
en smal) schoot voorbij met allemaal blauw licht. Dit was omstreeks half 8 tot half 9 dat ik de 
straaljagers voorbij zag komen. Ik heb in totaal 6 straaljagers gezien en 3 verschillende rare objecten. 
 
De eerste melde ik net hier boven. De 2e was een rode streep met een wit bolletje er achter (misschien 
dat ik het niet goed zag omdat die net toen bij de wolken vloog) opvallend was wel dat boven ons stuk 
geen wolk te bekennen was en ik later een straaljager nog een keer over zag schieten met een witte 
velle lichtgevende (best grote) bol er naast vliegend. Ze vlogen erg laag want ik zag de 3 hoek vorm 
van de straaljagers over duidelijk. Ook gingen ze razendsnel voorbij. Ik kan u helaas nu niet een 
uitgebreide samenvatting geven omdat ik naar school moet. 
 
Voor meer vragen hoor ik het nog wel. Ik zal wel met paint een soort beeld proberen te schetsen van 
wat ik die avond (02-11-2009) zag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
T. S. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Een gesprek met de getuige en een bezoek aan de waarnemingsplaats zouden in dit geval aangewezen 
zijn. Door de grote afstand is het echter niet mogelijk dat onderzoekers van het Belgisch UFO-
meldpunt ter plaatse gaan. Met toestemming van de getuige werden de details van de waarneming 
voor eventueel verder onderzoek doorgezonden naar UFO-Werkgroep Nederland.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"onze aandacht werd getrokken door een bewegende vuur bol 
we gingen buiten kijken en deze bewoog van het westen naar het oosten een minuut later kwam er een 
tweede voorbij die ook dezelfde richting uitvloog en weer een min later een derde ook dezelfde 
richting de bol had geen staart en bleef op dezelfde hoogte maar weten niet juist welke deze is zullen 
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jullie ons kunnen zeggen wat dit geweest kan zijn volgens het kmi waar we toen een mail naar 
gestuurd hebben waren dit chinese ballonnen maar we hebben gekeken hoe deze eruit zagen en het 
was totaal iets anders we hebben drie fotos maar kregen er maar een verstuurd" 
 

 
 

Onze bevindingen 
 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben deze getuigen vuurballonnen waargenomen. Volgens de 
weergegevens van Deurne (op 23 km ten zuidwesten van Oostmalle) schommelde de wind op het 
moment van de waarneming aan de grond tussen zuidwest en zuid-zuidwest. Deze windrichting komt 
goed overeen met de bewegingsrichting die door de getuige werd meegedeeld. 
 
Op de foto die de getuige kon nemen zien we waarschijnlijk de onderkant van een vuurballon met in 
het midden het plaatje met daarop de aan het oog van de camera onttrokken brandervlam. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"2 zwakke lichtgevende bollen verbonden met een minder lichtgevende streep vliegt met hoge 
snelheid van noord naar zuid (vergelijkbaar met de foto linksboven op de homepagina maar veel 
zwakker)" 
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Onze bevindingen 
 
De mogelijkheid bestaat dat deze melding veroorzaakt werd door de reflectie van licht op vogels (de 
getuige dacht trouwens zelf aan een reflectie).  
 
Vuurballonnen konden worden uitgesloten omdat de verschijnselen tegen de wind in bewogen. 
 

Evaluatie: mogelijk vogels  

 

 

 
 

 
 
Bonsoir Monsieur, 
 
Comme vous me l'avez proposé ce 8 novembre au téléphone, voici donc par écrit le récit de ce que j'ai 
vu hier, samedi 7 novembre vers 21 heures. 
 
Sur les hauteurs de Petit-Hallet (Hannut), nous apercevons de notre voiture une lumière blanche très 
forte, au loin, dans le ciel de Jodoigne approximativement. Cette lumière est stationnaire et est 
beaucoup plus forte et plus basse que les étoiles (il n'y avait aucun nuage). 
 
Nous arrêtons notre voiture et obsevons cette lumière stationnaire avec beaucoup d'étonnement. Après 
4-5 minutes, cette lumière diminue et un point rouge et un point vert lumineux apparaissent, l'objet 
s'éloigne alors à faible vitesse dans la direction opposée à la nôtre (vers Bruxelles). 
 
Nous décidons de rentrer à la maison (Petit-Hallet) qui se situe à 1 km de là. En redescendant, toujours 
dans notre voiture, nous apercevons à nouveau une lumière rouge et verte venant cette fois dans notre 
direction et lorsque nous arrivons dans la rue de la maison, l'objet volant est juste à notre hauteur. 
 
Nous sortons de la voiture et regardons cet objet dans le ciel, de forme losange (un peu comme une 
raie manta) avec des lumières rouges et vertes et dont tout le soubassement est éclairé d'une lumière 
blanche dont nous ne voyons pas la source. Cette lumière permet de distinguer parfaitement le 
soubassement de 
 
l'engin, structuré de deux "poutrelles" en diagonale, le tout de couleur gris-beige. Il n'y a pas d'aile sur 
cet objet mais ce qui frappe le plus, c'est l'absence de tout bruit et la faible vitesse de déplacement (je 
dirais entre 30 et 40 km/h). L'altitude de l'engin est difficile à estimer mais ma belle-fille qui 
m'accompagnait me 
 
dit une dizaine de mètre au-dessus du clocher de l'église de Petit-Hallet à côté de laquelle l'engin est 
passé, ce que j'estime tout-à-fait  plausible. La taille est difficile à estimer également (puisqu'on a déjà 
du mal à dire à combien de mètres du sol il se situe) mais je dirais que la petite diagonale devait faire 
une quinzaine de mètres 
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et la grande diagonale entre 20 et 25 mètres. On a la sensation que cet objet glisse dans le ciel, qu'il 
n'est ni poussé ni tiré par une quelconque motorisation. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, 
nous avions de suite crié aux membres de notre famille resté à la maison de venir voir, sans préciser ce 
que nous voyions et ma fille de 5 
 
arrivée dans la rue s'est directement écriée "Une soucoupe volante !".... L'objet volant, peu après 
l'église, a changé de direction et s'est alors dirigé vers Namur et nous avons pu suivre ses lueurs depuis 
une chambre à coucher jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin... 
 
Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas fan de science fiction ni de surnaturel et que j'essaie 
de rester le plus objectif possible, qu'il est difficile de se rappeler de tout tant on a le souffle coupé 
d'assister à un tel "spectacle"... 
 
 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire que je pourrais vous fournir. 
 
Bonne soirée 
 
J. F. H. 
 

 

Vertaling 
  
Goedenavond mijnheer, 
  
Zoals u me op 8 november aan de telefoon had voorgesteld, heb ik hieronder uitgeschreven wat ik 
gisteren, zaterdag 7 november rond 21 uur, heb gezien. 
  
Op de hoogten van Petit-Hallet (Hannut) zagen we vanuit onze auto een zeer sterk wit licht in de lucht, 
in de verte, ongeveer in de richting van Jodoigne. Dit licht hing stationair, was feller dan de sterren en 
hing ook lager (er was geen enkele wolk te zien). 
  
We stopten onze auto en keken met veel verbazing naar dit onbeweeglijke licht. Na 4-5 minuten 
doofde dit licht en verscheen er een rood lichtpunt en een groen lichtpunt, het object verwijderde zich 
vervolgens met trage snelheid in de tegenovergestelde richting als de onze (naar Brussel). 
  
We besloten om naar huis te gaan (Petit-Hallet), 1 km daar vandaan. Toen we terug naar beneden 
reden, nog altijd vanuit onze auto, zagen we opnieuw een rood en groen licht, deze keer kwam het 
onze richting uit en toen we in de straat van ons huis aankwamen bevond het vliegende voorwerp zich 
juist op onze hoogte. 
  
We stapten uit de auto en keken naar dat object in de lucht, het had een ruitvorm (een beetje als een 
rog) met rode en groene lichten en waarvan heel de onderbouw was verlicht door een wit licht 
waarvan we de oorsprong niet zagen. Door dat licht konden we perfect het onderstel van het tuig 
onderscheiden, gevormd door twee diagonale “balken”, het geheel grijs-beige van kleur. Er zat geen 
vleugel aan dat object maar wat het meeste indruk maakte was de afwezigheid van enig geluid en de 
trage snelheid waarmee het zich verplaatste (ik zou zeggen tussen 30 en 40 km/u). De hoogte van het 
tuig is moeilijk te schatten maar mijn schoondochter die bij me was denkt een tiental meter boven de 
klokkentoren van de kerk van Petit-Hallet waar het tuig langs was gevlogen, en wat ik heel plausibel 
acht. De grootte is ook moeilijk te schatten (omdat we het al moeilijk hebben om te zeggen hoeveel 
meter het zich boven de grond situeerde), maar ik zou zeggen dat de kleine diagonaal een vijftiental 
meter groot moet geweest zijn en de grote diagonaal tussen de 20 en 25 meter.  We hadden het gevoel 
dat dit object door de lucht gleed, dat het niet aangedreven of getrokken werd door iets met een motor. 
Toen we thuis aankwamen zijn we beginnen roepen naar onze thuisgebleven familieleden dat ze 
moesten komen kijken, zonder er bij te vertellen wat we zagen.  Aangekomen op straat is mijn dochter 
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van 5 onmiddellijk beginnen roepen “Een vliegende schotel !”…. Het vliegende voorwerp, nu iets 
achter de kerk, is  dan van richting veranderd en heeft koers gezet naar Namen. We hebben de lichten 
kunnen volgen vanuit een slaapkamer totdat hij in de verte verdween… 
  
Ik wil nog benadrukken dat ik totaal geen fan ben van science fiction, ook niet van het 
bovennatuurlijke en dat ik zo objectief mogelijk probeer te blijven, en dat het moeilijk is zich alles 
terug voor de geest te halen zo sterk was onze adem afgesneden bij het bijwonen van een dergelijk 
“spektakel”… 
  
Ik blijf te uwer beschikking voor elke bijkomende inlichting die ik zou kunnen verstrekken. 
  
 
Goede avond 
  
J. F. H.             
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Samen met COBEPS (Comité Belge d'Étude des Phénomènes Spatiaux) werd afgesproken dat het 
Belgisch UFO-meldpunt alle Franstalige meldingen die bij haar binnenkomen voor verder onderzoek 
naar hen zendt. COBEPS zal de meldingen verder beoordelen en ons van hun eventuele conclusies op 
de hoogte brengen.  
 

Evaluatie: doorgestuurd naar COBEPS 

 

 

 

 

 
 
Beste,  
 
Afgelopen zaterdagavond, om iets voor 23 uur, heb ik volgend "verschijnsel" waargenomen. In 
noordoostelijke richting, ongeveer op 30° -40° hoogte zag ik een felle lichtflits van 1 of hooguit 2 
seconden. Het leek op een ontploffing, of te vergelijken met een ster die plots veel groter en helderder 
werd, en dan niets meer. Omdat ik me afvraag wat ik heb gezien, en jullie voor het publiek de voor de 
hand liggende instantie lijken voor deze vragen, richt ik me met mijn vraag tot jullie.  
 
vriendelijke groet  
 
Y. R. 
 
 
Mail die de getuige ontvangen heeft van de Koninklijke Sterrenwacht van België voor het afronden 
van ons onderzoek: 
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Beste, 
Via het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) kreeg ik 
uw vraag hier op de KSB (Koninklijke Sterrenwacht van België). 
 
Rond deze tijd van het jaar zijn er meer meteoren ("vallende sterren")  
dan op andere momenten van het jaar. Het gaat om de zwerm met de naam  
Leoniden die uit de richting van het sterrenbeeld "Leeuw" aan de hemel  
(lijken te) komen. Vermoedelijk zag u één hiervan, maar dan eentje dat  
recht op de aarde afkwam (in uw woonplaats). Dan is er geen spoor of  
staart aan de hemel, maar alleen een puntbron die ineens helder wordt. 
Richting en tijdstip komen goed overeen met de opkomst van het  
sterrenbeeld Leo. 
Meteoren van deze soort zijn heel kleine stofdeeltjes die in de  
aardatmosfeer terechtkomen en door verhitting ("wrijving") in de  
atmosfeer verpulveren, maar een lichtend spoor achterlaten. 
 
vriendelijke groeten, 
 
Jan Cuypers 
 
 
Onze bevindingen 
 
Nog voor de medewerkers van het Belgisch UFO-meldpunt de kans kregen om deze melding te 
onderzoeken kwam Dhr. Jan CUYPERS (astronoom bij de Koninklijke Sterrenwacht van België) met 
een plausibele verklaring. Deze getuige heeft naar alle waarschijnlijkheid een meteoor waargenomen. 
Vermoedelijk ging het om een exemplaar dat afkomstig was uit de meteorenzwerm ‘Leoniden’ en zich 
recht naar de waarnemer toe bewoog. We spreken in dit geval van een puntmeteoor. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk meteoor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
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"2 grote lichpunten waargenomen. Eentje was enkele seconden waar te nemen. Verdween in een 
fractie van seconde. Andere lichtpunt is al weken waar te nemen op dagelijkse basis. Dagelijkse basis! 
Fotos plus videos zijn te vinden op mijn site. http://wemustknow.wordpress.com" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Het lichtpunt dat de getuige verschillende weken dagelijks op dezelfde plaats kon waarnemen en 
filmen was de planeet Jupiter. Controle van de astronomische gegevens brachten deze verklaring snel 
aan het licht. 
 
Het andere lichtpunt dat slechts enkele seconden zichtbaar was en toen terug verdween bleek het ISS 
(Internationale Space Station) te zijn geweest met de daaraan vastgekoppelde Space Shuttle "Atlantis". 
Het duo passeerde Oostende van W (hoogte: 10°), via N (hoogte: 83°) naar E (hoogte: 10°).  Hun 
respectieve magnitudes waren -3.4 en -1.4 (de magnitude van Jupiter was -2.2). De passage gebeurde 
tussen 17:31 en 17:34. Uit het filmpje kan, zij het met enige moeite, afgeleid worden dat die tweede 
"UFO" zich ten opzichte van de maan nog een stuk verder naar links bevond dan Jupiter, m.a.w. dus in 
het oosten, precies waar het ruimtestation en de pendel in de aardschaduw verdwenen. 
 

Evaluatie: bevestigd Jupiter en ISS 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZW 
Hoogte begin  : 15 ° 
 
Richting einde: NNO 
Hoogte einde  : 90 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ongeveer 20 fel rode lichten een voor een, om de 30 seconden, vrij stijl opstegen. Alle legde 
achterelkaar dezelfde baan af die volgens een vloeiende curve verliep. De eerste in rij kon steeds over 
kilometers gevolgd worden tot deze in de bewolking verdween. De lichten bewogen bij opstijgen een 
tikkeltje instabiel. Ondanks dat het stil was op de plek waar we stonden konden we geen enkel 
vlieggeluid waarnemen." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Naar alle waarschijnlijkheid hebben deze getuigen vuurballonnen waargenomen. Volgens de gegevens 
van weerstation Eindhoven (op 16 km van de waarnemingplaats) kwam de wind op het moment van 
de waarneming aan de grond uit het zuid-zuidoosten. De ballonpeillingen in De Bilt (op 62 km van 
Liempde) gaven om 2u een windrichting aan, afhankelijk van de hoogte, van 215° tot 220°. Deze 
windrichting komt goed overeen met de bewegingsrichting die door de getuige werd meegedeeld en 
aangeduid op een kaart van de waarnemingplaats.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 
 

 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik woon op derde verdieping en heb mooi uitzicht van watertoren en kerk.ik wil mijn gordijnen 
sluiten en ik zie een oranje licht in de lucht...ik ga op mijn terras staan en keek nieuwsgierig naar het 
felle oranje licht dat eerst een platte streep was en dikker werd..ik vroeg me af wat voor een vliegtuig 
dat nu was? 
het werd breder,dikker en duidelijker... 
tot de streep zich verdubbelde en ik een wit licht links zag tussen de boven en onderstreep... 
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dan kwam het terug samen als één streep...en versmalde tot je net nog een puntje zag...om dan plots 
weer op te komen... 
ik bergeep niet wat ik zag,want ik ben sceptisch... 
moesten er ufo's en nog leven buiten de aarde bestaan,dan zou de wetenschap de eerste zijn om het te 
bevestigen... 
ik vraag me nu wel af wat ik gezien heb...het beelde laat me neit los,ik heb het 3 zien komen en 
gaan,het bleef wel op dezelfde plaats hangen in de lucht,het verplaatste zich niet,wat ik bizar vond... 
Graag had ik geweten of er nog iemand dit opgemerkt heeft en wat de realistische verklaring ervan is... 
Groetjes C." 
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Onze bevindingen 
 
Voor deze melding kon ondanks de goede medewerking van de waarnemer geen sluitende verklaring 
worden gevonden. 
 
Vermoedelijk hebben we te maken met de reflectie van een heldere lichtbron (een spot, een grote 
vlam) op lage bewolking. De beschrijving van de getuige geeft niet de indruk dat we hier met een 
solide voorwerp te maken hebben.  Het versmallen/verbreden en het ter plaatse verdwijnen wijzen op 
een weerkaatsing van een lichtbron op voorbij drijvende wolken.  
 

Evaluatie: niet verklaard 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Deze morgend toen ik op de snelweg E313 reed, hingen er boven Grobbendonk/Bouwel enkele felle 
witte lichten die vliegensvlug heen en weer vlogen en daarachter heb ik minstens 3 helicopters in de 
buurt zien vliegen die erachter leken te gaan. Toen ik vd snelweg af was, zagen mijn dochter en ik een 
zeer groot object minstens enkele tientallen meters breed, zeer laag over de huizen 'zweven' ik heb nog 
mijn raam opengedaan om te horen of het geen vliegtuig was maar geen geluid te horen. Ik heb deze 
enkele seconden over de huizen zien zweven en dan plots verween het in het niets. Toen plots ontstond 
er op de plaats waar 'het verdween', een grote felle oranje ovaalachtige 'wolk'die steeds meer uitdijde 
en feller en feller werd. Wij schoten echt in paniek omdat het zich bijna vlak naast ons bevond (een 
100 meter naast ons)en zijn snel weggereden uit de buurt. Toen ik op een veilige afstand stond, heb ik 
nog snel 2 foto's kunnen nemen van deze wolk vooraleer het terug begon te krimp 
en om dan plots terug totaal te verdwijnen. Het was nog pikkedonder en geen zon of daglicht te 
bespeuren. Wij kunnen dit echt niet verklaren en ik kan jullie verzekeren dat het echt heel dichtbij en 
beangstigend was. De helicopters zijn ook steeds in die richting gevlogen van dit object en er gebleven 
enkele minuten. Ik zal de foto's uit men gsm nog downloaden en op jullie site zetten." 
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Onze bevindingen 
 
Slechts een deel van onze vragen werd beantwoord. 
 
Verschillende pogingen om deze ontbrekende informatie alsnog van de getuige te ontvangen 
ressorteerden geen reactie meer. Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet 
mogelijk om de melding verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. Wel kon 
worden achterhaald dat de “grote felle oranje ovaalachtige wolk” het lichtschijnsel was van een 
verbrandingsvlam in de Antwerpse haven. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 

 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik lag in men bed en de electriciteit was al 3 keer op 10 min tijd uitgevallen en opeens bij de derde 
keer zag ik een heel fel oranje licht voor het raam en het was net of je het geluid van een soort 
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steekvlam net alsof een luchtballon wil opstijgen dit is wel erg beangstigend kan dit verklaard 
worden?" 
 

 

 

Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar er werd van de getuige geen antwoord meer ontvangen op onze vragen. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en zo tot een eventuele verklaring te komen. Het onderzoek naar deze melding werd dan 
ook stopgezet. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: O 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Onduidelijke vorm met 3 of 4 grote witte lichten op een rij . De vorm bleef een tijdje zweven op 
dezelvde hoogte toen de vorm verder bewoog zagen we 2 kleinere rode lichtjes ." 
 

 

Onze bevindingen 
  
De beschrijving van het verschijnsel is niet te onderscheiden van de beschrijving van een vliegtuig dat 
wordt waargenomen op grote afstand in het donker.  
 
Mogelijk ging het hier om een toestel dat zich voorbereidde op een landing in Deurne (gelegen op 12 
km ten west-noordwesten van de waarnemingsplaats). De wind kwam op het moment van de 
waarneming aan de grond uit het westen en was behoorlijk krachtig (ongeveer 50 km/h). Mogelijks 
hebben de getuigen hierdoor geen geluid gehoord. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vliegtuig 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)1GP00P1FF@&

<#==3&L)O*99*.&

M%8/&3%0L)0@$NR&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2'(!$5!*.5:+*&6'/%&%*#&E&'-&N&4/'#*&M5##*&.5<=#*(7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  122 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : 75 ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : 75 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"twee ronde verlichte schijven die  ieder in tegengestelde richting een brede cirkel beschreven, alsof er 
lichtbundels in de lucht werden gestuurd met dit verschil dat er geen straal vanop de grond vertrok?" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Deze melding is meer dan waarschijnlijk veroorzaakt door een "skytracer", in dit geval een combinatie 
van twee in tegenovergestelde richting ronddraaiende spots.  
 
De beschrijving van het verschijnsel (“twee ronde verlichte schijven die ieder in tegenovergestelde 
richting een brede cirkel beschrijven”, “alsof er lichtbundels in de lucht werden gestuurd”) voldoet aan 
wat men mag verwachten bij het waarnemen van zo’n spots. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk skytracer 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
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Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik dacht dat het een vliegtuig was maar het staat stil denk ik en het fonkelt te veel om een ster te zijn. 
Ik zie die nu nog altijd." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Om 1u55 stond Sirius (magnitude -1,46 en daarmee de helderste ster aan het firmament) in zuidelijke 
richting (166°) en op een goed waarneembare hoogte van 22° boven de horizon. De kans is groot dat 
de getuige deze heldere ster heeft waargenomen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk Sirius 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Samen met nog 2 andere getuigen, zag ik 9 lichtpunten achter elkaar en 1 ernaast die vrij snel 
overvlogen van N-O naar Z-W. De formatie leek wel een beetje op een rij vogels maar het was donker 
en deze punten straalden of weerkaatsten een geel-oranje licht af. Er was geen geluid bij. Op ongeveer 
20 seconden verdween de 'sliert' in de verte. De lichtpunten zelf bewogen niet binnen de formatie. Op 
het moment dat we de lichtpunten zagen, vlogen ze reeds op 90 graden omhoog aan het firmanent. Ze 
leken op verscheidene kilometers hoogte te vliegen." 
 
 
Onze bevindingen 
 
We vermoeden dat de getuige met zijn beschrijving ("de formatie leek een beetje op een rij vogels") 
zelf de meest logische verklaring aangeeft. Waarschijnlijk waren dit vogels op weg naar warmere, 
zuidelijke oorden.  Amateur-astronomen zijn goed vertrouwd met dit verschijnsel waarbij slecht 
afgeschermde wegverlichting reflecteert op de glanzend witte buiken van bv. ganzen of andere 
trekvogels. 
  

Evaluatie: waarschijnlijk reflectie van licht op vogels. 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Omdat het vandaag Geminiden zijn stond ik buiten naar de nachtelijke hemel te kijken toen vanuit het 
noorden een fel rood-oranje licht kwam.Ik schat de afstand op zo'n 5 km en de hoek op zo'n 30° boven 
de horizon. Het scheen geen knipperende lichtjes te hebben zoals op gewone vliegtuigen. Het leek een 
snelheid te hebben van een straalvliegtuig maar was toch op veel geringere hoogte. Het boog na een 
tijdje in zuidelijke richting gegaan te hebben af naar het westen en verdween dan vrij snel.Na de 
koerswijziging was het licht beduidend minder. Na een minuutje ofzo kwam er op exact dezelfde 
traject een tweede, en op deze manier een derde en vierde. Wat mij opviel is dat een 5 minuten later er 
opvallende veel vliegtuigen ( met knipperlichten ) in westelijke richting vlogen ! Helaas was mijn 
camcorder niet opgeladen !!! Nu wel ! Ik vraag me af of iemand anders hier in de buurt hetzelfde heeft 
gezien ?" 
 
 
Onze bevindingen    
 
Volgens de ballonpeilingen uit Essen (op 130 km west-zuidwest van Hasselt) kwam de wind om 
10u06 uit het noord-noordoosten (15°), terwijl de wind naar boven toe al snel draaide naar het oosten 
(60-95° tussen de 153 en  817 m), om daarboven zeer geleidelijk terug te draaien naar het noordoosten 
(45° op 5410 m).   
 
Een ballon zou dus kort nadat hij opgelaten werd naar het zuid-zuidwesten zijn meegevoerd 
om vervolgens af te buigen naar het westen.    
 
De windgegevens komen dus goed overeen met de bewegingsrichting van de waargenomen 
verschijnselen. Samen met de beschrijving van de verschijnselen laat dit vermoeden dat deze getuige 
vuurballonnen heeft waargenomen.   
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: O 
Hoogte begin  : 75 ° 
 
Richting einde: NO 
Hoogte einde  : 10 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik stond in een veld met een collega naar de vallende sterren te zien. We merken een wit lichtpunt op 
waarvan we denken dat het een vallende ster was, maar het bewoog te traag om een vallende ster te 
zijn. Het punt stond iets ten oosten van ons en bewoog zich in noord-oostelijke richting. De afstand tot 
het punt was moeilijk te schatten. Indien het de hoogte vloog van een gewoon vliegtuig, bewoog het 
veel te snel. Ik vergeleek dit met de snelheid van een ander vliegtuig dat ik zag vliegen ten westen van 
mezelf. Het vliegtuig dat ik zag voerde ook navigatielichten, wat ik niet zag bij het lichtpunt.  
 
Indien het lichtpunt lager vloog dan een vliegtuig, hadden we het moeten horen, want het vliegtuig 
waarmee we het vergeleken konden we wel horen.  
 
Het lichtpunt bewoog zich in een rechte lijn, doch het vloog zelf niet recht. Het ging heen en weer in 
zeer snelle bewegingen, alsof een lichtje aan een touwtje hangt en je er kleine snokjes aan geeft. De 
trillende beweging was ook niet vloeiend, alsof je een lichtje heen en weer zou laten slingeren. De 
zijdelingse verplaatsingen, heen en weer, volgden elkaar zeer snel op en waren niet groot. Indien dit op 
grote hoogte zou gebeuren, zouden ons inziens de G-krachten voor de inzittenden ondraaglijk geweest 
zijn. Ik kan me geen bekend toestel indenken dat deze beweging zou kunnen maken tijdens een 
rechtlijnige vlucht.  
 
Ik heb het toestel vergeleken met een stilhangende ster. Ik zag de beweging niet bij de sterren, wat ook 
uitsluit dat de beweging afkomstig zou zijn van verschillende temperaturen in de luchtlagen. (zoals bij 
luchtspiegelingen op een hete weg) 
 
Ik dacht eventueel dat de schommeling veroorzaakt kon zijn door hete turbulentie achter het toestel, 
doch er was niets te horen, en zoals gezegd, als het heel hoog vloog, vloog het veel te snel om een 
vliegtuig te zijn. Er waren geen andere lichten rond het toestel te zien, geen navigatielichten. 
 
Wanneer het toestel zich van ons verwijderde en reeds een heel eind weg was, veranderde het licht van 
kleur, van wit naar vaal roos tot rood. Bij de kleurwijziging werd de intensiteit minder, tot het 
ogenschijnlijk doofde en we het niet meer konden zien.  
 
Mijn collega heeft hetzelfde gezien en kan ook geen verklaring bedenken wat het kan zijn." 

  
Onze bevindingen 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)0NP01P1FF@&

<#==3&L)B<='#*(&

M%8/&3%0L)T$1F&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&M5#&.5<=#;$(#7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  126 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

Het tijdstip van de waarneming (“06u20”), de elevatie van het verschijnsel op het ogenblik dat het 
voor het eerst werd waargenomen (75°) en de elevatie bij het uitdoven aan de horizon (10°) komen 
overeen met de passage van het ISS (International Space Station). Bovendien is ook de door het ISS 
gevolgde koers (van oost-zuidoost naar oost) goed te verzoenen met het door het verschijnsel gevolgde 
traject zoals dat door de waarnemer op een kaart van de omgeving werd aangeduid. 
  
De schokkerige beweging is te verklaren met het autokinetisch effect, waarbij onvrijwillige 
bewegingen van de ogen de illusie wekken dat een rechtlijnig bewegend lichtpunt met korte 
tussenpozen van zijn baan afwijkt. De mogelijkheid bestaat dat ook de belichting door de zon van 
steeds andere onderdelen van het ruimtestation aan deze illusie heeft bijgedragen. 

De rode kleur van het ISS op het einde van de waarneming kan verklaard worden door de reflectie van 
het rode licht dat afkomstig was van de opkomende zon (voor objecten die zich om 6u20 op de plaats 
bevonden van het ISS, stond de zon op dat moment nog net boven de horizon). Wanneer de zon laag 
aan de horizon staat legt het licht een langere weg af door de atmosfeer, dan wanneer de zon hoog 
boven de horizon staat. Hierdoor wordt meer zonlicht verstrooid met als gevolg dat de rode component 
van het zonlicht gaat domineren. 

Evaluatie: bevestigd ISS 
 

 

 

 
 

 

Bonjour, 
 
j'ai eu contact avec Monsieur concernant quelque chose de bizarre que j'ai constaté ce matin dans le 
ciel de Mons. 
 
Je regardais par la fenêtre vers 7h30 ce matin (15/12/2009).  Au début, je pensais à un satellite, étant 
donné que les satellites sont éclairés par le soleil, on peut même parfois les confondre avec des 
avions.  Mais, ils disparaissent au bout de quelques secondes vu qu'ils ne sont plus éclairés par le 
soleil.  Quand ça s'est rapproché, j'ai constaté deux autres lumières blanches, j'ai alors pensé à un 
avion.  Mais ne distinguant pas de lumières clignotantes, j'ai écarté l'hypothèse de l'avion.  Ça s'est 
encore rapproché et là, j'ai vu distinctement trois point lumineux blancs, en forme de triangle.  Il était à 
une allure constante.  J'ai appelé ma sœur qui était dans la pièce d'à côté et elle a confirmé ce que je 
voyais. 
J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère qui vit à 5km d'ici.  Elle l'a également constaté. 
 
Maintenant, je ne sais pas ce que c'était, mais aimant regarder le ciel à mon habitude, je n'ai jamais 
rien vu de tel.  J'ai déjà vu un nombre infini d'étoiles filantes, des boules de feu entrant dans 
l'atmosphère, des comètes... bref, je regarde le ciel au moins une fois par jour, que ce soit le matin, la 
journée ou le soir. 
 
Avez-vous recueilli d'autres témoignages? 
 
Voilà mon histoire 
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merci de l'avoir lue 
 
S. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Samen met COBEPS (Comité Belge d'Étude des Phénomènes Spatiaux) werd afgesproken dat het 
Belgisch UFO-meldpunt alle Franstalige meldingen die bij haar binnenkomen voor verder onderzoek 
naar hen zendt. COBEPS zal de meldingen verder beoordelen en ons van hun eventuele conclusies op 
de hoogte brengen.  
 

Evaluatie: doorgestuurd naar COBEPS 
 
 
 

 

 

 
 

Hier soir le 19 décembre 2009 vers 2OH00 ,21HOO à Ixelles près de l'avenue brugmann, je fumais 
une cigarette sur ma terrasse lorsque j'ai vu haut dans le ciel, un engin spatial de forme circulaire et de 
couleur Orange assez grand qui stationnait en pesanteur , celui-ci a continué sa route vers l'atomium 
puis est 
 
monté très haut très rapidement, Puis je n'ai plus rien vu . 
 
Ce qui m'a surpris c'est que cela ne faisait aucun bruit, la couleur était étrange , la forme aussi , la 
pesanteur dans le ciel unique et la rapiditée soudaine. 
 
D. 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Samen met COBEPS (Comité Belge d'Étude des Phénomènes Spatiaux) werd afgesproken dat het 
Belgisch UFO-meldpunt alle Franstalige meldingen die bij haar binnenkomen voor verder onderzoek 
naar hen zendt. COBEPS zal de meldingen verder beoordelen en ons van hun eventuele conclusies op 
de hoogte brengen.  
 

Evaluatie: doorgestuurd naar COBEPS 
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ik heb de waarneming vorige nacht ook gedaan, samen met enkele collega's van district Antwerpen. Ik 
grapte nog dat de verklaring ook dit keer weer op conto van de Russen zou zijn. Vond het fenomeen 
niet verontrustend, integendeel....intensiteit van het licht was heel traag "pulserend" maar dit zou door 
de weersomstandigheden kunnen zijn. 
 
mvg 
 
H.V.G. 
 
 
Onze bevindingen  
   
Tijdens de nacht van 19 op 20 december 2009 zagen verschillende mensen een “oranje lichtzuil” 
boven Antwerpen. Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat de het verschijnsel een eerste keer 
zichtbaar was om 18u10. Deze lichtzuil werd veroorzaakt door een verbrandingsvlam van het 
Antwerpse BASF die weerkaatste op ijskristallen in de lucht. Enkele minuten voor 19u00 doofde de 
zuil uit. 
 
Tussen 00:00 en 01:25, op 20 december dus, verscheen er opnieuw een zuil aan de hemel, nu hoger 
aan het firmament en feller, waardoor het verschijnsel tot ver buiten Groot Antwerpen zichtbaar was. 
Of ook hier de verbrandingsvlam bij BASF voor de zuil verantwoordelijk was is niet zeker. Ook bij de 
12 km zuidelijker gelegen FINA/TOTAL-raffinaderij waren er fakkelactiviteiten aan gang waarbij er 
een tientallen meters hoge vlam de hemel verlichtte.   Deze lichtzuilen zijn al langer bekend. Voor een 
gedetailleerde verklaring en een verzameling foto’s van dit optische atmosferische verschijnsel 
verwijzen we naar de website van CAELESTIA. 
(zie: http://www.caelestia.be/article01b.html en http://www.caelestia.be/lightpillars.html)   
 

Evaluatie: zonder twijfel lichtzuilen veroorzaakt door een verbrandingsvlam. 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: N 
Hoogte begin  : 40 ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
 
BESCHRIJVING 
 
"Rond 00.30 u. in de nacht van za/op zo. 19 / 20 december 2009, net vooraleer ik ging slapen keek ik 
nog even door het raam...  In noordelijke richting was een oranje lichtzuil te zien. Hoog boven de 
horizon. In het midden een duidelijke pulserend lichtpunt dat naar boven en naar beneden uitstraalde. 
Een heel eigenaardig verschijnsel... Geen laser of zo, omdat een laser vanaf de grond begint. Ik was zo 
verbaasd getuige te zijn van zo'n fascinerend lichtverschijnsel dat ik mijn zoon wekte, en allebei 
hebben we het fenomeen waargenomen. Meer nog, we hebben er enkele foto's van gemaakt en mijn 
zoon heeft het gefimd." 
 

 
 

 
 
Onze bevindingen  
   
Tijdens de nacht van 19 op 20 december 2009 zagen verschillende mensen een “oranje lichtzuil” 
boven Antwerpen. Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat de het verschijnsel een eerste keer 
zichtbaar was om 18u10. Deze lichtzuil werd veroorzaakt door een verbrandingsvlam van het 
Antwerpse BASF die weerkaatste op ijskristallen in de lucht. Enkele minuten voor 19u00 doofde de 
zuil uit. 
 
Tussen 00:00 en 01:25, op 20 december dus, verscheen er opnieuw een zuil aan de hemel, nu hoger 

!"#$BP&$!E(E$5"+$5+$#+(="#+$-).$5+$c0"9/(S="0d$#+.E3+.$/++M(6$



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  130 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

aan het firmament en feller, waardoor het verschijnsel tot ver buiten Groot Antwerpen zichtbaar was. 
Of ook hier de verbrandingsvlam bij BASF voor de zuil verantwoordelijk was is niet zeker. Ook bij de 
12 km zuidelijker gelegen FINA/TOTAL-raffinaderij waren er fakkelactiviteiten aan gang waarbij er 
een tientallen meters hoge vlam de hemel verlichtte.   Deze lichtzuilen zijn al langer bekend. Voor een 
gedetailleerde verklaring en een verzameling foto’s van dit optische atmosferische verschijnsel 
verwijzen we naar de website van CAELESTIA. 
(zie: http://www.caelestia.be/article01b.html en http://www.caelestia.be/lightpillars.html)   
 

Evaluatie: zonder twijfel lichtzuil veroorzaakt door een verbrandingsvlam. 

 

 

 
 

 
 
 
Beste, 
 
Een tiental minuten geleden keek ik door mijn raam naar boven in de lucht, ik zag en zie nog steeds 
een oranje streep in de lucht. Wat kan dit zijn?  
 
Plaats: Ekeren(Provincie Antwerpen) 
Datum: 20/12/09 om 0:51 
 
 
Mvg 
 
D.B.A. 
 
 
Onze bevindingen  
   
Tijdens de nacht van 19 op 20 december 2009 zagen verschillende mensen een “oranje lichtzuil” 
boven Antwerpen. Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat de het verschijnsel een eerste keer 
zichtbaar was om 18u10. Deze lichtzuil werd veroorzaakt door een verbrandingsvlam van het 
Antwerpse BASF die weerkaatste op ijskristallen in de lucht. Enkele minuten voor 19u00 doofde de 
zuil uit. 
 
Tussen 00:00 en 01:25, op 20 december dus, verscheen er opnieuw een zuil aan de hemel, nu hoger 
aan het firmament en feller, waardoor het verschijnsel tot ver buiten Groot Antwerpen zichtbaar was. 
Of ook hier de verbrandingsvlam bij BASF voor de zuil verantwoordelijk was is niet zeker. Ook bij de 
12 km zuidelijker gelegen FINA/TOTAL-raffinaderij waren er fakkelactiviteiten aan gang waarbij er 
een tientallen meters hoge vlam de hemel verlichtte.   Deze lichtzuilen zijn al langer bekend. Voor een 
gedetailleerde verklaring en een verzameling foto’s van dit optische atmosferische verschijnsel 
verwijzen we naar de website van CAELESTIA. 
(zie: http://www.caelestia.be/article01b.html en http://www.caelestia.be/lightpillars.html)   
 

Evaluatie: zonder twijfel lichtzuil veroorzaakt door een verbrandingsvlam. 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: NW 
Hoogte begin  : 35 ° 
 
Richting einde: NW 
Hoogte einde  : 35 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"beste, 
 
vanavond (eigenlijk vanmorgen dus want, twas half één vannacht, en ik merkte plots in het 
noordwesten vanuit Borgerhout (gitschotellei) een lichtzuil op.  Het was oranje gekleurd, niet al te 
breed, maar hij reikte niet tot aan de grond, en ook niet ver tot boven.  Vanuit mijn positie zou ie 
ongeveer 5 centimeter lang geweest zijn op foto.  Heb mijn vader erbij gehaald en die zag het ook en 
begreep het ook niet.  We dachten eerst aan metropolis, maar die heeft bewegende lichtpilaren op 
 bepaalde momenten en die zijn veel lichter van kleur (witter). Dit was echt oranje van kleur en stond 
loodrecht gericht.  Het vreemde eraan was dat het niet tot aan de grond reikte en ook stopte naar boven 
toe in de lucht.  Een lichtzuil van beneden af naar boven gericht moet normaal toch tot aan de grond 
reiken?  Het veranderde ook voortdurend van lichtsterkte. Dan was het zwak, dan weer heel sterk, en 
opnieuw zwak, en opnieuw sterk, enzovoort.  Rond één uur zonet verdween het dan definitief ( 
het verzwakte tot het niet meer zichtbaar was).  Belangrijk om zeggen was wel dat de lichtzuil niet 
bewoog. Hopelijk kunt u hieraan een verklaring geven, want ik vond het toch een rare belevenis...  
 
mvg, 
 
S.S. 
 
 
Onze bevindingen  
   
Tijdens de nacht van 19 op 20 december 2009 zagen verschillende mensen een “oranje lichtzuil” 
boven Antwerpen. Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat de het verschijnsel een eerste keer 
zichtbaar was om 18u10. Deze lichtzuil werd veroorzaakt door een verbrandingsvlam van het 
Antwerpse BASF die weerkaatste op ijskristallen in de lucht. Enkele minuten voor 19u00 doofde de 
zuil uit. 
 
Tussen 00:00 en 01:25, op 20 december dus, verscheen er opnieuw een zuil aan de hemel, nu hoger 
aan het firmament en feller, waardoor het verschijnsel tot ver buiten Groot Antwerpen zichtbaar was. 
Of ook hier de verbrandingsvlam bij BASF voor de zuil verantwoordelijk was is niet zeker. Ook bij de 
12 km zuidelijker gelegen FINA/TOTAL-raffinaderij waren er fakkelactiviteiten aan gang waarbij er 
een tientallen meters hoge vlam de hemel verlichtte.   Deze lichtzuilen zijn al langer bekend. Voor een 
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gedetailleerde verklaring en een verzameling foto’s van dit optische atmosferische verschijnsel 
verwijzen we naar de website van CAELESTIA. 
(zie: http://www.caelestia.be/article01b.html en http://www.caelestia.be/lightpillars.html)   
 

Evaluatie: zonder twijfel lichtzuil veroorzaakt door een verbrandingsvlam. 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: NNO 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: NNO 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"In Noord-Noord-Oostelijke richting bekeek in de sterrenhemel en plotseling zag ik een oranje 
verticaal licht dat knipperde.  Zoals een ster die verandert van lichtsterkte en een soort knippering 
ontstaat, was het bij dit verschijnsel net hetzelfde. Alleen rok deze oranje ster zich verticaal naar boven 
en verticaal naar onder uit.  Het verschijnsel was waar te nemen linksonder de grote beer. En bleef op 
dezelfde positie, net zoals een ster dat zou doen.  Heeft dit al dan niet te maken met de vrieskou en wat 
was dit?  Wie heeft dit nog gezien? 
 
SP" 
 
 
Onze bevindingen  
   
Tijdens de nacht van 19 op 20 december 2009 zagen verschillende mensen een “oranje lichtzuil” 
boven Antwerpen. Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat de het verschijnsel een eerste keer 
zichtbaar was om 18u10. Deze lichtzuil werd veroorzaakt door een verbrandingsvlam van het 
Antwerpse BASF die weerkaatste op ijskristallen in de lucht. Enkele minuten voor 19u00 doofde de 
zuil uit. 
 
Tussen 00:00 en 01:25, op 20 december dus, verscheen er opnieuw een zuil aan de hemel, nu hoger 
aan het firmament en feller, waardoor het verschijnsel tot ver buiten Groot Antwerpen zichtbaar was. 
Of ook hier de verbrandingsvlam bij BASF voor de zuil verantwoordelijk was is niet zeker. Ook bij de 
12 km zuidelijker gelegen FINA/TOTAL-raffinaderij waren er fakkelactiviteiten aan gang waarbij er 
een tientallen meters hoge vlam de hemel verlichtte.   Deze lichtzuilen zijn al langer bekend. Voor een 
gedetailleerde verklaring en een verzameling foto’s van dit optische atmosferische verschijnsel 
verwijzen we naar de website van CAELESTIA. 
(zie: http://www.caelestia.be/article01b.html en http://www.caelestia.be/lightpillars.html)   
 

Evaluatie: zonder twijfel lichtzuil veroorzaakt door een verbrandingsvlam. 
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Beste  
 
In de nacht van zaterdag op zondag hebben ik en mijn vriendin een lichtzuil gezien zoals op de foto in 
volgende link http://www.merksem.net/ Dit was omstreeks 12u00 en pal in het noorden.  Het zou best 
een weerkaatsing kunnen zijn van de fakkels van FINA, maar in de 27 jaar dat ik hier woon heb in nog 
nooit zulke weerkaatsing gezien.  Deze zijn soms zichtbaar maar dan als een verspreid licht en niet in 
de vorm van een zuil en al zeker niet in het noorden.  Een discospot lijkt mij ook een mogelijkheid 
hoewel er geen discotheken zijn in die richting. Verder is hier ook nog de mogelijkheid geopperd dat 
reflectie is van de brand bij BASF die nacht.  Wat het ook is, uniek is het zeker.  Gelieve een reply te 
sturen als jullie uitsluitsel hebben over de oorzaak. 
 
Met vriendelijke groeten, 
B. R. 
 
 
Onze bevindingen  
   
Tijdens de nacht van 19 op 20 december 2009 zagen verschillende mensen een “oranje lichtzuil” 
boven Antwerpen. Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat de het verschijnsel een eerste keer 
zichtbaar was om 18u10. Deze lichtzuil werd veroorzaakt door een verbrandingsvlam van het 
Antwerpse BASF die weerkaatste op ijskristallen in de lucht. Enkele minuten voor 19u00 doofde de 
zuil uit. 
 
Tussen 00:00 en 01:25, op 20 december dus, verscheen er opnieuw een zuil aan de hemel, nu hoger 
aan het firmament en feller, waardoor het verschijnsel tot ver buiten Groot Antwerpen zichtbaar was. 
Of ook hier de verbrandingsvlam bij BASF voor de zuil verantwoordelijk was is niet zeker. Ook bij de 
12 km zuidelijker gelegen FINA/TOTAL-raffinaderij waren er fakkelactiviteiten aan gang waarbij er 
een tientallen meters hoge vlam de hemel verlichtte.   Deze lichtzuilen zijn al langer bekend. Voor een 
gedetailleerde verklaring en een verzameling foto’s van dit optische atmosferische verschijnsel 
verwijzen we naar de website van CAELESTIA. 
(zie: http://www.caelestia.be/article01b.html en http://www.caelestia.be/lightpillars.html)   
 

Evaluatie: zonder twijfel lichtzuil veroorzaakt door een verbrandingsvlam. 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZZW 
Hoogte begin  : 60 ° 
 
Richting einde: NNO 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
 
 
BESCHRIJVING 
 
"zeer fel oranje zeer schitterende (vuur?)bol. snelheid zoals van een satteliet of iss.maar dan iets 
dichter..was alsof het in brand of zo stond." 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Volgens de windgegevens uit Lille (op 33 km ten zuiden van Rumbeke) kwam de wind op het moment 
van de waarneming uit het west-zuidwesten. 
 
Deze windgegevens komen goed overeen met de bewegingsrichting van het waargenomen 
verschijnsel. Samen met de beschrijving van het verschijnsel laat dit vermoeden dat deze getuige een 
vuurballon heeft waargenomen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 

 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Eén oranje 'stervormig' lichtverschijnsel vloog van NO naar ZW rond 0u30. Er was geluid van een 
vliegtuig hoorbaar, maar het leek erop dat dit niet afkomstig was van het verschijnsel. Het verschijnsel 
vloog vrij snel, was in een tiental seconden verdwenen. De stervorm leek wel op een asterisk *. De 
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oranje kleur was vrij egaal, er was geen onderscheid te maken in eventuele 'onderdelen'." 
 
 
Onze bevindingen          
 
Hier hebben we hoogstwaarschijnlijk te maken met een waarneming van een vuurballon. In de 
oorspronkelijke melding vloog het verschijnsel volgens de getuige van noordoost naar zuidwest. Bij 
enkele aanduidingen op een kaartje van de waarnemingplaats bleek de aangegeven bewegingrichting 
zuidoost te zijn. Aangezien de waarnemer het verschijnsel slechts zeer kortstondig (ca 10 sec.) heeft 
kunnen waarnemen kon hij niet nauwkeurig de bewegingsrichting bepalen.  Volgens de windgegevens 
bekomen in Zaventem (op 23 km ten zuid-zuidoosten van Opwijk) kwam de wind aan de grond uit het 
zuid-zuidwesten.  
 
De beschrijving van het verschijnsel ("oranje stervormig lichtverschijnsel") voldoet aan wat men mag 
verwachten bij het waarnemen van een vuurballon.   
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ten opzichte van mijn locatie in het zuiden traag bewegend van west naar oost een fel oranje/rode 
lichtbal er waren ook 2 lijnvliegtuigen te zien, een zeer duidelijk verschil! verdween toen in de 
hoogte." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Volgens de windgegevens uit Lille (36,5 km ten zuid-zuidwesten van Rumbeke) kwam de wind op het 
moment van de waarneming uit het west-zuidwesten. 
 
Ondanks het feit dat windgegevens niet volledig stroken met de bewegingsrichting van het 
verschijnsel kunnen we aan de hand van de beschrijving stellen dat de getuige in kwestie een 
vuurballon heeft waargenomen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik liet de hond buiten rond 8u of 8u30 en keek naar boven waar ik  
2 kleine vliegtuigjes zag die voorbij vlogen. Plotseling zag ik een 
rood organje lichtbal die voorbijvloog, het maakte geen lawaai 
en vloog vlug over. Ik liep nog verder mijn terras op om 
te kunnen zien waar het naartoe vloog, maar zag het niet meer 
Ik heb dit toen onmiddellijk aan mijn zoon vertelt, dat ik iets raar gezien heb wat ik nog nooit eerder 
had gezien. 
De volgende dag vroeg ik mij af of ernog mensen dit zouden gezien hebben,  of ik de enige was die 
toen buiten stond. Na dit ook aan mijn dochter te hebben verteld, die 
erwat mee stond te lachten heeft ze me woensdag een lijst gegeven 
van internet met de recente meldingen.Ik geloof zeker niet in UFO's 
maar ik vond het toch een raar object en wil hiermee zeggen dat het 
in Denderleeuw ook gezien werd." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Ondanks het feit dat bepaalde informatie (zoals de bewegingsrichting van het verschijnsel) bij deze 
waarneming ontbreekt is de kans groot dat deze getuige een vuurballon heeft waargenomen. 
 
De beschrijving van het verschijnsel ("een rood oranje lichtbal") voldoet aan wat men mag 
verwachten bij het waarnemen van zo’n ballon. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
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Hallo Frederik, 
  
Zojuist iets raars met mijn camera. Misschien dat jullie weten hoe dat komt. 
  
In de bijlage twee foto's, 20 of 30 seconden na elkaar gemaakt. 
  
Op de eerste is niets te zien en op de tweede komen er ineens allemaal rare achthoekjes voorbij 
gezweefd die met het blote oog niet te zien waren. 
  
Stof op de lens? Nee, want op de eerste foto zie je niks. 
  
Rare reflectie van de straatlamp in de verte? Nee, want het zijn twee lampen en telkens maar een 
achthoek. Als je ze vergoot zie dat ze 3-dimensionaal zijn, wat ook weer tegen de lichtbreking van de 
straatlamp spreekt. 
  
Fout in de camera? 
  
Of iets anders? 
  
Hebben jullie dit soort figuurtjes al eerder gezien? 
  
Op het net worden deze figuurtjes vaak als UFO's gepresenteerd.  Ik weet niet wat ik ervan moet 
denken. 
  
Hebben jullie foto-experts in jullie team die dit kunnen verklaren? 
  
Gr. 
  
A. P. 
  

            
 
 
 
Onze bevindingen    
 
Tijdens het nemen van de foto’s merkte de fotograaf zelf niets ongewoons op. De ‘vreemde’ 
zeshoekige vlekjes op de foto zijn niets meer dan enkele sneeuwvlokjes waarop flitslicht reflecteert en 
die vanwege hun korte afstand tot de camera onscherp in beeld komen. In z’n mail schrijft de getuige 
dat er op de eerste foto geen “vreemde” vlekjes te zien zijn, maar aan de rechter onderzijde en 
linksboven van deze foto zijn wel degelijk dezelfde vlekjes te zien.   
 
Een gelijkaardig resultaat wordt soms bekomen bij het fotograferen van stofdeeltjes in een donkere 
omgeving. De zeshoekvorm wordt veroorzaakt doordat de camera is uitgerust met een 
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zeshoekvormig diafragma. Voor meer info kan u terecht op: http://www.caelestia.be/PA-WA-
01.html en http://www.skepsis.nl/orbs.html.      
 

Evaluatie: reflectie van flitslicht op sneeuwvlokjes 

 

 

 
 

 

 
Beste, 
 
Vanochtend rond 6 u  zag ik twee blauwe knipperende lichten vanuit mijn appartement in Heverlee. Ze 
situeerden zich boven Haasrode. 
Het licht vertrok vanboven het dakniveau van de huizen en waaierde vrij hoog aan de hemel uit. Op 
een punt rechts daarvan begon het ook te flitsen (niet te draaien zoals van een zwaailicht). Dus toen 
dacht ik dat het een auto moest zijn die naar rechts aan het rijden was, maar toen begon het opnieuw 
links. Het was vrij fluo-blauw. De manier waarop het de lucht blauw kleurde, vond ik toch erg 
vreemd: kan dat van gewone zwaailichten zijn? Het flitsen was onregelmatig, deed een beetje aan 
bliksem denken. Ik heb het ongeveer vijf minuten lang gezien, maar het was misschien al langer bezig. 
Ik vond het erg intrigerend en ben benieuwd naar een verklaring, en of nog mensen dit gezien hebben. 
 
Vriendelijke groeten, 
N. 
 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving van het verschijnsel doet vermoeden dat deze waarneming werd veroorzaakt door de 
witblauwe flitslichten van een dienstwagen (brandweer, ziekenwagen, politie,…) die reflecteerden op 
plaatselijke ochtendnevel. 
 
Opzoekingswerk naar o.a. activiteiten door hulpdiensten voor de datum en tijdstip van de melding 
leverde niets op, maar in de jaren voordien bleek dat in deze omgeving omstreeks hetzelfde tijdstip 
(enkele dagen voor Kerstmis) uitgebreide alcoholcontroles werden uitgevoerd. 
 

Evaluatie: vermoedelijk witblauwe flitslichten van een dienstwagen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Een grote lichte bal met 'n rode/oranje waas eromheen, die in een rechte lijn ging over me heen(van N 
naar Z?). Het was bewolkt die avond want voor de maan zag ik wolken dus vloog het onder de 
wolken, weet niet precies hoe hoog. Knipperde ook  niet en ik hoorde geen geluid. Ik dacht eerst dat 
het vuurwerk was maar het duurde zo ong. 10 min lang. Vervolgens werd hij op een gegeven moment 
kleiner, vermoedelijk dat deze omhoog ging en werd zo klein als een ster. Helaas heb ik het niet 
gefilmd.. :-( Wat zou dit zijn???" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze getuige een vuurballon waargenomen. Op het moment van de 
waarneming kwam de wind aan de grond in Deelen (18 km ten zuid-zuidwesten van Apeldoorn) uit 
het oosten.  
 
De mogelijkheid bestaat dat de getuige zich bij het melden van de waarneming van windrichting heeft 
vergist (in haar beschrijving twijfelt ze over de bewegingsrichting). De beschrijving van het 
verschijnsel is in ieder geval typisch voor een waarneming van een vuurballon. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: WZW 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: ONO 
Hoogte einde  : 50 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"3 donker oranje lichtbollen. Deze verplaatste zich van zuid-west/west naar noord-oost/oost tegen een 
niet zo hoge snelheid in een rechte stabiele lijn. Er was totaal geen geluid van motoren of 
luchtverplaatsing of wat dan ook. Toen de eerste bijna uit mijn zicht was verdwenen verscheen de 
tweede met naar mijn inschattingsvermogen dezelfde lijn en snelheid. Op dat moment heb ik er een 
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tweede persoon bijgehaald die dit ook gezien heeft. Als,net als de eerste maal, de tweede bijna uit mijn 
zicht verdween, verscheen de derde, identiek als de vorige wat betreft snelheid, hoogte en lichtsterkte." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Volgens de windgegevens voor Kleine Brogel (15 km west-zuidwest van Leopoldsburg) kwam de 
wind aan de grond uit het zuidwesten. Deze windrichting komt overeen met de bewegingsrichting van 
het verschijnsel. 
 
De beschrijving ("3 donker oranje lichtbollen") voldoet aan wat men mag verwachten bij het 
waarnemen van een vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Tijdens het rijden in de Lijnmolenstraat ts St Amandsberg, merkte ik twee oranje lichten in de lucht. 
eerst dacht ik dat het een schijnsel was van de straatlichten (die ook Oranje waren). Het waren twee 
oranje bollen met een klein aanhangsel naar onderen toe. Toen ik op de Antwerpsesteenweg aankwam 
aan het rusthuis Heyveld, waar ik mijn echtgenote diende af te halen, keek ik terug in dezelfde richting 
waar ik voordien die bollen had gezien. Die hingen daar nog. Na enkele ogenblikken (ze bleven op 
ongeveer dezelfde afstand van elkaar) en zo gingen ze plots verder de lucht in, tot enkel nog alleen, 
van iedere bol slechts 3 lichtpunten te zien waren. Enkele minuten later keek ik nog eens in de 
richting, waar ik de eerste keer die bollen had gezien, en net nu daar was er weer één te zien. Die nam 
dezelfde weg als de vorige, de verplaatsing gebeurde langzaam, tot die ook verdween hogerop in de 
lucht tot weer er drie kleine lichtpuntjes te zien waren. Jammer genoeg had ik mijn fotocamera niet in 
de wagen." 
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Ik reed de lijnmolenstraat 
in ter hoogte van het 
kruispunt met Kortedreef. 
Toen ik in die richting van 
de Kortedreef keek zag ik 
daar die twee dingen in de 
lucht hangen. De pijl die 
ik daar neerzette moet 
eigenlijk in de richting van 
de Kortedreef zijn. Ik reed 
verder de Lijnmolenstraat 
in heel traag om het 
verschijnsel te blijven 
bekijken. Die bleven daar 
ter plaatse hangen. Ik reed 
nadien de Emiel 
Maeyensstraat in, waarbij 
ik geen oogcontact meer 
had. Rechtover Hoogstoel, 
op de Antwerpsesteenweg, 
is er de parking van het OCMW-rusthuis waar mijn echtgenote werkt. Nieuwsgierig keek ik terug in 
dezelfde richting waar ik voor het eerst het gezien had. Ik zag opnieuw deze twee dingen. De tweede 
pijl die ik daar neerzette, moet eigenlijk meer in de richting draaien van de steenweg. Als ik zou 
moeten bepalen waar ze hingen, dan verwijs ik naar het vierkantje dat ik daar plaatste, weliswaar heel 
hoog in de lucht. Beiden verplaatsten zich naar rechts en steeds hoger tot er slechts van elk nog drie 
kleine lichtpuntjes te zien waren, tot die ook niet meer zichtbaar waren. Na enkele minuten keek ik 
terug in dezelfde richting waar ik voor het eerst die dingen zag, zag ik er opnieuw zo ene hangen. Heel 
moeilijk om de tijd te schatten wanneer je zoiets bekijkt, maar alles gebeurde in de periode tussen 
17u50 en 18u toen ook de laatste, in dezelfde richting als de vorige verdween . Ik ben geen crack in 
het gebruik van dit programma, maar heb er toch nog een pijl bij gekregen die de richting aantoont 
waarin ze verdwenen zijn. Ik hoop u hiermee meer informatie te hebben bezorgd. Indien ik kon zou ik 
een tekening hierop willen maken. 

Mvg 
 
G. D. G. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Hoogstwaarschijnlijk opnieuw vuurballonnen. Volgens de windgegevens bekomen in Gent-Dampoort 
(op 2,3 km zuidwest van de Lijnmolenstraat te Sint Amandsberg) kwam de wind aan de grond uit het 
zuidwesten. Deze windrichting komt overeen met de bewegingsrichting van de lichten zoals door de 
getuige aangeduid op een kaartje van de waarnemingplaats. 
 
De beschrijving van het verschijnsel ("twee oranje bollen") voldoet aan wat men mag verwachten bij 
het waarnemen van vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 
 
 
 

!"#$B?&$@))2(C+$3+($)).5="5".#+.$5"+$1+$-).$5+$#+(="#+$E.(-).#+.$/+RR+.6$



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  142 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 75 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : 75 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"een ronde oranje/rode op een vuurbal voorwerp verplaatste zich vrij snel van zuid naar noord 
geruisloos." 
 

 

Onze bevindingen    
 
De beschrijving ("een ronde oranje/rode … vuurbal") voldoet aan wat men mag verwachten bij het 
waarnemen van een vuurballon. 
 
Volgens de windgegevens bekomen in Deelen (23 km ten zuidwesten van Leopoldsburg) kwam de 
wind aan de grond uit het zuid-zuidwesten. Deze windrichting komt goed overeen met de 
bewegingsrichting van het verschijnsel.  
 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 
 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: O 
Hoogte begin  : 60 ° 
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Richting einde: ZO 
Hoogte einde  : 70 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Hallo, 
 
Toen ik deze nacht naar het vuurwerk keek in de buurt zag ik drie oranje bollen traag vliegen in 
zuidelijke richting boven centrum Gent. Ik dacht eerst aan uitdovende vuurpijlen maar bollen stegen 
langzaam en doofden niet, ik zag ze ongeveer 1 minuut.  Toen ik bovenkwam met fotoapparaat zag ik 
nog net één in de wolken verdwijnen en te laat voor een foto. 
 
Mvg," 
 
 
Onze bevindingen    
 
De beschrijving ("3 oranje bollen ") voldoet aan wat men mag verwachten bij het waarnemen van 
vuurballonnen. 
 
Volgens de windgegevens voor Gent-Dampoort (1,2 km oost-noordoost van Gent) schommelde de 
wind aan de grond tussen noord-noordwest en noord- noordoost. Deze windrichting komt goed 
overeen met de bewegingsrichting van de bollen.  
   

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Na het bekijken van het vele vuurwerk afgestoken in Merksem zag ik vanuit de venster van de eerste 
verdieping een oranje bol (eerder de kleur van gesmolten koper)groter dan een ster of planeet. Het was 
geen vliegtuig of helikopter, had geen strobes of lichtbakens (rood en groen). Vloog met de schijnbare 
snelheid van een sportvliegtuig en haaks op de heersende windrichting van O naar ZW, en met een 
constante snelheid. Dit laatse sluit ook de mogelijkheid van een Chineese lantaarn uit. Vreemd genoeg 
werd dit verschijnsel in enkele minuten tijd drie keer opgemerkt. Telkens verscheen dit fenomeen uit 
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het niets op dezelfde plaats, om daarna wederom op dezelfde plaats in het niets op te lossen. Bij het 
bekijken door een verrekijker zag de bol er eerder uit als een tol. De vlieghoogte situeerde zich 
schijnbaar vlak onder het wolkendek. Na telefonisch contact met een familielid beweerde deze ook een 
identiek fenomeen te hebben vastgesteld op het zelfde tijdstip." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Iets na middernacht (oudejaarsavond) werden er op tal van plaatsten vuurballonnen opgelaten. 
 
Volgens de windgegevens voor Deurne (6 km zuid-zuidoost van Merksem) kwam de wind aan de 
grond uit het noordoosten. In tegenstelling tot wat de getuige stelt strookt dit met de beweging van een 
door de wind aangedreven object dat van oost naar zuidwest vliegt. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZW 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: NNO 
Hoogte einde  : 45 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"er was net een vuurwerk bezig toen ik een oranje bol zag. die leek uit het vuurwerk te komen, maar 
die beweegde zachtjes van oos t naar west zonder flinkkering. ik was in binnen in huis toen ik het zag 
dus ik weet niet of het geluid maakte. bij de einde van de waarneming zag ik een kleine flikkering en 
dan verdween het in het niets." 
 
 
Onze bevindingen       
 
Volgens de windgegevens voor Lille (21 km zuid-zuidwesten van Wevelgem) kwam de wind aan de 
grond uit het noord-noordoosten. Volgens ballonpeilingen uitgevoerd te Bevekom (112 km ten oosten 
van Wevelgem) kwam de wind onder 1500 m hoogte uit het noord-noordoosten en daarboven uit het 
noordwesten. 
 
Er is onduidelijkheid gerezen over de door de waarnemer opgegeven bewegingsrichting, maar de 
beschrijving van het verschijnsel zelf ("een oranje bol") voldoet aan wat men mag verwachten bij het 
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waarnemen van een vuurballon. Het tijdstip (kort na middernacht op oudjaar) lijkt dat vermoeden te 
bevestigen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"na het vuurwerk zagen ik, mijn man en kind 5 fel oranje bollen aan de lucht die traag richting zuid-
oost bewogen en uiteindelijk achter de daken van de huizen bewogen. 
Tegen de tijd dat ik de camera bij de hand had waren er nog maar twee te zien. Dit filmpje moet ik nog 
op computer zetten. 
Het hele verscheinsel duurde ongeveer 5 tot 8 minuten, zeker niet langer dan 10 minuten. 
Onze enige zinvolle verklaring is dat dit mogelijk Chinese lampionnen zijn geweest? Het was toch 
oudejaarsnacht..." 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Naar alle waarschijnlijkheid werden ook hier vuurballonnen waargenomen. De beschrijving van de 
verschijnselen (“5 fel oranje bollen”) en het tijdstip van de waarneming (oudejaarsnacht) pleiten voor 
deze verklaring. De getuige dacht trouwens zelf dat hij Chinese lampionnen had waargenomen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, vermoedelijk vuurballonnen 
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Om 00.15h met de jaarwisseling 2009/2010 merkten we verschillende oraje lichtbollen op in oud-
turnhout die van oost naar west trokken. 
Ze maakten geen geluid, en vlogen tegen hoge snelheid. 
Eerst 2 enkele daarna een groepje. 
Heeft iemand hier een verklaring voor?  
 
 
Onze bevindingen 
 
De “lichtbollen” vlogen volgens de getuige van oost naar west. Volgens de windgegevens bekomen in 
Gilze-Rijen (op 25 km noord-noordwest van Oud-Turnhout) kwam de wind op het moment van de 
waarneming uit het noord-noordoosten. Deze windrichting klopt dus niet volledig met de 
bewegingsrichting van de verschijnselen. 
 
Het is vooral de beschrijving van de verschijnselen (“verschillende oranje lichtbollen”, “eerst 2 enkele 
daarna een groepje”) en het tijdstip van de waarneming (een kwartier nadat het nieuwe jaar was 
ingezet) die ons doet vermoeden dat hier vuurballonnen werden waargenomen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 

 
 
 

 
hallo, 
  
eerst en vooral mijn beste wensen, 
  
ik heb al enkele keren een melding van onbekende objecten op jullie site gezet en bij deze zou ik nog 
een melding willen doen die dateert van 01-01-20010 om 00.15u net na het vuurwerk zagen wij een 
grote rode bol de hoogte ingaan eerst dachten we aan vuurwerk ( enkele jaren geleden is dat soort 
vuurwerk verboden geworden) maar opeens vloog het vanuit het noorden naar het oosten op een 
langzame snelheid verder. ik riep hier enkele getuigen bij die het ook gezien hebben we bleven met 
zen allen kijken, het object kwam dichterbij en toen zagen we aan de onderkant van de bol 2 rode 
lichten knipperen het spektakel duurde ongeveer een 5 minuten en plots verdween de bol. ik heb al 
enkele reactie gekregen van mensen die zeiden ohh dat zijn lampionen maar een lampion is niet zo 
groot en heeft bij mijn weten geen knipperlichten en kan niet plots verdwijnen. 
  
nu had ik no een vraag voor jullie hebben jullie zelf al een ufo of een ander onbekend object van 
dichtbij kunnen waarnemen, wat me ook bezig houd is 
mensen doen meldingen van ufo's maar zijn er ooit melding gebeurd van wezens of hebben jullie zelf 
ooit al een wezen gezien gehad? 
en geloven jullie ook dat de regering, defensie, cia enz vele dingen verzwijgen voor ons? 
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ik dank u alvast voor enige reactie, 
  
 
Mvg V. L. W. 
 
 
Onze bevindingen          
 
Mogelijk hebben ook deze getuigen een vuurballon waargenomen. 
 
Volgens de windgegevens voor Deurne (13 km ten zuidwesten van Kessel) kwam de wind aan de 
grond uit het noord-noordoosten. Deze windrichting komt overeen met de bewegingsrichting van het 
waargenomen verschijnsel.     
 
De “twee rode knipperlichten” kunnen led-lichtjes geweest zijn die onderaan de ballon bevestigd 
waren. Of was dit gewoon het knipperen van de vlam onderaan de ballon dat werd waargenomen?   
 

Evaluatie: mogelijk vuurballon 

 
 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"We waren buiten het vuurwerk aan het bekijken toen we ten Westen van Desselgem t.t.z. boven 
Beveren-Leie/Harelbeke op een tweetal kilometer afstand een oranje stip zagen die zich met de 
snelheid van een sportvliegtuig in Zuidoostelijke richting begaf. De stip zweefde enkele minuten in 
rechte lijn en met gelijkmatige snelheid boven het vuurwerk. Plots dook er een tweede stip op uit het 
niets. Dit op naar schatting 500 meter afstand van de eerste stip. De tweede leek de eerste te volgen. 
Toen ik met een camera terugkwam waren beide stippen verdwenen. Een viertal getuigen waren bij 
mij." 
 
 
Onze bevindingen          
 
De beschrijving van de verschijnselen ("oranje stippen") voldoet aan wat men mag verwachten bij het 
waarnemen van vuurballonnen.   
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Volgens de windgegevens voor Lille (36 km ten zuidwesten van Desselgem) kwam de wind aan de 
grond uit het noord-noordoosten. De ballonpeilingen in Bevekom geven een overwegend noordelijke 
windrichting aan. Volgens de getuige bewogen de verschijnselen in zuidoostelijke richting.   
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Aanvankelijk 2 oranje ballen boven in de hemel (ik denk ongeveer boven Kortrijkse). Daarna is er 
nog een 3de bal gezien geweest.Een 4-tal mensen hebben dit samen met mij waargenomen. 
Ze verdwenen in de wolken." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Ondanks het feit dat informatie over de bewegingsrichting ontbreekt vermoeden we dat ook hier 
vuurballonnen werden waargenomen. De beschrijving van de verschijnselen (“2 oranje ballen”) en het 
tijdstip van de waarneming (oudejaarsnacht) pleiten voor deze verklaring.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens, waarschijnlijk vuurballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"4 oranje ballen (meer vierkanten), stegen op in het westen(Roeselare), en vlogen richting oosten, over 
ingelmunster, oostrozebeke, wielsbeke, enz... 
3 bleven “samen” een vierde kwam wat achter. 
de snelheid waarbij ik ze eerst zag (iets wat leek als opstijgen) was relatief traag, maar toen ze vlak 
boven mij waren, leek het of ze de snelheid van een lijnvliegtuig hadden. Echter, totaal geen 
(motor)geluid. Gewoon stil. 
Bizar.... wat zou het kunnen zijn?" 
 
Onze bevindingen       
 
Volgens de windgegevens voor Lille (37 km ten zuidwesten van Oostrozebeke) kwam de wind aan de 
grond uit het zuidwesten. Deze windrichting komt overeen met de bewegingsrichting van de 
verschijnselen. We vermoeden dus dat ook hier vuurballonnen werden waargenomen. 
 
De vierkante vorm waarover de getuige spreekt was wellicht de door de vlam verlichte wand van de 
ballonnen. Hij zag de verschijnselen “opstijgen”. Op dat moment zou hij dus de zijkant van de 
ballonnen hebben gezien. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 

 

 
Melding telefonisch ontvangen op 03-01-2010. 
 
 
Een man ziet regelmatig vanaf z’n appartement te Rotterdam verschillende oranje lichtbollen. Op 03-
01-2010 heeft hij deze van 18u15 en 19u30 waargenomen en op video vastgelegd. Telkens opnieuw 
ziet hij hoe verschillende oranje bollen (meestal in de richting van Kapellen) een driehoek vormen. 
Deze bollen in driehoeksvorm begint dan meestal te roteren t.o.v. de horizon. 
 
Deze man wil graag dat iemand met interesse langsgaat om de verschijnselen met eigen ogen te zien. 
 
Een kwartier na het ontvangen van het telefoontje kreeg ik onderstaande mail: 
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Hier een kleine opsomming van de BOLLEN. 
  
http://www.youtube.com/watch?v=2z12LMNln9s&feature=related 
  
http://www.youtube.com/user/MOREseeingUFOsPA#p/f/28/__xShs7AmXQ 
  
  
Dit is met de infrarood camera 
  
http://www.youtube.com/user/MOREseeingUFOsPA#p/f/12/mLtPQijwod4 
  
http://www.youtube.com/user/MOREseeingUFOsPA#p/f/30/eD0b0e9IE1o 
  
  
Exact als in deze docu is wat hier dagelijks afspeeld!! 
http://www.youtube.com/watch?v=sm7YRCXFHVE&feature=player_embedded# 
  
  
Zoals deze man aan het filmen is, heb ik ze er ook op staan 
http://www.youtube.com/profile?user=alienphotog&annotation_id=annotation_477569&feature=iv 
  
  
Vriendelijke groet, 
  
D. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Aangezien deze getuige beweerde bijna dagelijks “lichtballen” te zien nabij z’n woning, werd door ons 
meldpunt gevraagd om alle waarnemingen zo goed mogelijk te documenteren met foto- of 
videomateriaal. 
 
Tot op heden hebben we geen foto- of videomateriaal van deze getuige ontvangen die z’n 
getuigenissen kunnen bevestigen. Vanwege de afstand is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet 
mogelijk om ter plaatse de verschijnselen zelf te gaan observeren. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: OZO 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: ZO 
Hoogte einde  : 15 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Eerst zag ik een helder wit licht, zoals dat van een verkeersvliegtuig, onmiddellijk gevolg door een 
felrood licht, vergelijkbaar met de kleur van een natriumlamp die pas ontsteekt maar dan vele malen 
helderder. Het voorwerp(?) dwarrelde daarna ahw neer terwijl het een rookspoor achterliet. Ik heb ook 
onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd vermits ik zo iets nog nooit gezien heb. Vuurwerk kan het niet 
zijn, of toch geen conventioneel vuurwerk, een vliegtuigje of helikopter lijkt aannemelijker maar dat 
zou dan de felrode kleur niet verklaren. Marsmannetjes of aanverwanten zullen het wel niet zijn, 
vreemd des te meer. Al zal er misschien wel een logische verklaring voor zijn maar ik zou niet zo 
direct weten welke." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Vermoedelijk werd hier een lichtkogel (“felrood licht”) waargenomen afgevuurd of gedropt vanuit een 
vliegtuig of helikopter (“helder wit licht”). Zowel het “rookspoor” als het “neerdwarrelen” zijn 
typische kenmerken voor een lichtkogel die aan een parachute bengelt. Op ongeveer 30 km van de 
waarnemingplaats ligt de militaire basis van Kleine Brogel. 
 
Informatie en afbeeldingen van lichtkogels zijn te vinden op:  
http://www.caelestia.be/flares.html. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk lichtkogel 
 

 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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"Tijdens hond uitlaten richtte ik mijn aandacht op een rode ster aan de hemel, deze werd echter snel 
groter en ging vervolgens eerst een stuk naar links, om vervolgens behoorlijk snel naar rechts. Ik ben 
direct naar huis gegaan en heb mijn vrouw de waarneming ook laten zien. Zij zag de rode “ster” nog 
vliegen.  
 
Zo'n 15 jaar geleden heb ik tijdens mijn krantenwijk een zelfde ervaring gehad. Echter kwam de rode 
ster toen binnen luttele seconden op zo'n 100 meter -200 meter hoogte te hangen, waardoor ik 3 grote 
rode lampen kon zien. Het object bleef een aantal seconden hangen en verdween ongekend snel uit het 
zicht. (Dit was in Harderwijk) Er was een getuige bij, maar deze persoon wilde het vergeten omdat hij 
bang was om voor gek verklaard te worden. 
 
Beide keren heb ik geen geluid gehoord." 
 
 
Onze bevindingen          
 
Vermoedelijk hebben we bij dit geval te maken met een waarneming van een vuurballon. Volgens de 
windgegevens voor Heerde (NL) kwam de wind aan de grond uit het noordoosten. In z’n laatste mail 
schreef de getuige dat het verschijnsel “verdween naar het zuidwesten”.  De bewegingsrichting van het 
verschijnsel klopt dus met de windrichting. 
 
Ook de beschrijving van het verschijnsel ("een rode ster") voldoet aan wat men mag verwachten bij 
het waarnemen van een vuurballon.   
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 

 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik was deze namiddag in mijn tuin een sigaret aan het roken en plots zag ik iets ongelofelijk, een tuig 
met twee kleine vleugels aan de zijkant en in het midden een fel licht. Wat het zo merkwaardig maakte 
was dat het héél snel vloog komende uit het Zuiden richting Noord, maar dat het volledig stil was! Het 
vloog zeker niet op een hoogte van de meeste vliegtuigen hier in de buurt, het vloog veel lager en het 
was echt volledig volledig stil! Ik heb er echt geen verklaring voor omdat we hier niet echt veraf zijn 
van Zaventem, maar elk vliegtuig hier is hoorbaar, en ook op veel hogere afstand dan deze “ufo”. Er 
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waren ook geen witte strepen achter, zoals bij vliegtuigen. Het zou met niet verwonderen moesten er 
nog meldingen vandaag binnen komen op jullie site. 
Het kan zeker geen vliegtuig zijn geweest, de vorm van een vliegtuig was zeker niet waar te nemen en 
de motor was onhoorbaar en dat op een hoogte van ik schat ongeveer tussen de 500m en een 
kilometer. 
 
Het tuig vloog heel strak in een rechte lijn, het was heldere hemel op het moment van de feiten. Spijtig 
genoeg had ik geen camera bij de hand, het tuig was ook veel te snel om nog snel een camera te halen 
binnen. 
 
Groeten, 
 
B." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en zo tot een eventuele verklaring te komen. Het onderzoek naar deze melding werd dan 
ook stopgezet. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"wij wonen op het 6de en hebben een heel mooi zicht over genk centrum. heb de gekleurde lichtjes 
voor het eerst gezien toen die ter hoogte van de molen vijver waren, het vliegt in mijnogen redelijk 
traag en gaat steeds hoger en naar voren richting de kerk, het is rond en heeft rood, wit en blauwe 
lichten er vliegen ook vliegtuigen en geloof me dit is geen vliegtuig. heb naar het europlanetarium 
gebeld maar die waren dicht. en het is meer als 1 object. hopelijk kunnen jullie uitsluitsel geven. alvast 
bedankt" 
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)0NPF0P1F0F&

<#==3&L)V*(+&

M%8/&3%0L)1F$1R&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)24*+.*$/!*&.5<=#:*97&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  154 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en zo tot een eventuele verklaring te komen.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Op 26-01-2010 nam Sophie GOEMAERE (medewerkster van het Belgisch UFO-meldpunt) 
telefonisch contact op met deze getuige. Hieronder het schrijven dat we na het telefoongesprek van 
Mevr. GOEMAERE hebben ontvangen. 
 
De getuige, Mr D., zat beneden tv te kijken (de rest van de familie zat boven) en keek vanachter het 
raam naar zijn hond in de tuin. Hij keek op naar de sterren en zag plots een tuig met 3 witte lichten in 
de hoeken en 1 rood knipperend licht (knipperde om de paar seconden) in het midden. Eerst dacht hij 
dat het een vliegtuig was, maar toen het dichterbij kwam zag hij dat het een grote zwarte diehoek was 
(het was donker buiten, maar de driehoek was donkerder en was afgetekend tegen de achtergrond van 
sterren). Richting eerder het Oosten, maar is dit niet helemaal zeker. Hoogte gokt hij ongeveer 200 
meter. Hij schatte de afstand hoger dan die van een helikopter, maar lager dan een vliegtuig. Het was 
toch "heel hoog" (zeer moeilijk om in te schatten dus). 
Het tuig ging wel sneller dan een vliegtuig. Hij zat binnen en hoorde geen geluid.  
 
Het duurde ongeveer 15 à 20 seconden, daarna verdween de driehoek achter het huis. Mr. Darimont 
was bang en durfde niet naar buiten te gaan.  
Het tuig was groot, "even groot als een zeppelin", en was dik (niet zoals een zeil). Hij schatte een dikte 
van ongeveer 2 meter (maar altijd opletten met geschatte cijfers!). Het tuig vloog in een loodrechte 
baan. Vooral de snelheid en het rode licht boezemde hem angst in. Hij moest meteen denken aan de 
ufogolf van '89. Daarover had hij jaren geleden een reportage gezien op de RTBF.  
 
 
Groetjes,  
 
Sophie 
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Mail van de getuige ontvangen op 26-01-2010 

 

 
bonjour,je m'appelle *** D.  j'ai 13ans et j  ai vu de ma fenetre en bas vers 19h , a l est de 

waterloo(1410 belgique)  un ovni de forme triangulaire avec, a chaque sommet un point lumineux et 

au centre une lumiere rouge clinionente. il avait l'air assez loin mais avait l air grand (20m).   j avais 

limpression qu il venait du du nord ouest et se dirigeait vers le nord est(si je ne me trompe pas). il 

avait l air d aller assez vite mais je ne suis pas sorti ( j avais trop peur). je n ai pas réussi a prendre 

de  photo car sur le coup je n y ai pas penser. je suis le seul de ma famille a l avoir vu car les autres 

était a l etage.l objet volait droit et ses ailes était parallélent au sol. j ai vu l objet une quinzaines de 

secondes.l objet avait une certaine "grosseur" Si je me suis tromper de point cardinaux je vous 

renverrai un autre mail.vous pouvez me repondre a xxxx merci beaucoup. 

 

 
 
Mail ontvangen van de getuige op 27-01-2010 
  
c' est encore mr D., je me suis tromper dans les points cardinaux, l objet venait de du sud ouest et alait 

vers le nord ouest. desoler pour les mauvaise information. 
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Onze bevindingen 
 
Samen met COBEPS (Comité Belge d'Étude des Phénomènes Spatiaux) werd afgesproken dat het 
Belgisch UFO-meldpunt alle Franstalige meldingen die bij haar binnenkomen voor verder onderzoek 
naar hen zendt. COBEPS zal de meldingen verder beoordelen en ons van hun eventuele conclusies op 
de hoogte brengen.  
 

Evaluatie: doorgestuurd naar COBEPS 
 

 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Op 27-01-2010 rond 10:25 's ochtends zagen we met de collega's vanop het 3de verdiep van ons 
gebouw tientallen oranje/rode ronde lichtbollen vallen boven Brussel, richting Laken, waargenomen 
vanuit Etterbeek. Ze werden zichtbaar op ongeveer 35° hoogte en verdwenen aan de horizon. Vanuit 
ons standpunt vielen ze in een breedte van 25°. De meesten “vielen” traag neer, sommigen vielen 
sneller neer zodat we vliegtuigen konden uitsluiten. Enkele hadden een lichte rookpluim. Meestal 
waren er 1 tot 4 tegelijk zichtbaar." 
 
 
Onze bevindingen    
 
Op het tijdstip van de waarneming was er in de Europese wijk een betoging van Franse brandweerlui 
(zie:http://translate.google.be/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://iplextra.indiatimes.com/p
hoto/0ex85mH6157GI%3Fq%3DEuropean%2BUnion). Het is niet ongebruikelijk dat bij dergelijke 
betogingen lichtkogels worden afgeschoten. De richting waarin de waarnemers de “oranje/rode ronde 
lichtballen” zagen neervallen klopt met de plaats waar de betoging doorging. Ook de rookpluimen die 
de melder beschrijft zijn typisch voor lichtkogels.   
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk lichtkogels 
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27/01/2010 heb ik 2h08 iets vreemd vastgelegd .u kunt via onderstaande link controleren (als u dat 
wilt) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=35lfFL5VZS4 
  
ik heb gewoon videocamera geplaatst aan de veluxraam  van dak.dan gaan slapen,ik stond met de 
vroege)) 
richting fabriek waar dat ik werk eigenlijk.volgende dag heb ik controle uitgevoerd  en dan zoals in 
video vreemd object gezien.verder niks  te zien.ik heb alleen dat stuk geknipt (zonder bewerken 
)gepaatst op youtube. 
camera =nightshot 
 
 
helderheid=max gezet 
groeten. 
M. 
 
 
Mail ontvangen van de getuige op 11-02-2010 in antwoord op enkele door ons gestelde vragen. 

 
ik heb zelf niks waargenomen want ik was aan het slapen.(andere dag moest ik 6-14 ging werken) 
beelden zijn origineel.camera setting had ik op nightshot gezet, daardoor de beelden trager 
afgelopen.(waaroom nightshot=als ik s'nachts video wil opnemen met automatic functie dan zie ik 
alles piekdonker.maar wanneer met nightshot functie gebruik via manuele instellingen wordt het 
omgeving beetje lichter,maar dan het beeld wordt trager precies extra bewerkt. 
windrichting echt weet ik het niet meer.maar als ik naar de fabriek kijk zie ik van stoom afblaas 
richting van west naar oost.  
ik heb originele video op rapidshare geupload. 
(http://rapidshare.com/files/349020564/00108.MTS.html) 
en link youtube=http://www.youtube.com/watch?v=35lfFL5VZS4 
  
ps:ik wil zeggen dat ik echt tegen ben van false foto en video materials. 
ik heb de video op youtube gezet want ik ben bijna 100% zeker dat het iets vreemd vliegend object 
was.(ALS U LINKERKANT VAN LANGE SCOUW KIJKT ZIET U OOK EEN RONDE LICHT.IK 
WERK DAAR, EN IN KEN DE OMGEVING EN  OP MIJN ANDERE OPGENOMEN VIDEO'S 
GEEN LICHT ZICHTBAAR!!(RAAR??) 
dus ik hou me niet bezig met fake videos enz..en, ik heb zelfs nog 2 video's dat ik moet eerst goed 
nazien! (om te melden moet ik eerst zelf overtuigd zijn.) 
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Onze bevindingen 
 
De beelden die werden gemaakt zijn zeer onscherp en hierdoor onbruikbaar voor verder onderzoek. De 
getuige had z’n videocamera ’s nachts aan het raam geplaatst in de hoop iets “vreemds” te kunnen 
filmen. Hij heeft dus zelf niets waargenomen. 
 
Door het gebrek aan duidelijk beeldmateriaal en een visuele bevestiging kan er verder in deze zaak 
niets ondernomen worden. 
 

Evaluatie: onduidelijk beeldmateriaal, te weinig gegevens 

 

 
 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : 40 ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik was samen met mijn dochter op weg naar huis.Toen ik rechts van mij in de lucht een vreemd licht 
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zag,ging ik even aan de kant van de weg staan.Samen zagen wij duidelijk een ronde schijf met 
lichtejes rond en in het midden aan de onderkant een wit licht.We waren er zeker van dat het geen 
vliegtuig of helikopter was.Het vloog verder achter bomen en huizen.We reden verder om hem te 
volgen maar al snel was het uit ons zicht verdwenen door de huizen.We hebben nog overal gekeken 
maar nergens was er meer een spoor van de ufo.ps: We hebben nog met de gsm foto's proberen te 
maken maar het is onduidelijk omdat het donker was." 
 

 
 
 
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding en de bijhorende foto werden verschillende vragen naar de getuige 
gezonden. De antwoorden op onze vragen waren zeer beperkt en onvolledig.  
 
Van de foto werd een lichtere versie gemaakt, maar ondanks het zichtbaar worden van verschillende 
details was het niet meteen duidelijk wat precies het vreemde lichtverschijnsel was dat werd 
gefotografeerd.  
 
Zonder aanvullende informatie van de getuige kunnen we deze melding niet grondig onderzoeken. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
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Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Boven het veld aan de Prinshoeveweg te Ekeren trok een vreemd voorwerp mijn aandacht. Ik dacht 
eerst dat het een vliegtuig was, maar merkte al snel dat het bleef staan op eenzelfde plaats. Toen ik 
mijn fototoestel erbij haalde en inzoomde zag ik dat het voorwerp een rij lichten had in verschillende 
kleuren. Het kan een ster zijn, maar ik denk niet dat een ster zoveel verschillende kleuren heeft in een 
rij. Ik heb foto's getrokken, maar door het doordat het donker is, heeft mijn fototoestel alleen maar 
wazige foto's getrokken.  
 
Met vriendelijke groeten," 
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Onze bevindingen 
 
Naast twee foto’s van het verschijnsel bezorgde de waarneemster ons een schets van de 
waarnemingssituatie en een kaart van de omgeving met aanduiding van de richting waarin het 
lichtverschijnsel zich bevond bij het begin en bij het einde van de waarneming.  Aan de hand van die 
gegevens konden nauwkeurig  azimut en verplaatsing van het verschijnsel worden nagetrokken.  
Nazicht van de astronomische situatie leerde dat Sirius, de helderste ster aan het firmament, zich op 
het ogenblik van de waarneming precies in de richting bevond waar de getuige het vreemde object 
situeerde. 
  
De gemelde “glinstering” en “heldere kleuren” werden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door 
scintillatie, een optisch atmosferisch effect waarbij luchtlagen van verschillende temperaturen, en dus 
ook van verschillende dichtheid, het aspect van een puntvormige lichtbron gaan beïnvloeden. Onder 
invloed van deze gemengde atmosfeer kunnen niet alleen kleine bewegingen zichtbaar worden maar 
kan ook kleurschifting optreden. De ster krijgt dan de aanblik van een trillend lichtpunt dat 
verschillende kleuren uitstraalt.  Voor een filmpje van dit fenomeen zie: 
http://www.youtube.com/watch?v=umvgCr32ssk&feature=related. 
  
Ook de lange waarnemingsduur van 45 minuten pleit voor een astronomisch verschijnsel. 
 

Evaluatie: bevestigd Sirius 
 

 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"6 laag hangende oranje bollen. 
Op korte tijd snel van richting veranderen. 
Na verloop van tijd verdwenen deze" 
 
 
Geachte, 
 
Bijgevoegd een kaartje met de plaats. 
En een voorbeeld van hoe het object er uit zag. (onderaan leek er een zwarte plek op de bol te zitten) 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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De waarneming was omstreeks 18.30 (aangeduid op de kaart met rode bol en letter A). 
Er leek een felle oranje vuurbal (meteoriet) in de lucht te bewegen tegen een zeer hoge snelheid. Tot 
deze plots niet meer bewoog. Hierna ben ik gestopt op punt A. enkele seconden later verscheen een 
2de oranje bol.  
De bollen leken op een 100meter hoogte te vliegen. met een diameter geschat op ongeveer 2 meter.  
 
De 2 bollen vlogen dan met een mooie snelheid naar het centrum van bertem, waarbij ze op een ruime 
afstand (welke niet veranderde) van elkaar bleven.  
Enkele minuten later verschenen er nog 2 met juist de zelfde afstand tussen elkaar. Deze voegde zich 
bij de andere 2 (punt B op de kaart) waarna hier nog eens 2 bollen bij verschenen. 
 
De paren verdwenen hierna boven het centrum in de volgorde waarin ze zijn verschenen. 
 
Het verschijnsel was ook duidelijk zichtbaar in de omtrek (eind uit bertem waren de objecten nog heel 
duidelijk zichtbaar). 
 
Vg 
 
T. 
 

 
 

 
Onze bevindingen          
 
De beschrijving van het verschijnsel ("6 laag hangende oranje bollen") voldoet aan wat men mag 
verwachten bij het waarnemen van vuurballonnen.   
 
Volgens de windgegevens voor Zaventem (11 km ten west-noordwesten van Bertem)  kwam de wind 
uit het oosten. De bewegingsrichting van de verschijnselen klopt dus met de windrichting. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: NO 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: O 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"op de prins boudewijnlaan richting Berchem, vlak boven de horizon zag ik een grijze schuine lijn 
onder een hoek van 45 graden met 5 lichten, geen pinkende lichten, die even heel fel werden en dan 
achter een gebouw verdwenen. ik dacht aan een vliegtuig dat toch wel heel laag aan het draaien was, 
maar gezien het zo laag boven de horizon was, de lichten niet knipperden, de lichten zo fel waren, de 
lengte van de lijn dubbel tot driedubbel zo lang als de breedte van een vliegtuig was, en ik het object 
kwijt was toen ik aan het einde van de baan kwam op het open kruispunt... er is daar een vliegveld, 
maar toch zie ik daar vaak rare zaken zoals elke vrijdag tussen 17:00 en 17:30 ter hoogte van het 
gebouw van de post zie ik soms een sportvliegtuig dat gewoonweg stil lijkt te hangen?! wat ik 
eigenlijk een veel raarder fenomeen vind.... ik zou bijna een accident doen als ik er voorbij rijd.." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Wat de eerste waarneming betreft ontbreken te veel gegevens (kleur van de lichten, onderlinge 
afstand, plaatsaanduiding, bewegingsrichting, …). 
 
Wat de lichten van het stilhangend sportvliegtuigje betreft, dit is een goed bekende optische illussie 
waarbij de beweging van de waarnemer de beweging van het waargenome opheft. 
 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 19-02-2010 
Plaats: Assebroek 
Tijdstip: 19u30 
 
Bijzonderste kenmerken: “4 helder lichtende punten” 
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Per brief ontvingen we onderstaande melding: 
 
 
Verslag van waarneming gedaan te Brugge, Assebroek op 19 februari 2010 vrijdag te 19u30. 

Bewoner, waarnemer en opsteller van onderstaand bericht: C.G. 

 

De duisternis was reeds ingetreden op het ogenblik van de waarneming. 

Duur van het verschijnsel ong. 3 min (géén lijnvliegtuigen waarneembaar of deze anders erg drukke 

route). Bewolking 4/10, geen neerslag. Opgemerkt: vier helder lichtende punten; kleur oranjerood, 

helderheid als planeet Venus, de lichten niet knipperend. Hoogte geschat 3000m. De vier lichtpunten 

in formatieverband met een meetkundig patroon en onveranderlijk van vorm (a.h.w. éé lichaam, onder 

elkaar verbonden). Hoeksnelheid traag, als van lijnvliegtuigen op bedrijfshoogte. 

De formatie komt van over Brugge stadcentrum en beweegt zich rechtlijnig richting, van west naar 

oost). 

 

De vorm van de formatie is een langgerekte ruit met vooraan en achteraan één punt, en met in het 

meetkundig midden twee lichtpunten dicht bij elkaar. 

 

De lengte van de informatie beslaat één handbreedte (met gestrekte arm). 

Voorbij het stadscentrum nadert de formatie een grote, nogal ijle wolk, om er in te verdwijnen en er 

niets meer uit te voorschijn te komen (!). 

De gevolgde baan stemt overeen met de gebruikelijke richting van het luchtlijnverkeer, echter in 

omgekeerde zin. 

Als slot, een persoonlijke indruk: genoemde waarnemer is van jongs af algemeen vertrouwd met 

militaire luchtvaart en vond het bewuste verschijnsel een unieke en erg wereldvreemde verschijning – 

enigszins onbehaaglijk. 

 

get. de waarnemer 

C.G.  

 

 

Onze bevindingen          
 
De beschrijving van het verschijnsel ("vier helder lichtende punten") voldoet aan wat men mag 
verwachten bij het waarnemen van vuurballonnen.   
 
Volgens de windgegevens voor Koksijde (43 km west-zuidwest van Assebroek) kwam de wind uit het 
zuidwesten. De bewegingsrichting van het verschijnsel klopt dus met de windrichting voor dat 
moment. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 

 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik was buiten aan het rondwandelen, toen ik ineens zo'n knal geluid hoorde, en mijn eerste reactie is 
dan, rond kijken. 
Dus ik kijk rond en ik zie links boven mij, boven een wei, een grijsachtige driehoek, met een ovaal 
errond." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen van de getuige geen enkele reactie meer. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. Het onderzoek naar deze melding werd dan 
ook stopgezet. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"hele grote cirkel met daar in het midden de maan. 
----------------- 
we waren aan het wandelen en zagen het met onze vijf .. 
heel speciaal wel mooi" 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
 
Deze getuigen hebben een halo rond de maan waargenomen. Dit verschijnsel, dat ook door de 
opsteller van dit jaarverslag werd waargenomen, staat bekend als de kleine kring van 22° (de straal 
van de ring rond de zon bedraagt circa 22°; bij de veel zeldzamere grote kring is de straat circa 46°). 
 
Een halo is een diffuus lichtschijnsel rond een scherper gedefinieerde bron (meestal de zon of de 
maan). Het is een optisch verschijnsel in de atmosfeer dat kan optreden wanneer er zich bepaalde 
atmosferische condities voordoen (met name een ijle nevel van ijskristallen). Meer info zie: 
http://www.caelestia.be/halos.html.  
 

Evaluatie: bevestigd halo rond de maan 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik was gisterenavond TV aan het kijken toen mijn aandacht ineens werd getrokken door een geluid 
buiten dat het volume van mijn TV overheerste. Het klonk een beetje zoals een helicopter maar het 
was veel luider. Ik ben op mijn terras gaan staan en zag een object dat ter plaatse bleef hangen. De 
hoogte kan ik moeilijk inschatten, maar het moet toch op een paar 100 meter geweest zijn. Aangezien 
het donker was, kon ik de vorm niet 100 % goed zien. Er waren wel een aantal lichtpunten te zien, 
maar onvoldoende om de vorm van het ganse object weer te geven. In zoverre ik het heb kunnen 
waarnemen leek het me iets kubusachtig. het hing verticaal. het was ook vrij groot. Ik ben toen terug 
naar binnen gegaan, en na een paar minuten had het zich een beetje verplaatst, maar het hing nog 
steeds vertikaal. De verplaatsing op zich heb ik dus niet  echt waargenomen. Als ik ernaar keek, leek 
het alsof het ter plekke bleef hangen. Na een tijd, wijzigde de positie van het object van verticaal n 
aar horizontaal en vloog het weg. Een beetje zoals een helicopter. na een toertje gedaan te hebben 
begon het ganse scenario terug opnieuw. Ik denk dat het toch een paar keer opnieuw is gebeurd. Ofwel 
was het telkens een ander object die dezelfde dingen deed dan het vorige dat was weggevlogen; Ofwel 
ging het telkens om hetzelfde object....Ik vond het alleszins vreemd.Het maakte me eigenlijk ook wel 
een beetje bang.Ik heb geen fotomateriaal." 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
 
In de avond van 24 februari 2010 was er een debat van de Nationalistische SutdentenVereniging 
(NSV). Dit debat ging door in het ICC Congrescentrum, midden in het Gentse Citadelpark en zo'n 
anderhalve km ten zuidwesten van de Lousbergkaai. Vanwege de aanwezigheid van linkse 
tegenbetogers en slechte ervaringen met soortgelijke confrontaties in het verleden werd volgens de 
krant "Het Nieuwsblad" een helikopter ingezet (zie http://studententegenracisme.be/?p=60). 
 
Hannes Colpaert, een student van de Universiteit Gent, bevestigde één en ander in een mail aan het 
meldpunt. Ook hij en enkele vrienden hadden de politiehelikopter die avond gehoord en boven de stad 
zien rondcirkelen. 
   
Deze info, samen met de beschrijving van het verschijnsel ("Het klonk een beetje als een helicopter 

maar het was veel luider", "Er waren wel een aantal lichtpunten te zien", "Het leek iets kubusachtigs") 
laten er weinig twijfel over bestaan dat deze melding zich door een politiehelikopter laat verklaren. 
 

Evaluatie: bevestigd helikopter 
 

 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"lichtend(in verschillende kleuren) bewegend voorwerp. Soms bol dan ovaal of een lijn. 
Snelle cirkels.  
In het oosten" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Momenteel is het onderzoek naar deze melding nog niet afgerond. Eén van onze onderzoekers in 
ondertussen bij de getuigen langs geweest en heeft de nodige gegevens verzameld.  
 

Evaluatie: in onderzoek 
 
 

 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)1TPF1P1F0F&

<#==3&L)V59#*.&

M%8/&3%0L)/'(!&11$&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)**(&6/**%!&.5<=#6*/9<=5:(9*.&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  168 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 

 

 
 
  

ik woon in roeselare. 
  
op 27\2\2010 om 18h30 tussen 19h00 plots dook een  driehoehe ufo. 
me een roie licht min onder de driehoek ufo. 
  
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en zo tot een eventuele verklaring te komen.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZO 
Hoogte begin  : 75 ° 
 
Richting einde: NO 
Hoogte einde  : 45 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"naar aanleiding van een waarneming van een raar 'vliegtuig' ben ik op jullie site beland. Hier is 
hetgeen wat mijn vader en ik gezien hebben. 
We waren in de tuin bezig toen we het geluid hoorden van een éénmotorig sportvliegtuigje, wat niet 
abnormaal is daar het vliegveld van Aero Kiewit vlakbij ligt. Mijn vader keek omhoog en zei dat dit 
wel iets heel speciaals was. Het tuig was zwart en had een ruitvorm met afgeronde hoeken. Het had 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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eigenlijk niets dat op een normaal vliegtuig leek van vleugels of staart. Gewoon een zwarte ruit. Het 
vloog aan de snelheid van een normaal sportvliegtuig en maakte  ook hetzelfde lawaai. Ook de hoogte 
was normaal. Ik schat de grootte op een 10 m doorsnede. Het kwam uit de richting van Hasselt 
(vliegveld Kiewit?) en vloog noordelijk richting Houthalen. Daar mijn vader en ik redelijk wat 
afweten van vliegtuigen, waren we alletwee heel verbaasd over dit ding. We dachten eerst aan een 
modelbouwvliegtuig maar daar maakte het teveel lawaai voor en vloog het te traag. Op die plaats 
mogen trouwens ook geen telegeleide vliegtuigen gebruikt worden. We weten dus niet wat dit is 
geweest. Helaas  
hebben we geen foto's kunnen maken. 
 
Bij de recente meldingen las ik dat er een tijd geleden iemand in Oelegem eenzelfde soort spotting 
heeft gedaan, ook een vierkante vorm dat lawaai maakte. Misschien gaat het hier over hetzelfde 
fenomeen/toestel. Ik vroeg me af of jullie het vliegveld van Kiewit kunnen contacteren of er zo'n 
toestel bij hun vertrokken is. 
 
Bedankt." 
 
 
Onze bevindingen 
 
In de mail van de getuigen worden kenmerken vernoemd die overeenstemmen deze van een melding 
uit Beerzel op 5 april 2009. De melding uit Beerzel bleek verklaard te kunnen worden door een 
merkwaardig driehoekig vliegtuig dat bekend is als de Verhees-Delta. Er werd nagegaan bij de 
piloot/ontwerper of er op 27 februari omstreeks 16u30 met dit vliegtuig in de omgeving van Zonhoven 
werd gevlogen. Dit bleek ook effectief het geval. Voor meer details wordt verwezen naar het rapport 
‘Beerzel – 5 april 2009’ over de waarneming op 5 april 2009 in Beerzel. 
  

Evaluatie: bevestigd Verhees Delta 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"was aan het wandelen in de ijzerlaan, centrum gent, en zoals gewoonte kijk ik geregeld naar boven 
als ik wandel. rond half 8 toen ik op weg was naar huis zag ik boven mij, redelijk hoog in de lucht, een 
vliegend voorwerp, bolvormig en roodachtige schijn. Ik probeerde contact te maken via telepatische 
kanalen maar zonder enig succes. Ik merkte wel gehinder in de contactlegging. Heeft u nog al eens 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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zo'n beschrijving gekregen? Ik zou het op prijs stellen als u mij au serieus neemt en probeert mee te 
zoeken naar enige verklaring. Groeten friend from space..." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De inhoud van de melding en het feit dat er een valse naam en e-mailadres werd gebruikt, wijzen in de 
richting van een grap. 
 

Evaluatie: valse melding 
 

 

 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Oplichtende bol met sterretjes achter laag overvliegend." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving die deze getuige geeft doet denken aan een meteoor. Anderzijds wijst het feit dat er 
een valse naam en e-mailadres werd gebruikt in de richting van een grap. 
 

Evaluatie: mogelijk valse melding; eventueel meteoor 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"sinds 4 maart 2010, heb ik voor de eerste keer een ufo gezien, 
het vloog heel laag,  
de motor maakte geen geluid, 
er ware ook veel lichten, en nogal fel 
het vloog juist boven me huis 
me vriendin zag het ook 
het was een driehoek,(astra tr-3b) of een ufo triangle 
achter die dag,zag ik bijna elke avend ufo's,  
ik zag er soms 10,  
 
ik heb er een paar opgenomen,  
maar het is moeilijk ze te filmen, 
het is precies of dat ze een coupel rond zich hebben, 
ze blijvn niet lang in beeld, 
je kan ze zien op youtube,  
en daar ken je ze ook downL 
 
die zag ik gisteravend om 06 00 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fB5-Jv98ji4 
 
een wit ufo licht, 
http://www.youtube.com/watch?v=38ISNJIAzJw 
 
gekleurde  
http://www.youtube.com/watch?v=b_HoBRBMYiw 
 
foto's 
http://www.youtube.com/watch?v=-LJYz_-3RCg 
 
als je wil kan ik ze ook verzenden naar je,  
als je inzoomd op de foto's dan zie je meer en meer lichten 
gevormd in een driehoek, 
 
hopelijk weet jij er meer van. 
grtz" 
 
 
Onze bevindingen 
  
Op de videobeelden die de getuige ons doorspeelde is niets te zien wat niet evengoed verklaard kan 
worden door vliegtuiglichten en heldere hemellichamen.  
  

                                                                               Evaluatie: vliegtuiglichten en hemellichamen 
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Beste, 
  
Deze avond omstreeks 19.00u - 19.30u waargenomen te Sint-Niklaas. Voor de rest geen andere 
hemellichamen te bespeuren. 
Ben nieuwsgierig wat het object zou kunnen zijn. redelijk ver van onze woonst opgemerkt, kon dit 
object met een verrekijker van 10x25 niet echt onderscheiden. 
Foto's zijn genomen met een 200mm object volledig zoombereik. Het object in het Westen opgemerkt 
en maakt een neerwaartse beweging. 
  
Hopend op een verklaring, 
  
Alvast bedankt. 
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Onze bevindingen 
 
Het verschijnsel dat hier werd waargenomen en gefotografeerd was de planeet Venus. Op het moment 
van de waarneming was deze planeet goed zichtbaar (magnitude -3,7) laag aan de horizon in het 
westen (Venus was 40 minuten later verantwoordelijk voor een andere melding uit Deux-Acren). 
 
De getuige heeft naast dit helder lichtpunt geen tweede licht in het westen waargenomen waardoor met 
zekerheid kan gezegd worden dat Venus de oorzaak van deze waarneming was. 
 

Evaluatie: bevestigd (Venus) 
 

 

 

 
 

 
Hallo, 
  
Gisteren 7/03/2010 omstreeks 18h50 heb ik tesamen met mijn gezin een "UFO" waargenomen in 
westelijke richting te Deux-Acren (Lessen). 
Ik heb beeldmateriaal opgenomen waarop een soort cilindervormig ding in de lucht bleef hangen. 
Onderaan en bovenaan zijn flitsensde lichten tezien. 
Wat op een ster leek naast de ondergaande zon bleek bij het nemen van mijn fototoestel toch iets 
anders te zijn. 
Omdat de filmpjes AVI bestanden zijn kan ik ze onmogelijk doorsturen omdat ik niet weet hoe ze te 
conerteren. 
Indien jullie me hierbij kunnen helpen zou dit welkom zijn... 
 
Je me altijd contacteren indien jullie hier intresse voor hebben....moet zeggen dat het wel de moeite is 
om eens te bekijken .... 
  
Groeten, 
  
Fam. V.D.B. 
 
 
Mail ontvangen van de getuige als antwoord op enkele aanvullende vragen: 
 
Hallo, 
  
Het begon bij het avondeten. Ons keukenraam heeft uitzicht op ZW-W richting. 
De zon zat al vrij laag , ik denk rond 18h40 toen ik naar buiten zat te kijken en plots een vrij heldere 
"ster" zag in dezelfde richting als de ondergaande zon. 
Het was de eerste maal dat ik deze ster opmerkte op die plaats en tijd , anders is deze daar op die plaats 
en tijd nooit zichtbaar. 
Ik besloot toen eens mijn camera te nemen. Waarom weet ik niet...ik vond het ook al raar dat deze op 
dezelfde plaats bleef hangen en er bijna geen beweging in zat... 
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Ik dacht eerst aan een vliegtuig ..... toen ik met de camera inzoomde viel het me direct op dat dit geen 
vleigtuig kon zijn....toen ik de flikkerende lichtjes zag op en onder de ster ben ik dan buiten de 
filmpjes gaan verder opnemen. Ik haalde mijn vrouw erbij en zij confirmeerde wat ik zag.... 
Ik denk dat het van 18h40 tot 19h40 moet geweest zijn dat ik het heb waargenomen ...kan ook iets 
later geweest zijn(was toen al donker)... het object verplaatste zich in die tijd verder naar westelijke 

richting en verdween dan achter de 
boomhorizon-grens ..... ik denk dat 
het ook trager bewoog dan de 
ondergaande zon, die vlugger achter 
de horizon verdween... 
Uiteindelijk ben ik dan naar binnen 
gegaan omdat het te koud en donker 
was geworden... 
  
Hopend jullie hiermee te helpen, 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
J.V.D.B. 

 
 
Onze bevindingen 
 
Het verschijnsel dat hier werd waargenomen en gefilmd is de planeet Venus. Deze planeet was op het 
moment van de waarneming in de richting die de getuige aangaf goed zichtbaar (Venus was 40 
minuten vroeger reeds verantwoordelijk voor een andere melding uit Sint-Niklaas). 
 
De lange waarnemingsduur, het uiterlijk van het verschijnsel (de getuige schreef zelf: “wat op een ster 
leek”) en de richting laten er geen twijfel over bestaan dat het ook hier Venus betrof. 
 

Evaluatie: bevestigd (Venus) 

 

 
 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik stond in mijn tuin omstreeks 19u50 en zag in de verte een grote lichtbol... De lichtbol blijft een 20 
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seconden hangen en vervolgens kwam er een lichtflits de ruimte in. 
Het was open lucht, weinig of geen wolken, sterren aan de hemel." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Slechts een deel van onze vragen werd beantwoord. 
 
Verschillende pogingen om deze ontbrekende informatie alsnog van de getuige te ontvangen 
ressorteerden geen reactie meer. Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet 
mogelijk om de melding verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"een rond voorwerp dat heel lichtjes vooruit gaat. het heeft 4 lichtjes die de hele tijd veranderen van 
rood,goen,blauw en geel. 
Je kan het zien als je naar het zuiden kijkt" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen van de getuige geen enkele reactie meer. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 10-03-2010 
Plaats: Diest 
Tijdstip: 21u 
 
Bijzonderste kenmerken: “een rond voorwerp” 
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Beste meneer/mevrouw 
 
Woensdag morgend (12u30) heeft mijn zoon een ufo gezien. Hij had de kleur 
van een wassende maan (goud-wit-achtig lichtgevend) en had twee lichtjes op 
de romp. Geen koplampen zoals op een vliegtuig en hij sluit ook het feit uit 
dat het eventueel een helicopter was. Hij had een vis-achtige omtrek en 
scheerde op zeer lage hoogte langs ons huis omhoog. Vlak voor dit gebeuren 
daverde het huis (alhoewel ik, een verdieping lager zittende, er niets heb 
van gevoeld) en daarom ging mijn zoon aan het venster kijken. Hij zag de ufo 
langs scheren en kwam mij dadelijk verwittigen. Het was ongeveer 
middernacht, in Kessel-Lo op de Diestsesteenweg. 
 
Wij vragen ons af of er rond die tijd en plaats meer meldingen zijn geweest. 
 
Alvast bedankt voor een antwoord. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen van de getuige geen enkele reactie meer. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 
 

 

 

 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
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Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Aan de weide ter hoogte van huisnr 19 zagen wij een rode stip, omringd door meerdere blauwe stipjes 
(het leek of deze blauwe stipjes met pootjes onder de rode stip hangden, dit waren er een 30 tal). 
 
Het voorwerp was naar schatting zo groot als een basketbal en zweefde tussen de 2 en 10 meter boven 
de grond, op en neer. 
 
Ik heb het gefilmd met mijn iphone, maar het was donker en je ziet er dus zo goed als niets op. 
 
Het leek op een rood ledje, omringd met blauwe ledjes die naar beneden hangden. Maar dit zou dan 
met batterij moeten werken en kan dus nooit zo met de wind meespelen (moest dit een grap zijn)." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Aan de hand van de beschrijving van het verschijnsel (“het leek op een rood ledje, omringd met 
blauwe ledjes”, “zo groot als een basketbal”) vermoeden we dat deze getuige een telegeleid 
modelvliegtuigje heeft waargenomen waarop enkele LED-lampjes waren bevestigd. 
 
In België bestaan een aantal verenigingen die gespecialiseerd zijn in het ‘s nachts vliegen met 
modelvliegtuigjes met LED’s.  
 
Enkele bewoners in de buurt van de waarnemingplaats werden aangeschreven met de vraag of ze 
misschien wisten of deze hobby in hun omgeving werd uitgeoefend. Op deze vraag werd geen reactie 
ontvangen. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk modelvliegtuig met LED’s 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Woensdagavond 24 maart rond 21u40 (kan iets vroeger of later zijn) reed ik op de Express-weg (E34) 
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richting Knokke.  In de verte zag ik een wit licht boven de snelweg, vermoedelijk van een vliegtuig. 
 Maar naar mate ik verder reed bleef het licht op dezelfde plaats hangen, het verplaatste zich niet.  Ook 
leek het mij iets te fel om van een vliegtuig te zijn, het leken net koplampen van een auto die in 
tegenovergestelde richting afkomt gereden.  Toen ik het licht naderde zag ik het iets duidelijker: ik 
kon toen duidelijk twee knipperende witblauwe lichten naast elkaar onderscheiden, en mss nog een of 
twee andere lichten (maar dat weet ik niet meer zeker, vermoedelijk roodachtig).  Toen ik vlak onder 
het object was kon ik een driehoekige vorm onderscheiden, ook leek het me absoluut niet hoog in de 
lucht te hangen, ik vermoed een 50-tal meter?  Het was vlak aan de meubelzaak Verberckmoes in Sint-
Gillis-Waas.   Ik kon niet echt iets ontwarren of dat driehoekig opbjec 
t ergens aanhing of niet, daarvoor was het te donker en de tijd om goed te kijken te kort.  Een flauw 
grap van een of andere modelbouwer, in elk geval wel een gevaarlijke grap want door het staren in de 
lucht had ik de baan niet goed in de gaten." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen van de getuige geen enkele reactie meer. 
 
Zonder deze informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding verder te 
onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Kameraad en ik waren op weg vanuit Brakel naar Oudenaarde met de auto, toen we rond kerselare 
waren zag ik op mijn linkerkant 2 lichtjes laag boven de grond ver weg (+- 21.30u), het moet in de 
buurt van de N60 en rond Ronse geweest zijn, wat ik raar vond omdat het in die richting bewolkt en 
overtrokken was, daarom dat het mij opviel, ik wees mijn kameraad die achter het stuur zat erop en hij 
besluit om van de de hoofdbaan te gaan een boerenstraatje in. We stapten vervolgens uit om het nader 
te observeren en wat raar is, is dat er nu nog maar 1 lichtje helder zichtbaar was, het bewoog heel, heel 
traag naar links en fonkelde lichtjes, zoals een ster dat soms kan doen. Mijn kameraad Pieter merkte 
vervolgens toch een ander lichtje op, laag boven het oppervlak rechts van het heldere lichtje en dat 
traag naar rechts vloog en dat veel, veel matter was dan het andere lichtje. Het fellere lichtje dat heel 
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traag naar links ging bleef op dat moment stabiel hangen. Vervolgens verdwijnt  
het matte lichtje en zien we enkel nog het heldere lichtje hangen, stabiel, licht fonkelend. Tot ook 
wanneer dit lichtje naar rechts begint te vliegen op een iets sneller tempo dan daarvoor, maar het 
bizarre is dat het nu begint te flikkeren (+-21.40u). We zien het lichtjes afdalen alsof het zou landen en 
verdwijnt dan. We hebben geen idee wat het zou kunnen zijn. We dachten aan helikopters, maar ik 
blijf twijfelen, we konden niet zeggen wat het was. Heel bizar. Kan iemand achterhalen wat het kon 
geweest zijn? Grtjs" 
 
 
Onze bevindingen 
 
Er werden verschillende pogingen ondernomen om aanvullende informatie over deze waarneming te 
bekomen, maar we ontvingen geen antwoord van de getuige op onze vragen. 
 
Ondanks het feit dat belangrijke informatie ontbreekt vermoeden we dat vuurballonnen werden 
waargenomen. De beschrijving van de verschijnselen (“fonkelende lichtjes”) en het einde van 
waarneming (“flikkeren”, “afdalen en verdwijnt dan”) pleiten voor deze verklaring.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens, vermoedelijk vuurballonnen 

 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Warm-gele lichtbol die in een strakke lijn van west naar oost vloog. Na ongveer 1.5 verdween de bol 
maar het was niet duidelijk of het verdween door het wolkendek. Een maand of 2 gelden verscheen 
iets dergelijks 's avonds rond het zelfde tijdstip maar dan in de tegenovergestelde richting. Er waren 
geen signaleringslichtjes zichtbaar noch enig geluid te horen, dus ik twijfel sterk dat het een 
(gangbaar) vliegtuig was." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
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Ondanks het feit dat belangrijke informatie ontbreekt vermoeden we dat een vuurballon werd 
waargenomen. De beschrijving van het verschijnsel (“warm-gele lichtbol”) pleit voor deze verklaring.  
 

Evaluatie: te weinig gegevens, vermoedelijk vuurballon 
 

 

 

 
 

Geachte 
  
Zaterdag laastaande keek ik zoals ik heel veel doe naar de vele vliegtuigen die boven onze regio 
vliegen , ik woon nammelijk in poperinge en hier vliegen iedere dag tientallen vliegtuigen boven onze 
regio. 
Maar zaterdag omstreeks 13u30 zag ik wel iets heel raar, er vlogen 2 vliegtuigen redelijk dicht van 
elkaar en tussen de 2 witte damplijnen dat de meeste vliegtuigen achterlaten dat je heel goed kan zien 
waren er plots 2 witte ronde bollen te zien die een minut of 2 de hanse tijd ronddwarelden tussen die 2 
witte lijnen ze zweefden altijd maar rond elkaar . 
zou dat eventueel iets zijn dat  uit het vliegtuig kwam of zou dat echt iets buitenaards zijn geweest? 
,spijtig genoeg heb ik hier geen beelden van. 
  
MVG 
S. D. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 

 

 
 

  

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)01PFNP1F0F&

<#==3&L)S(#M*/;*(&

M%8/&3%0L)E$NE&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&9#*/&%*#&4**."<=#54&.5<=#7&

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)0FPFNP1F0F&

<#==3&L)d';*/5(4*&

M%8/&3%0L)'%9#/**+9&0E$EF&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)21&M5##*&/'(!*&)'..*(7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  181 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

Ik stond een laatste cigaretje te roken in het vensterraam en keek zoals gewoonlijk naar de sterren. 
Plots merkte ik in oostelijke richting een schijnsel. Het leek op een ster met geelachtig licht maar 
scheen veel feller (en leek wellicht daardoor ook enkele malen groter) alsof het licht recht naar mij 
scheen. Dit duurde slechts even, dan verminderde de gloed tot de "normale" lichtsterkte van een ster 
en doofde verder uit tot er niets meer te bespeuren was. Ik bleef nog een minuut staan om te zien of er 
zich verder nog iets zou manifesteren, doch tevergeefs. 

 
 
Onze bevindingen 
 
Het is vrij moeilijk om een sluitende verklaring voor deze melding te vinden. De getuige zag het 
verschijnsel blijkbaar vanaf een zeer grote afstand en zeer kortstondig.  
 
De beschrijving van het verschijnsel doet denken aan een lichtkogel. Ook een (punt)meteoor kan een 
mogelijke verklaring zijn. Er zijn echter te weinig gegevens beschikbaar om een definitieve uitspraak 
te kunnen doen. 
 

Evaluatie: niet verklaard, te weinig gegevens  

 

 

 

 
 
Hallo Frederick, 
  
Hopelijk is alles goed met u. 
  
Zojuist weer iets gezien dat ik niet kon thuisbrengen. 
  
Vanuit mijn achtertuin zag ik zojuist rond 1u45 in NNO richting op ongeveer 75 a 80° drie keer een 
licht kort oplichten. Het was in een heldere hemel. Het licht had de helderheid van pakweg Capella in 
het sterrenbeeld Voerman, helderder, maar niet zo helder als Venus momenteel aan de westelijke 
hemel zichtbaar is. 
  
De eerste keer knipperde het twee keer. Ongeveer een minuut later op dezelfde plaats 1 keer. En weer 
ongeveer een minuut later iets meer naar het noorden op 85° nog een keer. Zeer helder, 1 lichtpunt, 
aan en uit. Er was geen geluid en ik kon geen beweging bespeuren. Mijn indruk was dat het zeer hoog 
was, maar niet op de hoogte waar je satellieten ziet passeren. Uiteraard kon ik dat alleen gevoelsmatig 
vaststellen. 
  
Het meest frappante was dat mijn hond na de eerste keer onmiddellijk naar binnen wilde! Licht 
paniekerig zelfs. 
  
Een week geleden zag ik het ook al, op dezelfde plek, maar toen waren er meer wolken en dacht ik dat 
het misschien gewoon een vliegtuig was dat even tussen de wolken door zichtbaar was. 
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Ik kijk veel naar de lucht, zeker sinds ik de eerste keer een UFO zag, en ik weet redelijk goed wat 
normaal (vliegtuig, satelliet, planeten, maan, sterren, vallende ster, etc.) is en wat niet. Dit was niet 
normaal. 
  
Gr. 
A. P. 
 

 

Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een vliegtuig waargenomen. De beschrijving van het 
verschijnsel “knipperde twee keer”, “1 lichtpunt, aan en uit” voldoen aan wat men mag verwachten bij 
het zien van een vliegtuig. Het feit dat het verschijnsel niet bewoog komt vermoedelijk doordat het 
recht naar de getuige vloog, waardoor de indruk kan zijn gewekt dat het stil leek te 
hangen.  Aanvankelijk dacht A.P. trouwens ook zelf dat hij een vliegtuig zag.  
 
De getuige is geen onbekende voor ons meldpunt en maakte al vaker melding van vreemde 
luchtverschijnselen die later vrij snel verklaard konden worden.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vliegtuig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : 90 ° 
 
Richting einde: O 
Hoogte einde  : 90 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"omstreeks 0h30 zag ik pal bovenuit mijn achterkoer tegen een heldere nachthemel vanuit het westen 
2 parallelle gedimde rode lichten passeren ,bestaande elk uit drie kleinere rode lichten naast mekaar , 
deze bewogen zich sneller als een lijnvliegtuig op hoge hoogte maar trager dan een asteroide , eerst 
dacht ik aan twee naast elkaar vliegende sattelieten die passeerden vanuit west naar oost , echter deze 
rode lichten bewogen opeens weg van elkaar maar ook weer terug naar mekaar op dezelfde koers en 
snelheid , ik zag nog nooit een satteliet of exploderende asteroide terug naar mekaar toekomen en 
verder vliegen.  
enkele minuten voor de lichten hoorde ik wel de motor van een sportvliegtuigje in de verte , alhoewel 
er vandaag een vliegverbod is over belgie vanwege de vulkaanwolk uit ysland ." 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)0TPFNP1F0F&

<#==3&L)>'/4*/='$#&

M%8/&3%0L)F$EF&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)21&;"/"..*..*&4*!5%!*&/'!*&.5<=#*(7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  183 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 
!

!

!
 
 

 
 

 
 

!"#$D?&$\).5="5".#+.$)).#+R2)9/($5EE2$5+$#+(="#+$E4$++.$,))2(C+$-).$5+$1))2.+3".#*40))(*6$

!"#$D?)&$\).5="5".#$-).$5+$R+1+#".#$-).$/+($-+2*9/"C.*+0$#+3)),($5EE2$5+$#+(="#+6$



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  184 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Voor deze melding kon niet meteen een sluitende verklaring gevonden worden. Enkele kenmerken van 
de melding wijzen volgens ons wel in de richting van een laserprojectie. 
 
Niet alleen werd een erg strak traject afgelegd (twee lichtgroepen naast elkaar bewegend, perfect 
parallel, met een identieke, kortstondige en hoekige afwijking van dit traject), bovendien bestonden 
beide “lichtgroepen” uit “telkens drie naast elkaar bevindende lichtpunten”.  Die perfecte symmetrie 
wijst niet in de richting van een natuurlijke oorzaak.  Mogelijk werd hier de laserprojectie van twee 
aan elkaar gekoppelde laserprojectoren waargenomen. Een kortstondige verbreding van de afstand 
tussen de twee projectoren zou de afwijking van het traject kunnen verklaren. Nazicht van de 
satellietbewegingen voor het moment van de waarneming leverde niets op. 
  

Evaluatie: mogelijk laserprojectie 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 20 ° 
 
Richting einde: ZZO 
Hoogte einde  : 15 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Mijn aandacht wordt plots getrokken door een klein wit sigaarvormig object dat lijkt stil te staan in de 
lucht. Het lijkt soms verder , dan weer naderbij. Verandering van kleur: wit  - zwart - roodachtig. 
Verandert lichtjes van positie, soms onzichtbaar, dan terug weer wel. Opvallend o.w.v. gesloten 
luchtruim." 
 
Onze bevindingen 
 
Deze waarneming werd mogelijk veroorzaakt door een ballon.  Zowel een mylarballon (een 
hoogglanzende, kussenvormige speelgoedballon die vaak rood gekleurd is) als een weerballon komen 
in aanmerking. Om 11u30 werd er een weerballon opgelaten in het Nederlandse De Bilt. Voor een foto 
van een groepje mylarballonnen zie: http://www.caelestia.be/BA-PB-06.html. 
  
Op het tijdstip van de waarneming (16u15) waaide er een zacht briesje met een snelheid van ongeveer 
15 km/u uit het NNO tot NO. Dat laatste strookt niet helemaal met de opgegeven bewegingsrichting 
van Z naar ZZO, maar een iets meer westelijke component op enkele tientallen meters boven de grond 
is goed mogelijk.  De ballonpeilingen van de ballon uit De Bilt bijvoorbeeld geven een azimut van 
355° op een hoogte van 152 m. Ballonpeilingen voor België zijn niet beschikbaar. 
  
Vermoed wordt dat telkens wanneer de ballon het licht van de zon naar de waarnemer weerkaatste, de 
ballon niet of nauwelijks van de heldere achtergrond te onderscheiden was (de zon bevond zich op een 
hoogte van 38° en niet zo ver rechts van het verschijnsel, namelijk op een azimut van 231°). Dit kan 
verklaren waarom het verschijnsel “soms onzichtbaar” leek. Een maximale reflectie kan dan weer 
verklaren waarom het voorwerp soms dichterbij leek te komen.   
 
Op het moment van de waarneming vlogen geen vliegtuigen in het Belgische luchtruim ten gevolge 
van een vliegverbod omwille van de aanwezigheid van vulkaanas hoog in de atmosfeer. Een vliegtuig 
kan hierdoor uitgesloten worden als verklaring. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk weerballon of mylar ballon 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: OZO 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: OZO 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Update van vorige melding. 
Zojuist heb ik hetzelfde fenomeen waargenomen als op 12 april. Ook hier weer een plots fel schijnsel 
dat dadelijk verzwakte en verdween. Deze maal kon ik waarnemen dat de stip zich naar het noorden 
verplaatste, ik had zelfs de indruk (maar dat kan een gezichtsafwijking aan mijn rechteroog zijn) dat 
het twee (stationaire) lichtpuntjes naast elkaar waren. De plaats van waarneming leek me wat 
zuidelijker dan de vorige waarneming (op kompas 130°). Het schijnsel was te zien iets hoger dan de 
heldere ster die in de oostelijke richting te zien is op dat tijdstip." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Met deze melding kunnen we weinig aanvangen. Het verschijnsel was ver van de getuige verwijderd 
en was slechts enkele seconden zichtbaar. De beschrijving doet denken aan een lichtkogel of meteoor. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 
 

 
beste 
 
ik heb al eens een melding gedaan bij jullie dacht ik met de (ufo?) fenomenen die me mijn hele leven 
al achtervolgen 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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het is blijkbaar voor geen ufomeldpunt of ufoloog bijzonder genoeg om aandacht aan te schenken,blijf 
ik er wel mooi mee zitten ... 
 
een dikke week geleden kwam een zeer heldere ster richting mijn huis,ik dacht een sateliet of zo maar 
tot mijn verbazing stopte het ding tot net voor mijn huis 
 
ik nam mijn camera en nam enkele foto's met een telelens in de hoop er meer van te zien,de sluitertijd 
was een halve minuut wat de sterren tot streepjes maakt (dit door mijn onkunde als fotograaf)  
opmerkelijk is dat bij de eerste foto iets naar of van de ster vliegt ,aan jullie om de foto's te bestuderen 
en graag had ik jullie mening  
 
het verhaal stopt niet want vorige week zaterdag ging ik gaan eten met vrienden en bij het 
buitenkomen zag ik een flits en eenzelfde te heldere ster,terug rationaliseren,dat het wel venus was of 
zo afscheid genomen van de vrienden en richting huis 
tot mijn verbazing volgde de ster me rechts van me gedurende de hele rit  
door een stadje was ik het ding kwijt,terug op de kleine wegen was het er terug ... 
ik stopte af en toe om te kijken of het ding bewoog,iedere keer ik stopte hield het ook halt 
tov de maan (het was halvvolle maan) nam het steeds andere posities in 
bijna thuis even door een bos waardoor ik het ding even kwijt was zag ik het pal boven mijn dorp 
hangen,eerst hing het nog steeds rechts van mij,dan de heuvel af mijn straat in en het was verdwenen  
 
een maand er voor zag ik voor mijn huis een lichtbol de groote van een voetbal,die ging naar rechts 
om vervolgens in een hoek van 45 graden de lucht in te gaan en te verdwijnen 
 
nog eens ik ben niet aan mijn proefstuk toe van rare fenomenen rondom mij,ja ik weet het verschil 
tussen een thaise vuurbalon en lichtbollen die rondvliegen aan een snelheid waar straaljagers enkel 
kunnen van dromen ,lichtbollen die achter een c130 aanzitten enz  
 
ik kan je garanderen dat ik geen fantast ben en kan er inkomen dat mensen zo denken als ik al mijn 
verhalen na elkaar opnoem,en ja ik heb een rijke fantasie 
 
de drang te bewijzen dat ik niet gek ben wordt alleen maar groter ,ik lees onafgebroken ufo boeken 
(nog maar een zestal maand ook al zie ik ze al mijn hele leven) en veel verhalen kloppen met hetgeen 
ik zie,zag (ook al zitten er een paar boeken tussen waarvan ik denk die tijd moet de lsd wel heel goed 
geweest zijn) 
 
ik hoop dat die foto's iets te betekenen mogen hebben  
 
het wordt voor mij meer een gesel dan een zegen en hoor graag jullie mening 
 
foto's genomen met sluitertijd halve minuut,camera canon 400d lens ,sigma 70-300 het statief stond 
steeds op dezelfde plaats en foto's genomen met afstandsbediening  
 
mvg 
 
K. 
 
 
frederick 
 
de heldere ster die ik fotografeerde was 20-04 om 21u58 eerste foto 21u 59 laatste  
Ik deed net de gordijnen toe als ik uit zuidelijke richting een fel lichtpunt naar me toe zag komen (van 
zuid naar noord)  
de snelheid ong zoals een vliegtuig  
tot mijn verbazing stopte het net voor mijn huis (ong er boven maar nog zichtbaar door het raam) 
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ik ging het buiten bekijken,en het bleef ogenschijnlijk hangen,ik nam mijn fototoestel en nam de foto's  
ik heb het ''ding'' blijven gadeslaan en het volgde het traject van de sterren ong naar het westen wat 
haaks is op de aanvliegroute en veel trager van snelheid  
ik woon in journal (tenneville) in de ardennen vieux grainchamps (mijn gegevens privé houden aub)  
kleur geelachtig wit (zie foto) opmerkelijk feller en groter dan de sterren op dat moment zichtbaar 
geen geluid  
hoogte moeilijk in te schatten  
ik maakte een schets zoals gevraagd (beetje kinderlijk getekend maar ben er toch in geslaagd :)  
zwart,aanvliegroute met de snelheid van een vliegtuig 
grijs (wat groen moest zijn) hangend ter plaatse,stoppunt van de zwarte route 
blauw,zeer traag mee met de sterren  
 
hopelijk hebben jullie hier wat aan  
 
mvg 
 
K. 
 
 

 
 
frederick 
 
het komen aanvliegen duurde niet zo lang,ik vermoed een halve minuut tot het tot stilstand kwam,het 
geheel zeker een dik uur of langer  
 
met het volgde het traject van de sterren bedoel ik dat na ''het'' tot stilstand kwam het  evenredig met 
de sterren mee bewoog ,de beweging die de sterren maken tov de aarde (de streepjes van de sterren 
zijn even lang of het fel licht) 
in het begin bekeek ik het ding ten opzichte van andere sterren en ook met het blote oog bleef die 
afstand hetzelfde  
er na heb ik er niet meer zo op gelet of het ding diezelfde afstand bleef bewaren 
 
het ding die eerst van rechtvoor naar me toekwam hing stil,daarna ging het zeer op het gemak naar 
rechts,was zeker een uur of langer zichtbaar,ik bleef niet de hele tijd buiten maar ging af en toe wel 
kijken of het er nog hing,iedere keer was het een stuk verder naar rechts gegaan tot het was verdwenen  
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mvg 
 
K. 
 
 
Onze bevindingen 
  
De aandacht van de getuige werd aanvankelijk vermoedelijk getrokken door een helder bewegend 
lichtpunt dat plots halt hield. Het is onduidelijk wat dit licht geweest kan zijn. De vraagt rijst of de 
getuige, toen hij even later buiten kwam (en het verschijnsel dus even uit het oog was verloren), per 
vergissing niet een heldere ster of planeet voor het eerder waargenomen verschijnsel aanzag.  
  
Het uiterlijk van het verschijnsel (“zeer heldere ster”) en het gedrag (“het volgde het traject van de 
sterren”, “zeker een uur of langer zichtbaar, ik bleef niet de hele tijd buiten maar ging af en toe wel 
kijken”) komt overeen van wat men mag verwachten bij het waarnemen van een ster of planeet. Ook 
de foto's genomen door de ooggetuige tonen aan dat het gefotografeerde object 
alle baankarakteristieken vertoont van een astronomisch object. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk planeet of heldere ster 
 

 

 
 

 
 
 

Geachte 
  
ik rij voor mij werk bijna dagelijks op de E403 kortrijk brugge ik werk bij het vlaamse kruis 
poperinge. 
ik had verleden week al een mailtje gezonden naar julie over die 2 witte bollen da ik had gezien wel 
vandaag reed ik ook richtig brugge met een patiente, en ik was ter hoogte van torhout toen ik plots iets 
heel vreemds zag in de verte het leek  op het eerste zicht een zweefvliegtuig want het zweefde echt 
heel traag van links naar  rechts op ,maar het kwam maar traag vooruit en plots ging het de andere kant 
terug op en draaide het juist gelijk op ze zijde toen zag ik juist een plate schijf die heel fel blonk en 
kort daarna was het juist gelijk verandert in een felle zilveren bol dat ik mss nog 10 sec zag en plots 
verdween het uit het niets , dat gebeurde omstreeks 14u15 op de E 403 kortrijk -brugge het kan niet 
anders of dat er da nog mensen hebben gezien het heeft zeker 1 of 2 minuten  geduurd !!! 
 
 
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 15 ° 
 
Richting einde: N 
Hoogte einde  : 80 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik zag een helder wit licht naderen uit het zuiden (kijkend vanuit mijn slaapkamer) dat snel groter en 
feller leek. Eerst dacht ik dat het misschien zo'n opstijgende hete-luchtballon was maar dit licht werd 
snel groter en naderde pal in de richting van mijn slaapkamervenster. Weldra zag ik dat het een soort 
vliegtuigje moest zijn met in de neus v/h toestel een felle schijnwerper (en toen het nog korter kwam 
zag ik onderscheid en kon zien dat het TWEE aparte schijnwerpers waren -vlak bij elkaar. Ik had het 
venster al geopend en hoorde bij het naderen een zacht, zangerig gezoem dat electrisch klonk (zeker 
GEEN geronk van klassiek motor !. Het geluid nam slechts matig in volume toe toen het bijna pal over 
mijn dak verder vloog in rechte lijn naar het noorden). Er was links een lichtblauw knipperlicht en 
rechts een rood op de vleugels. Ik schat dat de knipperlichten ogenschijnlijk 4 à 5 cm uit elkaar lagen. 
Naar mijn gevoel was het een soort verkenningvliegtuig (drone) in ons luchtruim. Ik schat dat het 
maar maar 100 of 200 m hoog vloog. De spanwijdte van de vleugels schat ik op slechts enkele meters 
(afgaande op wat ik zag én hoorde) Het zachte zangerige geluid toen het pal boven mijn dak vloog 
sterkt mij in mijn vermoeden dat het ging om een uiterst lichtgewicht toestel. Meestal zie ik 
vliegtuigen passeren van west naar oost of omgekeerd. De Z-N vliegrichting is uiterst ongewoon. ISS 
zag ik de laatste maanden al meermaals uit het westen komen overvliegen maar dit felle witte licht 
leek bijna op een zoeklicht van een rijkswachthelicopter die soms ook over Tiense Poort vliegt (maar 
heli's maken een hels kabaal)" 
 

 

Onze bevindingen    
 
Vermoedelijk werd hier geen gewoon vliegtuig waargenomen, maar een Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) of een modelvliegtuig. Vooral het geluid (“een zacht zangerig gezoem dat elektrisch klonk”) 
doet zulks vermoeden. Geen van beide mogelijkheden kon echter worden bevestigd. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk UAV of modelvliegtuig  
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Omstreeks 23u20 zag ik een opvallend wit object. Ik dacht eerst dat dit de poolster was (vergelijkbare 
grote, het object was misschien iets groter bij de waarneming). Maar na enkele seconden zag ik dat dit 
object redelijk snel bewoog. Het leek niet zo hoog te vliegen. Na een goede minuut was het 
onzichtbaar. 
Ik ben er van overtuigd dat het geen vliegtuig was, omdat deze altijd (rode) knipperende lichten 
hebben. het object dat ik zag was fel wit (zoals een ster) en bewoog in een rechte lijn, zoals een 
vliegtuig (veel trager dan een vallende ster!)" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk satelliet 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 31-04-2010 
Plaats: Eys (Nederland) 
Tijdstip: 21u30 
 
Bijzonderste kenmerken: een landend lichtverschijnsel 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : 65 ° 
 
Richting einde: NW 
Hoogte einde  : 0 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Onze ervaring 
Ik zag een ( dacht ik ) flikkerende ster. Dus ik pakte mijn verrekijker erbij. Ik zag dat het geen ster 
was. Het had een vorm van een vliegende schotel. Het gaf wit licht en aan de andere kant ( links ) een 
zwak groen licht. Dit was om 9:30. Ik heb dit object gevolgd tot 10 uur. Toen was ik even weg. ( 
Even? ). Om half 11 was ik terug. Toen was het object weg. Het bewoog naar het WNW. 
 
Wij zagen het object om half 10. Net als bij mij. We pakten een verrekijker. We zagen dat het de vorm 
had van een vliegende schotel. Het bewoog zich langzaam naar rechts. ( Westen ). Opeens doemde er 
een tweede vliegende schotel op. Het ( leek ) veel groter dan de eerste. Het kwam richting Paul’s huis. 
( Oosten ). Toen verdween de Tweede Vliegende Schotel. De Eerste Vliegende Schotel landde ( 
langzaam ) achter het Eyserbos, of erin. Dat zagen we niet. In ieder geval, het verdween. Dit gebeurde 
om ( ik denk ) half 12 en Zevus denkt 11 uur. De volgende dag zijn we naar het Eyserbos gegaan om 
de Vliegende Schotel te zoeken. Niets. :(" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik liet de hond uit en zag een oranjeachtig lichtvlek, ik woon vlak bij schiphol airport en ben gewend 
vliegtuigen met boordlichten in de lucht te zien. Oorspronkelijk dacht ik aan een helicopter, alleen het 
licht stond te hoog voor een helicopter, maar het gedroeg zich als een helicopter, stilstaand, dan weer 
heen en weer, lager hoger, dat wat een helicopter kan en een vliegtuig niet. Plotseling was er een 
tweede licht schuin boven het eerste, dat licht gedroeg zich ook als een helicopter, maar steeg 
plotseling relatief snel op werd kleiner en verdween; dat duurde plus minus 20 seconden; ik begon nu 
aan mezelf te twijfelen; ik checkte mezelf, ben ik aan het halucineren , nee daar loopt mijn hond , daar 
zwemmen eenden, ik hoor kikkers, dit is geen waanbeeld, kan het een weerspiegeling zijn van de 
grond??? Volgens mij niet want het gedrag was te mechanisch en niet een soort spiegelbeeld van iets 
bewegend op de grond; klopte ook al niet met het komen en gaan van de tweede lich 
tvlek, die overigens relatief scherp omlijnd was; 
Ik bleef minstens nog een minuut naar het bewegende object kijken totdat het net als de tweede relatief 
snel omhoog ging en verdween. Het vond plaats in het zuiden van waar ik stond; het was 110 % zeker 
geen sateliet omdat die in een orbit zich voortbewegen en bovendien gaan die hoog in de lucht en niet 
relatief laag. Ik geloof niet in aliens of ufos, maar ik kan deze waarneming niet ontkennen; ik denk dan 
ook aan iets wat door mensen is gemaakt en waarmee in het geheim wordt geexperimenteerd. Iets 
ander kan ik er niet van maken.  
Omdat het me als scepticus bezig houdt, keek ik op internet en zag een sighting in Pittsburg  USA, die 
was opgenomen op 29 april 2010 en dat lijkt als twee druppels water op wat ik zag; het enige verschil 
is de kleur van het licht, die was hier meer dat van een natriumlamp ( oranje achtig ) terwijl op het 
filmpje het licht geel/wit is. Het gedrag en dat wat je zag is verbazingwekkend gelijk. Ik ben geen nut 
eerder nuchter en geloof niets. Nog maals ik heb dit bij mijn volle verstand waargenomen en kan het 
niet ontkennen. Ik hoop dat u hier iets mee kan. mvg Thijs Offenberg / 63 jaar Mr. in de Rechten/ 
?????" 
 
 
Geachte Mijnheer Delaere, 
 
de link is www.LATEST-UFO-SIGHTINGS.NET  USA all sightings period 25 april - 2 may Stunning 
UFO's over Pittsburg River, PA  
ik zou zeggen 60 graden boven horizon / een ander verschil met Pittsburg realiseer ik me nu is dat wat 
je ziet op dat video filmpje bij schemering is gefilmd, terwijl ik mijn waarneming in het donker zag.  
Overigens denk ik nu - na uw info - dat het waarschijnlijk over zo,n vuur ballon uit China gaat, zoals u 
die beschrijft. 
 
mvg T. O. 
 
 
Onze bevindingen          
 
Volgens de windgegevens voor Schiphol (5 km ten noordwesten van Amstelveen)  kwam de wind uit 
het noordwesten tot noord-noordwesten. De bewegingsrichting van de verschijnselen klopt dus met de 
windrichting.  
 
Tijdens het onderzoek van deze melding kwam de getuige zelf met de meest logische verklaring naar 
voren: “Overigens denk ik nu - na uw info - dat het waarschijnlijk over zo’n vuurballon uit China gaat, 
zoals u die beschrijft.” 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
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Je voudrais vous signaler ce que j'ai vu la nuit de samedi 1 mai 2010, vers 23 h mes deux chats n'étant 
pas rentrés, je me lève pour les appeler et je vois derrière chez moi 1 boule lumineuse puis 2 qui 
bougeaient et tournaient sur elles même, le chaton resté à l'intérieur grognait et les 2 gros chats sont 
rentrés en grognant aussi, j'ai voulu photographier avec mon Gsm, mais celà n'a rien donné. j'habite à 
XXXXXXX  
D. H.        
 
Vertaling 
 
Ik zou u graag willen melden wat ik in de nacht van zaterdag 1 mei 2010 heb waargenomen rond 
23u mijn twee katten waren nog niet terug naar binnen gekomen, ik stond op om ze te roepen en ik zag 
achter mij(n huis) één lichtgevende bol dan twee die bewogen en ter plaatse rond draaiden. Het 
kattenjong bleef binnen en gromde en de twee dikke katten zijn ook al grommend naar binnen 
gelopen. Ik had dit met mijn gsm willen fotograferen, maar het resultaat trok op niet veel. 
Ik woon aan de XXXXX 
D.H. 
 
Onze bevindingen 
 
Samen met COBEPS (Comité Belge d'Étude des Phénomènes Spatiaux) werd afgesproken dat het 
Belgisch UFO-meldpunt alle Franstalige meldingen die bij haar binnenkomen voor verder onderzoek 
naar hen zendt. COBEPS zal de meldingen verder beoordelen en ons van hun eventuele conclusies op 
de hoogte brengen.  
 

Evaluatie: doorgestuurd naar COBEPS 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
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Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Bij het bekijken van mijn reisfoto's zag ik een vreemd object. Ik heb op het ogenblik zelf niets gezien, 
noch gehoord. Ook mijn drie reisgenoten hebben ook niets gemerkt. 
 
De foto is genomen op Dantes View op een hoogte van ongeveer 2500 m. De kijkrichting is 
Westelijk." 
 
 

 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Tijdens het nemen van deze foto hebben zowel de fotograaf als z’n drie reisgenoten niets 
waargenomen. Per toeval werd het verschijnsel achteraf op de foto opgemerkt. 
 
Zeer waarschijnlijk werd hier een voorbij vliegende vogel gefotografeerd, met rechts de kop, links de 
staart en in het midden een deel van de vleugel. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vogel 
 
 
 

 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: O 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: O 
Hoogte einde  : 30 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Bij een donkere achtergrond van een zware regenbui, zag ik twee lichtpunten aan de hemel, ongeveer 
op 30°hoogte in oostelijke richting.Ik dacht een licht golvende beweging te zien maar ben er niet zo 
zeker van. 
Dacht eerst aan vliegtuigen maar aan de manier van bewegen dacht ik dan aan ballonnen. Maar 
aangezien zij tegen de windrichting in gingen kon ik deze mogelijkheid ook uitsluiten. 
Ben toen naar binnen gelopen achter mijn fototoestel. 
Ondertussen was een object reeds achter de huizen verdwenen, daardoor staat er maar één object op de 
foto. 
Zoiets heb ik nog nooit gezien alhoewel ik veelal buiten ben, ook s'avond en s'nachts( heb als hobby 
vissen). 
Zo, wat het is weet ik dus niet maar ik vond het nodig om dit even mee te delen. 
Grt. A." 

 

 
 
 
Onze vindingen 
 
Hier werd waarschijnlijk de reflectie van zonlicht op vogels waargenomen en gefotografeerd. 
 
Een ballon kon meteen worden uitgesloten doordat het verschijnsel niet met de wind mee bewoog. Die 
avond stond in Gent (5 à 6 km ten ZZW van Oostakker) een zwakke wind die uit een overwegend 
noordwestelijke richting kwam. 
 
Op de foto is te zien dat de zon zich in de rug van de fotograaf bevond (het deel van het dak dat op de 
foto is te zien baadt in het zonlicht). In die omstandigheden worden sterk reflecterende voorwerpen, 
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zoals bijvoorbeeld de glanzende witte vacht van een meeuw of gans, sterk gecontrasteerd wanneer 
ze voor een donkere wolkenpartij passeren. 

 
Evaluatie: mogelijk vogels 

 

 
 

 

 

 

 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : 15 ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : 90 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Vanaf mijn dakterras in het centrum van Deventer zie ik in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit 
het oosten een helder licht in mijn richting vliegen. Op dat moment dacht ik aan een helicopter, vooral 
door de relatief lage hoogte waarop het object voor mijn gevoel vloog. Het object blijft echter opeens 
enkele seconden stil hangen om na een knippering van het licht recht omhoog te gaan. Het licht stijgt 
zo snel dat ik de mogelijkheid van een helicopter kan uitsluiten. Na zo'n 5 a 10 seconden is het object 
al zo hoog dat het licht niet meer zichtbaar is." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: O 
Hoogte begin  : 65 ° 
 
Richting einde: ONO 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"09/05/2010. Ik ben op zakenreis in Madrid. Tijdens een avondwandeling in Parque Juan Carlos keek 
ik naar het lokale jongeren die met kites aan het vliegeren waren. De Luchthaven van Madrid licht 
vlakbij dit park en er is steeds wel wat te zien.Ik ben hobbymatig veel met vliegtuigen (WWII, Fighter 
jets enz) bezig. Ik bezoek regelmatig airshows. 
Plots zag ik veel hoger in de lucht dezelfde verschijnselen als de foto van de man uit Oostakker. 2 (!) 
kleine lichtgevende stippen (nauwelijks waarneembaar) die onmogelijk vliegtuigen konden zijn gezien 
de hoogte en de snelheid waarmme ze ze zich voortbewogen.(satelieten ?) De lichtpunten bevonden 
zich ongeveer 5cm uit elkaar binnen mijn gezichtsveld. Ik moest goed blijven kijken en heel erg 
focussen omdat de objecten zo ver weg waren en het bijgevolg zinloos was omstaanders te wijzen op 
het fenomeen. Ik spreek ook te weinig spaans en was het bijgevolg niet zinvol andere wandelaars aan 
te spreken over hetgeen ik zag. Ik had een digitale camera bij maar gezien de afstand van de objecten, 
de lage kwaliteit van de camera en de korte waarneming (ik wilde de objecten zeker niet uit het oog 
verliezen) was het zinloos foto's te nemen. 
 
Gezien lijnvliegtuigen op 10.000m vliegen en op dat ogenblik nog duidelijk als vliegtuig herkenbaar 
zijn, schat ik dat de 2 objecten ongeveer 3x zo hoog moeten hebben gevlogen. Het waren niet meer 
dan 2 witte stippen die zich naast elkaar in een hoek van 60 graden boven mij richting N.O. bewogen . 
Dit met een snelheid die makkelijk 3 à 5X sneller ligt dan de waarneming van een lijnvliegtuig of 
jachtvliegtuigop 10.000m hoogte.  
 
Omdat het voorval in mijn hoofd bleef 'hangen' surfte ik naar jullie website. (voor de eerste maal) 
Toen ik de foto van de identieke waarneming in Oostakker zag, besloot ik mijn waarneming aan jullie 
te melden. Ik heb iets waargenomen waarvan ik met zekerheid durf te zeggen dat het geen vliegtuigen 
waren. Ik gebruikte geen drugs, noch alcohol. Waren dit mogelijk satelieten ? Hoe kan het dat er 
eventueel 2 stippen waarneembaar waren ? Gelieve noch mijn naam of email-adres openbaar te 
maken. Graag een reactie." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Volgens de ballonpeilingen voor Madrid kwam de wind op het moment van de waarneming zowel 
nabij de grond als op grotere hoogte uit het zuidwesten. Deze richting strookt met de bewegingrichting 
van de verschijnselen die de getuige aangaf (“richting N.O.”). 
 
We vermoeden dan ook dat de “nauwelijks waarneembare” “kleine lichtgevende stippen” niets meer 
waren dan twee ballonnetjes die door de wind werden meegevoerd. 
  

Evaluatie: waarschijnlijk twee speelgoedballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik zit vanavond nog buiten zo'n 1uur en een half geleden en ik zien voor de 2de keer in men leven een 
UFO een driehoekig voorwerp met drie lichtpunten op het ging niet zo snel en de lichtpunten 
flikkerden heel de tijd? Wat zou dit kunnen zijn ik zou het graag weten ik was helaas telaat om mn 
fototoestel te nemen het verplaatste zich voortdurend door" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 
 

 
Via SMS kwam volgend bericht binnen: 
 
“Er zweeft al een half uur een vreemd rond object zo goed als ter plaatse boven Turhout ter hoogte van 
de ring en Philips fabriek. Ik wil het alleen maar melden, meer niet.” 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Diezelfde dag werd de getuige opgebeld. De man dacht dat het hoogstwaarschijnlijk om een zwarte 
ballon zou gaan. Hij wou deze waarneming gewoon melden en is niet geïnteresseerd in een eventueel 
verder onderzoek. 
 
Meer details kon de getuige niet meedelen en hij wou het digitale meldingsformulier op de website 
van het Belgisch UFO-meldpunt niet invullen. 
 
 
Onze bevindingen 
 
De getuige vermoedt zelf dat hij een ballon heeft waargenomen. 
 
De melding werd in ons archief opgeborgen in de hoop dat er ooit nog een andere getuige van deze 
waarneming bij ons komt aankloppen die ons van gedetailleerdere informatie kan voorzien. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, ballon 
 

 

 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Bij het huiswaards rijden op de R4 stellen we (ik en mijn echtgenote) plots in de verte, hoog in de 
lucht aan onze linker zijde enkele lichten vast. Hoe dichter we komen hoe meer lichten er samen te 
zien zijn. een minuut later zien we dat de hemel van links naar rechts een formatie lichten bevat die 
zich langzaam naar rechts, op en neer verplaatsen. Het zijn er wel honderd denken we, wijd verspreid, 
soms dicht bij elkaar. langzaam rijden we verder en zien we nu de lichten aan onze rechter zijde. Mijn 
echtgenote kan nu alles duidelijk bekijken, ik zie al wat minder door de voorvenster van de wagen. Ze 
bewegen allemaal en meerderen doven heel langzaam, anderen bewegen verder door elkaar...tenslotte 
zijn ze plots allemaal weg ! we zijn dan al wel enkele minuten verder...wat dit is weet ik niet, maar er 
waren er heel veel die zich over enkele km's breed uitstrekte. 
Ik heb geen foto's kunnen nemen omdat we ons op de R4 bevonden en parkeren is daar zeer moeilijk 
én gevaarlijk . Het is er donker. 
Graag jullie reactie als er meerdere personen dit fenomeen gezien hebben. Er reed die avond nog een 
voertuig voor ons die eveneens heel traag de R4 heeft vervolgd, net als wij... 
groeten P." 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
De beschrijving (grote groep uitdovende lichten) doet vermoeden dat het hier ook om vuurballonnen 
ging. 

Evaluatie: te weinig gegevens, waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 
 
 

 
Hallo, 
  
Ik heb 2 ufo's gezien toen ik uit het raam keek. 2 bollen licht, de ene keer wat feller als het andere 
moment. 
Ze stonden vertikaal boven elkaar, daarna ging de onderste in een flits naar rechts, even later weer bij 
elkaar. 
Ik heb een filmpje gemaakt van eentje, want ze bleven best lang op en neer zigzaggen. Op het laatst 
stonden ze weer vertikaal. 
Het waren duidelijke :'"vuurbollen''. Mijn gevoel zat in mijn keel en heb het stiekem gefilmd 
Het was om 23:10, maandag avond op 17 mei Filmpje duurt ruim 3 min. en op de helft zie je het 
bewegen. Ik heb de camera stil gehouden. 
Weten jullie of dit een echte ufo was? Ik zou niet weten wat het anders kan zijn! 
Hopenlijk tot binnenkort. 
 
Met Vriendelijke Groeten,  
Mw. van B. G. 
 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)0GPFRP1F0F&

<#==3&L)a5(!='6*(&CI*!*/."(!D&

M%8/&3%0L)1E$0F&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)65!*')**.!*(&6"(&.5<=#)'..*(&

!"#$DG&$TE3+.(E4.)3+$="($5+$-"5+ER++05+.$5"+$1+$-).$5+$#+(="#+$E.(-).#+.$/+RR+.6$



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  202 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 
Onze bevindingen 
 
Ondanks het feit dat we van de getuige bijkomende informatie ontvangen hebben kunnen we niet 
meteen een verklaring voor de melding vinden. 
 
De beschrijving van de verschijnselen is te vaag om de melding verder te onderzoeken. 
 

Evaluatie: niet verklaard, te weinig gegevens 

 

 

 
 

 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"We zagen in Zuidelijke (ZZW) hemel een grote oranje vlek razendsnel naar beneden 'vallen' als een 
vuurbal. Hierna vloog hij weer wat omhoog. Gedurende 2 a 3 minuten bleef hij 'hangen'in de lucht, 
waarbij hij wat naar boven en onder bewoog. Toen zagen we ook vliegtuiglichten ver aan de onderkant 
passeren, waardoor we pas zagen hoe hoog 'het licht' evengoed hing. Daarna werd het licht (leek wat 
op de kleur van een vlam)steeds kleiner, doordat het razendsnel weer richting het zuiden verdween. 
Het zag er eigenlijk uit zoals een vuurbal, behalve dat dit het absoluut niet was en heel erg groot moet 
zijn geweest." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Vermoedelijk betrof het een vuurballon die in turbulente luchtstroom terecht kwam. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vuurballon 
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Geachte, 
  
Gisteren 23 mei 2010, ongeveer om 22u28, zaten we buiten in de tuin bij de buren in Moleneinde te 
Zaffelare. 
Toen we plots een vuurbal zagen komen aangevlogen van het Noor-Oosten en het vloog richten Zuid-
Oosten. 
We hadden geen tijd om onze camera te nemen, wel hebben we een aantal filmpjes gemaakt  met de 
gsm. 
Best te bekijken met Real Player. 
Het object was duidelijk zichtbaar je kon het vergelijken met een rood-geelachtig voorwerp dat in 
brand stond en traag voorbij vloog. 
Voorbij onze tuin achter de bomen waren we het even kwijt, om het kort daarna terug te zien vanuit 
het straatje naast de buren. Het ding is dan flikkerend uitgedoofd en nadien was het een zwarte massa 
die we konden blijven zien omdat het langzaam naar beneden dwarrelde. Boven de serres van onze 
achterbuur was het verdwenen. 
We zijn in de auto gestapt en zijn in de richting gereden naarwaar we vermoeden dat het was 
neergekomen. Ter plaatse hebben we een man met kind aangesproken die meikevers aan het zoeken 
was, en ook een flits had waargenomen van dit ding. 
  
Terug thuisgekomen zaten we nog een tijdje na te kaarten over dit fenomeen bij de buren, toen we 
vanuit het Zuid-Oosten richten Noorden een tiental lichtpuntjes zeer snel zagen overkomen waarna die 
in een snel tempo achter de kerk van Zaffelare zagen verdwijnen. Deze vlogen zo snel dat we dit niet 
hebben kunnen vastleggen op video. 
  
Op de bijgevoegde filmpjes zie je onze eerste waarnemingen van de vuurbal of ander object. 
  
Graag, indien jullie hier meer informatie over hebben, ons daarover in te lichten, waarvoor alvast onze 
dank. 
  
Vele groeten van een familie uit Zaffelare, Moleneinde en hun buren. 
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Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer 
 
Ook hier wijst de beschrijving van het eerst waargenomen verschijnsel (“rood-geelachtig voorwerp dat 
in brand stond en traag voorbij vloog”, “flikkerend uigedoofd”) overduidelijk in de richting van 
vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Plotseling vanuit het zuiden een oranje-rode bol die langzaam aan de hemel bewoog en zo nu en dan 
stil bleef hangen om plotsklaps als een lichtflits te verdwijnen en plotseling wederom aan de 
noordelijke kant weer tevoorschijn te komen. Snel mijn fotocamera gepakt en wat foto's geprobeerd te 
maken. Deze zijn toegevoegd." 
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Onze bevindingen 
 
Volgens de windgegevens bekomen in Rotterdam was de wind aan de grond op het moment van de 
waarneming “variabel”. Met deze informatie kan niet gecontroleerd worden of het verschijnsel al dan 
niet met de wind mee bewoog. 
 
De beschrijving van het verschijnsel (“een oranje-rode bol”) en het voorwerp dat op de foto is te zien 
strookt met wat men mag verwachten bij een waarneming van een vuurballon. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 
 

 

 
 

 
Beste,  
 
afgelopen zaterdag zaten mijn vrouw en ik bij vrienden, in Kasterlee in hun tuin. Rond ca 23h, het was 
al zo goed als donker, 
steeg er opeens, van achter een bos in de buurt, een fel oranje vuurbal op. Hij stuurde eerst in onze 
richting, maar  
dan opeens veranderde hij van richting, en steeg verder op en vloog in een andere richting weg, verder 
en verder omhoog. 
Heel raar, vonden we, daar wij allen wel heel goed een vliegtuig herkennen.  
Nog geen minuut nadien steeg er weer zulk tuig op, en zo'n 3 minuutjes daarna weer een. 
Ondertussen hadden we een verrekijker gehaald, en hebben we getracht iets van een herkenning te 
onderscheiden. 
Dit was niet mogelijk, door de fel oranje kleur, alsook door de duisternis. 
Ik meld dit maar even. Ik ben geen fantast, en zeer kritisch aangaande zulke zaken, evenals de anderen  
die aanwezig waren, maar dit konden en kunnen we echt niet verklaren. 
Misschien is er een logische uitleg voor, en dan horen we die graag, maar ik vrees dat we hier iets 
gezien hebben 
dat onverklaarbaar is.  
 
Met vriendelijke groet, 
P. V. B. 
 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving van de verschijnselen (“een fel oranje vuurbal”) voldoet aan wat men mag verwachten 
bij het waarnemen van een vuurballon. Bij deze waarneming werden klaarblijkelijk twee 
vuurballonnen opgelaten vanaf dezelfde locatie met slechts enkele minuten verschil. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
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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 vrienden en ik zaten buiten op het terras van ons jeugdhuis toen we plots 2 lichtpunten zagen 
vliegen aan de hemel. Het viel enorm op omdat de punten enorm groot waren, niet te vergelijken met 
een ster, een vliegtuig of een satelliet. De eerste was iets groter als de tweede. Ze vlogen op gelijke 
afstand van elkaar en bleven plotseling hangen. Op dit moment begonnen ze langzaam te verkleinen 
alsof ze recht naar boven wegvlogen. Tot ze zo klein werden dat ze verdwenen." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer. 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: N 
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Hoogte begin  : 35 ° 
 
Richting einde: W 
Hoogte einde  : 75 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Met 2 andere getuigen zag ik vanaf het balkon op de derde verdieping aan de westzijde een lichtpunt 
vanuit het noorden naderen, welke alsmaar groter werd tot het zich tekende als een grotere sterk gelig 
lichtende 'ovaal/vlek' met ook een rood lichtpuntje eraan vast. Vervolgens veranderde het verschijnsel 
van snelheid en verplaatste (hoek van zo'n beetje 90 graden) het verschijnsel zich van ons af in 
westelijke richting schuin omhoog de hemel in, waarbij het vervolgens weer kleiner werd als een 
sterretje en uit het zicht verdween. Het verschijnsel maakte geen geluid en knipperde niet. De afstand 
van ons als schouwer tot het verschijnsel was ook niet in te schatten. Wat kan het geweest zijn? Was 
het in onze dampkring en is het daaruit gevlogen (zo leek het namelijk)?" 
 

 

Onze bevindingen 
 
De beschrijving stemt volledig overeen met een vuurballon. De wind kwam toen aan de grond in 
Rotterdam (op 16 km ten NW van de waarnemingslocatie) uit het oosten, wat strookt met de 
opgegeven bewegingsrichting.  
 
Interessant is de melding van de hoekverandering van 90°. Het komt wel vaker voor dat de 
windrichting in hogere luchtlagen afwijkt van deze op de grond. Ook de schijn dat het de atmosfeer 
binnenkwam en die ook weer verliet is opmerkelijk. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Hallo 
 
Ik kwam vannacht buiten men vriend zen appartement aan de zeedijk te Raversijde en keek de kant op 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)0EPFTP1F0F&

<#==3&L)Y"6*/95:!*&

M%8/&3%0L)F$1F&J&F$EF&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&-*.&.5<=#&%*#&4/'*(*&*(&/'!*&.5<=#:*97&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  208 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

van Middelkerke en zag een fel licht met groene en rode lichtjes die beweegde enkele meters in de 
lucht, bleef me focussen en wilde terug aan bellen bij men vriend maar het facinneerde me zo dat ik 
niet wist wat gedaan had ook geen telefoon met camera bij.En bleef ng even kijken en het verdween 
richting de duinen ." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer. 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 
 

 

 
 

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
".2 oranje bolletjes in het ZO 
.eerste verdwijnt snel richting O (achter bomen) 
.tweede kunnen bekijken met verrekijker; lampvormig, leek uit 2 donker-oranje bollen samen te 
bestaan (weerkaatsing verlichting autosnelweg?) 
.tweede steeg langzaam naar boven  
.tweede kleurde onderwijl lichter, flikkerde eventjes (als vliegtuig) 
.verdween tijdens het stijgen (lage bewolking?) 
.honden al de hele avond onrustig" 
 

 

Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat vuurballonnen vermoeden. Op een bijkomende vraag over de bewegingsrichting, 
wat zou toelaten om deze hypothese te toetsen, werd niet geantwoord. 
 

Evaluatie: mogelijk vuurballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: WNW 
Hoogte begin  : 40 ° 
 
Richting einde: WZW 
Hoogte einde  : 40 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Tussen wolken zijn hier vaak lichte bollen of eigenlijk halve bollen; soms plat (ovaal in de lucht), 
soms half rond. Uit een bol kwam een grote vis met een lange staart die vloeiend bewoog; langzaam 
golvend. Ik stond ademloos te kijken en weet zeker dat ik dat gezien heb! Bizar. Verdween tussen de 
wolken met staart golvend erachteraan. En nee; ik rook en drink niet en zag het gewoon tussen andere 
witte bollen." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer. 
 
De beschrijving van de beweging en de staart wekken het vermoeden dat er in de omgeving aan 
nachtvliegeren wordt gedaan. 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt echter niet mogelijk om de 
melding verder te onderzoeken. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk verlichte vlieger 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: Z 
Hoogte begin  : 55 ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Geachte, 
 
Het is volle maan zag ik en daarom besloot ik een paar foto's te nemen vanuit mijn tuin met de maan 
tussen de bomen. Ik neem een paar foto's en kijk onmiddellijk naar het resultaat, wat mijn opvalt is een 
lichtpunt rechtsboven op de foto. Ik kijk direct omhoog om te zien wat dit zou kunnen zijn, maar niets 
meer te zien, tussen het nemen van de foto en het speuren zat max 30 seconden. Wat zou dit kunnen 
zijn???? daarom stuur ik dit naar jullie door. 
ik heb wel de foto moeten aanpassen om door te sturen origineel 4.1Mb" 
 

 
!

!

!

!
Onze bevindingen 
 
Bij het nemen van de foto werd een flash gebruikt waarbij het licht daarvan op een klein object (insect 
of pluisje) weerkaatst werd. Ook het feit dat de fotograaf zelf niks had opgemerkt wijst in die richting. 
Een ster of planeet die helder genoeg is om zo duidelijk gecapteerd te worden viel op het ogenblik dat 
de foto gemaakt werd nergens te bespeuren in het zuidwesten. 
 

Evaluatie: insect of pluisje 
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Geachte, 
  
Woensdag 23-06-2010 s 'avonds voor ik slapen ging, keek ik bij een sigaretje roken naar het 
heelal vanuit mijn badkamer om 23.30 uur . Er zat maar een 
ster bij het vallen van de duisternis , in het westen denk ik. Andere sterren waren nog niet zichtbaar , 
opeens zag ik een ster die oplichtte t'zuiden , verplaatste zich traag 
en doofde uit ( WEG) een paar seconden later , was hij daar terug ....zelfde scenario traag verplaatsen 
en uitdoven ? Derde maal ..paal boven mijn hoofd , terug het zelfde 
scenario ? Ik heb dit al eens gezien  , maar was dit vergeten ( toen zag ik het maar eenmaal )  een paar 
maanden geleden .Mijn Kleindochter is hier op bezoek ( vakantie ) 
is 14 jaar ...en is gisteren avond 24 juni om 23.15 komen kijken naar boven , en hebben wij het terug 
gezien klokslag 23.30 uur . Mijn kleindochter geloofde het eerst niet 
maar is er nu van overtuigd , en was zeer verwonderd .Wij hebben het maar één keer gezien gisteren , 
hopelijk is het vanavond helder weer, niet bewolkt ? 
  
Voor echt en waar verklaard , 
Groetjes J. 
  

&
Onze bevindingen 
 
Vermoedelijk heeft deze getuige de overkomst waargenomen van enkele satellieten en het ISS. 
 
Om 23:22:55 verscheen deze laatste in het Z (hoogte 10°) om vervolgens het hoogste punt van zijn 
baan in het ZO te bereiken (slechts 14°) en tenslotte in het OZO om 23:26:17 terug in de aardschaduw 
te verdwijnen (opnieuw op 10° hoogte).  Magnitude was -1.9. 
 
Het uitdoven wordt mogelijk verklaard doordat de door de zon verlichte kunstmanen in de 
aardschaduw terecht kwamen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk satellieten in combinatie met het ISS 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"bewoog noordelijke richting leek op de poolster maar begon plots te bewegen en stond weer stil en 
vloog vervolgens weg maar zeer traag  toen merkte ik nog twee kleinere op die flitste naar elkaar en 
waren plots weg" 
 
 
Onze bevindingen 
 
De oorspronkelijke melding bevatte te weinig informatie. Er konden geen bijkomende vragen gesteld 
worden omdat het opgegeven e-mailadres niet meer actief bleek. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"door mijn kinderen opgemerkt en daarna door mezelf gezien: zwarte perfect ronde schijf die zich 
zonder geluid van noord naar zuid verplaatste tegen een snelheid die niet van een luchtballon of een 
met helium gevulde ballon kon komen. Hebben jullie nog meldingen of een verklaring voor dit 
verschijnsel? Het ging helaas te snel voor een foto of filmpje..." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Ondanks het feit dat de getuige een ballon uitsluit lijkt dit ons de meest voor de hand liggende 
verklaring voor wat hier werd waargenomen. 
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Op het moment van de waarneming kwam de wind in Deurne (op 8 km ten ZZW van Schoten) uit het 
noorden. Deze richting stemt goed overeen met de bewegingsrichting van het verschijnsel. 
 
Mogelijks werd hier de onderkant van een uitgedoofde vuurballon waargenomen (“zwarte perfect 
ronde schijf”) die door de wind werd meebewogen. 
 

Evaluatie: mogelijk uitgedoofde vuurballon 
 

 

 

 
 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Vanop ons terras zagen we drie lichtpunten vrij snel door de lucht bewegen (alvast sneller dan een 
normaal vliegtuig). Iets later passeerden ook nog een vierde en een vijfde lichtpunt." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De oorspronkelijke melding bevatte te weinig informatie. Er konden geen bijkomende vragen gesteld 
worden omdat het opgegeven e-mailadres niet meer actief bleek. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: NNO 
Hoogte begin  : 75 ° 
 
Richting einde: WZW 
Hoogte einde  : 5 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Waarneing door F. V. B. + GVDL (buurman): 
Geel-oranje licht dat te snel leek te bewegen om van een vliegtuig te zijn. Op zeker ogenblik leek het 
licht onder iets te zitten wat leek op een zak. Naarmate het onze richting uit kwam leek het licht zich te 
bevinden aan een vlek die van vorm veranderde, leek te wentelen. 
 
Het licht leek in een naburig weiland op de grond neer te komen. Een zoektocht leverde niets op." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Om 22u55 kwam de wind aan de grond in Eindhoven uit het noorden; om 23u uit het noord-
noordoosten (dit bleef zo tot minstens na 23u55). De windsnelheid was laag (2m/s).  
 
Ongetwijfeld ging het hier om een vuurballon waarbij de waarnemers ook de verlichte ballon zaggen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
 
 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Een heldere bol, qua diameter +/- 3x Venus die traag, zonder geluid rechtlijnig over ons hoofd in de 
tuin kwam gevlogen. Inclinatie van het zicht: +/- 80° Door 3 mensen waargenomen (zal ook hen 
proberen te overtuigen om dit formulier in te vullen, maar vrees een vorm van onverschilligheid). 
Richting: van westelijke naar oostelijke richting. Hoogte: lager dan vliegtuig, eerder de hoogte van de 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)1TPFTP1F0F&

<#==3&L)L*%5+9*%&

M%8/&3%0L)/'(!&1E$&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&=*.!*/*&)'.7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  215 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

politiehelicopter die je regelmatig ziet (en vooral hoort). Zowel voor als achterzijde (als dit er aan een 
bol überhaubt is) gaven dezelfde lichtintensiteit (dus alvast geen verstralers van een vliegtuig). Net 
voor het object achter de daken verdween leek het een knik in z'n rechtlijnige baan te maken van +/-
10°, zonder paraboolvormige draai, maar in een hoek. Kan met zekerheid verklaren dat dit noch 
Venus, noch het ISS (dat trouwens op dat moment niet voorbijkwam volgens de ISS tracker, 
bovendien zou het dan trager (+/-4 min. zichtbaar) en veel verderweg aan de hemel staan). Heb zelf w 
at noties via Stellarium en kijk hierdoor regelmatig naar de sterrenhemel, maar dit is iets dat ik noch 
nooit gezien had, vandaar deze melding." 
 

                      
 
 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat een vuurballon vermoeden. Een vraag over de de bewegingsrichting, wat zou 
toelaten om deze mogelijkheid te toetsen, werd niet beantwoord. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vuurballon 

  
 

 

 
 

 
 
beste, 
  
Gisteren bevond ik en 2 vrienden me in het park te hove toen we plots een zeer snel verplaatsend ligt 
aan de hemel zagen. Het stopte plots bleef even staan en verdween toen weer. 
wat kan dit geweest zijn? 
  
alvast bedankt 
 
groeten L. 
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Onze bevindingen 
 
De beschrijving bevat te weinig informatie om een duidelijk beeld te krijgen van wat de waarnemers 
hebben waargenomen. Een vraag om de richting op te geven waarin het verschijnsel bewoog, werd 
niet beantwoord. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 

 
 

Melding op 28-06-2010 ontvangen via het KMI. 
 
Rond 23uur 26.06.2010 zagen we 3 duidelijke vuurballen (of zoiets) redelijk snel, van het oosten,op 
één rechte lijn achterelkaar, naar het zuiden verdwijnen;géén geluid  
enekele minuten later nog 1... als een vuurbal (zonder staart) door de heldere nacht. We vinden hier 
niets van terug op internet. Kunnen Jullie ons misschien uitleggen WAT dit geweest "kan" zijn?  
Vreemd... jammer genoeg geen foto's genomen.  
 
Vriendelijke Limburgse groetjes,  
 
E. en familie. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Die avond was het windstil. Ideaal weer om vuurballonnen op te laten. De beschrijving voldoet aan 
deze van vuurballonnen. 
 
De bewegingsrichting werd niet gemeld zodat we deze ook niet konden toetsen aan de windrichting op 
dat moment.  
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
 

 
 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"We waren gezellig van het lekkere weer aan het genieten in de tuin met vrienden en de kinderen, 
wanneer drie gelijkaardige vuurkleurige lichten mooi in lijn achter elkaar op zo'n 500 meter van elkaar 
ruw geschat, dit met de constante snelheid en ook ongeveer de hoogte van sportvliegers, vloog van 
oost naar west over ons heen. Enkele seconden later volgden nog eens twee soortgelijk fenomenen die 
in dezelfde richting hun weg vervolgden, eens voorbij ons verdween het licht, maar door de schemer 
kon je nog wel de vormen zien, wat volgens ons een rechthoekige vorm hadden. Bij dit alles was geen 
enkel geluid te horen. Heb filmpje opgenomen met een gsm en is dus van zéér slechte kwaliteit. 
(spijtig genoeg!)" 
 
 
Onze bevindingen 
 
In Gent-Dampoort (28 km ten WNW van de waarnemingsplaats) kwam de wind aan de grond uit het 
NO en was zwak. Volgens de melder kwamen de vuurkleurige lichten uit het NO en bewogen naar 
ZW. De vuurkleurige lichten werden dus blijkbaar door de wind aangedreven.  
 
Na het “verdwijnen” van het licht konden de waarnemers rechthoekige vormen onderscheiden wat 
overeen stemt met een zijaanzicht van het cilindervormige omhulsel van vuurballonnen. De vlam 
onder de ballonnen zou dus toen gedoofd zijn geweest. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 
 

 
 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
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BESCHRIJVING 
 
"Reactie op de waarnemeingen van Houthalen en Lebbeke van 26/06/ 2010 
 
In Beringen op 26 06 2010 met een zestal personen dezelfde waarneming gedaan als de getuigen uit 
Houthalen en Lebbeke,    
maar dan 2 gelijkaardige vuurkleurige lichten gezien, deze vlogen op één lijn achter elkaar. De afstand 
tussen de verschillende lichten kan ongeveer 500 meter zijn geweest, ze vlogen van oost naar west en 
de vorm was ontegensprekelijk rechthoekig, er was geen enkel geluid hoorbaar, soms leek het of ze 
even bleven hangen, maar de hoogte en de koers van oost naar west bleef hetzelfde. 
Ik heb getracht een foto te nemen van één van de objecten (zie bijlage) maar de afstand was reeds ver. 
foto is genomen om 22.47 uur. 
(GSM Nokia X6 met 5mp)" 
 

 

 
 
Onze bevindingen 
 
Tot 9u25 kwam de wind aan de grond in Kleine Brogel ( 22 km ten NO van de waarnemingslocatie) 
uit het NO; nadien was de wind "variabel". Vanaf 22u55 was de wind "rustig".  
 
Zowel de beschrijving als de foto laten vuurballonnen vermoeden. De rechthoekige vorm, die ook op 
de foto te herkennen is, is wellicht het verlichte ballonomhulsel.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik zat in mijn slaapkamer en keek toevallig naar buiten en zag een fel rood lichtje in de verte naderen 
,de snelheid en hoogte bleef constant hetzelfde en het maakte totaal geen geluid en veranderde niet van 
koers ,het duurde een minuut nadat het lichtje over ons huis verdween ,5 minuten later kwam er een 2e 
lichtje met dezelfde kleur ,op eigen waarneming had het dezelfde hoogte en snelheid, en ging precies 
dezelfde richting op als het 1e lichtje." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De wind aan de grond kwam op dat moment in Deelen (op 37 km ten ZO van de waarnemingsplaats) 
uit het ONO. De snelheid was matig. De bewegingsrichting van de objecten was dus ongeveer gelijk 
aan de windrichting.  
 
De omschrijving van een “fel rood lichtje” voldoet aan de beschrijving van een vuurballon.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 
 

 

 
 

 

 
Geachte heer Delaere, 
  
Zoals telefonisch beloofd zend ik u hiermede een verslag van mijn ufo-waarneming in het Leuvense. 
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Ik zou u deze waarneming niet vermelden indien het geen grote vreemdheidsgraad had gezien mijn 
militair verleden bij de luchtmacht. 
  
Op zondag 27 juni 2010 om omstreeks 18u45 nam ik gedurende drie of vier minuten het volgende 
waar: een fel licht (ongeveer tienmaal zo sterk als de helderste ster maar dan bij daglicht) vloog in een 
een oost-west koers (precies: zuid-oost-oost naar noord-west-west) bijna recht boven parking Bodart te 
Leuven (geschatte declinatie richting zuiden: 80°). Tweemaal hield het halt om daarna in een ietswat 
gewijzigde koers (een paar graden) verder te vliegen. De derde maal dat het object stilhield verdween 
het. Volgens mijn schattingen als amateur astronoom legde het object in die tijdsspanne ongeveer een 
traject van 15 graden af aan het hemelgewelf op een volgens mij zeer grote hoogte. De snelheid was te 
groot voor een lijnvliegtuig op grote hoogte wat ik gemakkelijk kan herkennen vanwege het wonen in 
de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. Het licht had de kleur van een felle lasvlam. 
  
Hiermede u hopelijk van dienst te zijn geweest. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
C. L. 
 
 
Onze bevindingen 
 
De wind was op het moment van de waarneming in Zaventem (op 15 km ten NWW t.o.v. Leuven) 
afkomstig uit het NNO. Daarvoor was de wind variabel.  
 
Deze waarneming werd mogelijk veroorzaakt door een mylar ballon waarop het zonlicht reflecteerde.  
 

Evaluatie: mogelijk mylar speelgoedballon 
 

 

 

 
 

 
Geachte, 
  
Gister avond rond 23u12, was ik getuige van een mogelijke UFO-waarneming boven het grondgebied 
Hamme. 
  
Rond 23u12 merkte ik in het noorden een heel fel agressief licht op. Eerst dacht ik dat het een 
vliegtuig was in approach met de landingslichten aan. Het licht was oranje en  sterk wisselend in 
intensiteit. Ik nam mijn verrekijker en trachtte het te spotten doch het licht was intussen verdwenen, 
maar algauw had ik in die baan een vreemd tuig in beeld. Het had de vorm van een rubberboot (dus 
niet echt ovaal) en tolde horizontaal rond. Het verplaatste zich van Noord naar Zuid met de snelheid 
van een jet en onder het wolkendek en dit volkomen geluidloos en tegen de windrichting in. 
  
Graag had ik van jullie vernomen of er gister nog dergelijke waarnemingen zijn binnen gekomen. 
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Dank bij voorbaat, 
  
Vriendelijke groeten, 
  
M. S. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Op 29 juni 2010 omstreeks 23u12 kwam de wind in Woensdrecht (op 38 km ten NNO van de 
waarnemingslocatie) uit het NNO. Dit stemt overeen met de bewegingsrichting van het verschijnsel. 
De wind was zwak. 
 
Gezien de beschrijving  van het verschijnsel ging het meer dan waarschijnlijk om de waarneming van 
een vuurballon. 
 
Voor een gelijkaardige melding van een rondtollende uitgedoofde vuurballon zie 
http://www.ufomeldpunt.be/rapporten/Onderzoek-Sint-Martens-Latem2augustus2008.pdf (of 
ook: http://www.caelestia.be/sint-martens-latem.html).” 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 

 

 
 

 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: WZW 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: W 
Hoogte einde  : 90 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"rond de klok van half tien zat ik in mijn tuin. 
Plots keek ik omhoog en zag iets eigenaardigs voorbijkomen. 
Het zat op redelijke hoogte en was niet zo groot de hoogte schat ik een 300 meter, Eerst dacht ik aan 
een hele grote roofvogel die aan het zweven was hoog inde lucht,maar het zweven bleef duren en geen 
beweging. 
het toestel, of hoe moet ik het noemen vloog in één rechte lijn, komende uit richting Torhout naar 
Richting Staden, Ieper. 
Het had ergens de vorm van ja ik kan het vergelijken met een pladijs dus een hele platte bruine 
plaat.Ben rap naar boven gerend om verrekijker, het toestel was al een eind weg maar kon het nog 
lokaliseren.maakte niks van geluid, hoe groot het was? kan ik niet juist bepalen,mss enkel meters 
...was een raar feneomeen." 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)F0PFGP1F0F&

<#==3&L)O'/#*%"/+&

M%8/&3%0L)10$EF&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&=*.*&;."##*&)/$5(*&;.""#7&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  222 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 

 

Onze bevindingen 
 
Vermoedelijk werd hier een door de wind meegevoerd object waargenomen. Twee mogelijke 
verklaringen zijn ofwel een stuk kunststof dat met de wind meebewoog of een zonneballon. 
   
Een dag met veel directe zonnestraling is het meest geschikt om een zonneballon op te laten. Toch is 
het mogelijk om op een minder zonnige dag een zonneballon op te laten als men voor het oplaten de 
lucht in de zonneballon verwarmt met een haardroger. 
  

Evaluatie: niet verklaard, mogelijk stuk kunststof of zonneballon 

 

 

 
 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"boven de weide naast mijn huis zag ik plots een helder groen 
licht oplichten gedurende enkele seconden,waarna het verdween 
met groote snelheid en in ongecontroleerde bewegingen; 
na enkele seconden was het terug en bewoog mijn richting waarna 
het plots terug verdween; 
wat zouw dit kunnen geweest zijn" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Vermoedelijk zag deze getuige een vuurvliegje.&De plaats van de waarneming (“boven de weide”), het 
uiterlijk van het verschijnsel (“een helder groen licht”) en het gedrag (“ongecontroleerde 
bewegingen”) wijzen in die richting. 
 

Evaluatie: mogelijk vuurvliegjes 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Tijdens de wedstrijd Urugay/ Ghana zat ik in de achtertuin. Ik zag duidelijk een vierkant zwart object 
op grote hoogte maar toch duidelijk zichtbaar. In eerste instantie dacht ik dat een vliegtuig misschien 
 lading (een vrachtwagen?) was verloren en had ik behoefte om dekking te zoeken. Toen zag ik dat het 
gevaarte zich horizontaal verplaatste op gelijke hoogte in een rustig tempo. Op mijn roepen over een 
UFO reageerden diverse mensen (huisgenoten en buren) die het ook gezien hebben.Er waren geen 
lampjes en er was ook geen geluid van motoren. Voor mij een onverklaarbaar verschijnsel en ook heel 
vreemd dat dit door de media onopgemerkt is gebleven." 
 

Onze bevindingen 

 

De wind kwam op het moment van de waarneming in Schiphol (op 33 km ten ZWW van de 
waarnemingslocatie) uit het NNW. Windsnelheid was 2,6 m/s.  
  
Vermoedelijk werd hier een zonneballon waargenomen. Op de dag van de waarneming was het 
zonnig. Tevens bewoog het verschijnsel in dezelfde richting als de wind op dat moment. 
  
Een dag met veel directe zonnestraling is het meest geschikt om een zonneballon op te laten. Toch is 
het mogelijk om op een minder zonnige dag een zonneballon op te laten als men voor het oplaten de 
lucht in de ballon verwarmt met een haardroger. Vergelijk ook met de waarneming uit Kortemark van 
de dag voordien. 
  

Evaluatie: niet verklaard, mogelijk zonneballon. 
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Melding op 29-07-2010 ontvangen via het KMI 

 
Hallo  
 
Vrijdagavond, 2 juli 2010, zagen we omstreeks 22u30 2 oranje-rode bollen overvliegen. Ze vlogen 
geluidloos achter elkaar en vlogen duidelijk ONDER de bewolking. Dat kan toch niet het ISS zijn? 
We hebben het ook gefilmd.  
Wat zou het wel kunnen zijn?  
Alvast bedankt.  
 
Groetjes 
 

Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat vuurballonnen vermoeden. Bijkomende vragen die zouden toelaten dit te toetsen 
werden niet beantwoord. 
 

Evaluatie: mogelijk vuurballonnen 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"In het oosten zagen we een witte stip traag vliegen, veel hoger dan vliegtuigen.. was het het ISS 
ruimte station? ineens zagen we 2 stippen. de laatste stip was veel helderder. ook cirkelde er een 
zweefvliegtuig in de buurt. De stippen trokken weg naar het oosten, maar niet in een rechte lijn.  
 
groetjes I. R., A. F. en D. F." 
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Onze bevindingen 
 
De wind kwam in Maastricht (op 16 km ten ZO van de waarnemingsplaats) uit het WNW. De 
windsnelheid was zwak. De bewegingsrichting is dus dezelfde als de windrichting op dat moment.  
 
De meest voor de hand liggende verklaring is dat het hier om met helium gevulde speelgoedballonnen 
ging.  
 

Evaluatie: waarschijnlijk speelgoedballonnen 

 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"wij zagen met drie personen een tuig dat valt te omschrijven als een vliegtuig zonder vleugels. Het 
leek meer op de vorm van een rakket. Het was wit met achteraan een blauwe en rode schuine streep. 
Het tuig vloog vrij laag en maakte een geluid als dat van een vliegtuig dat laag over vliegt, maar liet 
geen wit spoor na. Ik denk niet dat dit een ufo was, maar na een search op het Internet vond ik niets 
dat er ook maar in de verte op lijkt. Het vloog laag genoeg om te kunnen zien dat er wel degelijk geen 
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vleugels aan zaten en het was duidelijk ook geen zeppelin! Vloog van zuid naar noord over Kapellen, 
spijtig genoeg hadden wij geen camera bij ons." 
 

 

Onze bevindingen 
 
De beschrijving bevat te weinig informatie om een duidelijk beeld te krijgen van wat de waarnemers 
hebben waargenomen. Op onze vraag om een schets van het verschijnsel te maken werd niet 
gereageerd. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 

 

 

 
 

 

 

 

Zaterdagavond 4 juli 2010 heb ik buiten 6 grote oranje bollen waargenomen, tussen 5 minuten voor 
23.00 uur en 23.30 uur met telkens een lichtbol tegelijk en een tussentijd van ca. 5 minuten. 
Ze bewogen met zeer grote snelheid, 2 keer zo snel als een vliegtuig en zonder geluid van oost naar 
west en verdwenen toen achter de horizon. 
Er was nog iemand bij mij die het ook heeft gezien.Wij hadden voor dit schouwspel geen verklaring!!! 
 
 
Even een bijlage waar ik de waarneming heb gedaan. 
Het was in Nederland in de plaats Helmond. 
  
Groeten van  
 
A. S. 

 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat vuurballonnen vermoeden. Op een bijkomende vraag over de bewegingsrichting, 
wat zou toelaten dit te verifiëren, werd niet geantwoord. 
 

Evaluatie: mogelijk vuurballonnen, te weinig gegevens 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: W 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: W 
Hoogte einde  : 45 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik bracht een vriendin thuis. Bij het uitstappen van de auto ongeveer om half twee 's nachts, wees zij 
mij op de ufo.  
Het was een licht bewolkte nacht. We konden duidelijk 9 fel oranje bolletjes waarnemen die in 
formatie leken te vliegen ter hoogte van de bewolking in westelijke richting (ik schat een kilometer of 
vier hoog). De bolletjes hadden allen een felheid van een heldere planeet. De formatie zag eruit als 2 
en een halve ruit met een perfecte symmetrie en bewoog met de punt van de voorste ruit relatief 
langzaam de bewolking in. Hierdoor leek het alsof ze ter hoogte van de bewolking waren omdat toen 
ze de bewolking invlogen de objecten er soms doorheen leken te schijnen terwijl het een behoorlijk 
dikke wolk was. Toen alle objecten volledig in de wolk waren, was er ook niets meer te zien.  
Toen ze de wolk naderden werd de formatie op een soepele manier smaller terwijl de symmetrie van 
de 2 en een halve ruit perfect behouden bleef. We hoorden geen geluid. 
Het zou natuurlijk om een militaire formatie vlucht kunnen gaan. Maar ik heb zelf 4 jaar bij de Marine 
gezeten en daar heb ik regelmatig met luchtverdedigings oefeningen op zee ook 's avonds toen het 
donker was (zeer zelden 's nachts), militaire gevechtsvliegtuigen mogen aanschouwen. Dit zag er toch 
heel anders uit. De lichten waren te fel en te oranje om bakens op een toestel te zijn, en ze knipperden 
niet. Alleen nabranders van een gevechtstoestel kunnen deze felheid verklaren, maar 9 toestellen in 
perfecte formatie met nabranders aan om half twee 's nachts lijkt me vrij ongebruikelijk. 
Zoals eerder vermeld had ik een getuige (zij vond het nogal eng)" 
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Onze bevindingen 
 
Op het tijdstip van de waarneming stond er een westelijke wind in Vlissingen. Ook de gegevens uit 
Middelburg (5.5 km ten NNO van Vlissingen) geven een gelijkaardig beeld.  Deze richting stemt 
overeen met de bewegingsrichting van de verschijnselen. 
 
De beschrijving van de verschijnselen (“9 fel oranje bolletjes”) voldoet aan een waarneming van 
vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"2 lichtjes diagonaal van elkaar die in een rechte streep boven ons vlogen. Zag er niet uit als een 
vliegtuig. Geluis leek op helikopter. Dit was het zeker niet omdat de 2 objecten op een hoogte vlogen 
van een vliegtuig. Naa een paar minuter waren de lichtjes verdwenen." 
 

 

Onze bevindingen 
 
De melding bevat te weing informatie. Bijkomende vragen werden gesteld maar nooit beantwoord. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"twas in ninove was aan trijnene met mijn fiet en kik kijk efe op zijn en ik zie daar twee ufo die ginge 
zo traag voor bij en in een keer waarze weg als ze weg gingen zag ik er licht rond" 
 

 

 

 
 

 

 
Onze bevindingen 
 
Wat het lange object op de foto betreft wordt gedacht aan de GoodYearzeppelin die in die periode 
boven België vloog en die zijn landingsbasis had in Grimbergen (op ongeveer 27 km van Ninove) (zie 
http://www.goodyearzeppelin.com/nl/ ).  
 
Er werden bijkomende vragen gesteld, maar deze werden door de getuige niet beantwoord. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk zeppelin 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik woon in een dakappartement. Alle ramen stonden open en ik was aan het surfen op het Internet. In 
de hoek van mijn rechteroog meende ik een flits te zien (zoals eeb bliksem) en deed rustig verder, tot 
ik een geluid hoorde dat op een F-16 gelijkt, maar dan enkel de luchtverplaatsing (niet de turbines). 
Dit geluid stopte plots. Ik ging kijken en zag schuin boven mij een perfect gevormde driehoek. Deze 
leek gigantisch groot. Ik kan niet zeggen welke hoogte. Elk punt had een licht. De lichten verdwenen 
geleidelijk, maar zeker. Ik ben van angst in het midden van mijn appartement gaan zitten. Ik heb de 
ramen daarna snel dicht gedaan.  
 
Ik ben een UFO fanaat, maar sinds ik dit gezien heb, ben ik niet meer zeker. Ik had een zeer slecht 
gevoel bij de waarneming. Dit is mijn eerste waarneming. De driehoek deed me sterk denken aan de 
verhalen in België in 89 - 90. Hopelijk zijn er nog getuigen die het hebben waargenomen." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Een opmerkelijke melding. Er werden bijkomende vragen gesteld ondermeer over de 
bewegingsrichting en de kleur van de lichten. Tevens werd gevraagd om het verschijnsel te schetsen. 
Van de melder werd echter niets meer vernomen. Mogelijk ging het om een waarneming van een 
vliegtuig. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vliegtuig 
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Beste, 
 
In de nacht van dinsdag 6/07 en woensdag 7/07 zat ik in Wilrijk toen we plots omstreeks 1.30 u -2.00u 
een soort vuurbal zagen. Voor mij leek het een brandend object, enkele vrienden zagen meerdere 
lichtjes. Het stond vrij hoog aan de hemel en eerst bewoog het vrij snel naar de aarde toe, toen 
vertraagde het en ging het steeds verder en verder weg van de aarde tot het plotseling verdween. Ik kan 
niet zeggen van welke naar welke richting het bewoog. Heeft u hier een verklaring voor? 
  
Mvg, 
 
A. S. 
 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat vuurballonnen vermoeden. Op een bijkomende vraag over de de 
bewegingsrichting, wat zou toelaten om dit te verifiëren, werd niet geantwoord. 
 

Evaluatie: mogelijk vuurballonnen 
 
 

 

 
 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: N 
Hoogte begin  : 30 ° 
 
Richting einde: WNW 
Hoogte einde  : 75 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"een wat ons op het eerste moment als een vliegtuig leek vuurbal , kleur oranje/geel met daarboven 
een zwart iets ,maar zonder geluid zoals bij een vliegtuig , verder waren de bewegingen veel te 
langzaam voor een vliegtuig, ik werk al ca 30 jaar op verschillende vliegvelden en heb eigenlijk een 
passie op alles wat vliegt , maar zoiets heb ik nog nooit gezien,bij deze waarneming heb ik mijn zoon 
en mijn vrouw bijgehaald" 
 

 

Onze bevindingen 
 
De wind aan de grond was kwam in Maastricht (op 10 km ten ZZO van de waarnemingslocatie) uit 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
K=31.L)FGPFGP1F0F&

<#==3&L)]""9%*<=*.*(&

M%8/&3%0L)11$EF&

&

!%8E62/"7&3")F"2."7F"2L)2**(&6$$/)".&%*#&!""/)'6*(&**(&3M"/#&5*#97&



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  232 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

NO. De wind was zeer zwak. De aangegeven bewegingsrichting stemt overeen met de toen heersende 
windrichting.  
 
De beschrijving (oranje/gele vuurbal die langzaam en zonder geluid voorbij vliegt) strookt met de 
waarneming van een vuurballon. Het ‘zwart iets’ was hoogst waarschijnlijk de papieren zijwand van 
de ballon. 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 
 
 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"We zagen een laagvliegend object traag voorbijgaan van noord-oostelijke richting naar zuid-
westelijke richting. Heel opmerkelijk was dat het een oranje/rode heldere kleur had en rond was van 
vorm.  
 
Het voorwerp was al een beetje verder en verdween plots. Jammergenoeg hebben we er onze camera 
niet bijgehaald omdat we zo gefascineerd waren op dat moment." 
 
 
Onze bevindingen 
 
In Zaventem (op 36 km ten oosten van de waarnemingslocatie) was de wind variabel en zeer zwak.  
 
De beschrijving van het verschijnsel komt overeen met de waarneming van een vuurballon. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Datum: 09-07-2010 
Plaats: Oostduinkerke 
Tijdstip: tegen 22u 
 
Bijzonderste kenmerken: “een oranje-geel bolvormig tuig” 
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Melding op 29-07-2010 ontvangen via het KMI 

 

Op vrijdagavond ll tegen 22u hebben we een oranjegele bolvormig tuig of ding zien overvliegen ter 
hoogte van Oostduinkerke. Het bewoog zich min of meer parallel met de kustlijn naar het noordoosten 
(richting Oostende). Mogelijk heeft u van anderen een gelijkaardige melding ontvangen. Mogelijk 
heeft u een verklaring voor deze waarneming. Ik zou het zeer apprecieren.  
 
Met vriendelijke groet. 
P. 
 
 
Onze bevindingen 
 
Deze getuige heeft hoogstwaarschijnlijk een vuurballon waargenomen.  
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon 
 

 

 

 

 
 

 
Geachte Heren, 
  
Deze foto is genomen op vrijdag 9 juli jl. om 22.45 uur boven stadion de Geusselt te Maastricht. 
We wilden eigenijk die oranje bol fotograferen, maar tot onze zeer grote verbazing stond deze bol op 
de foto. 
Hij was met het blote oog niet zichtbaar! 
wij vinden hem prachtig en zijn zeer geïnteresseerd. 
Wat zou dit kunnen zijn en uit welke materie bestaat deze bol????????? 
Hopenlijk kunt U ont iets meer vertelllen. 
  
met vriendelijke groet, 
I. en E. C. 

 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
 
Datum: 09-07-2010 
Plaats: Maastricht (Nederland) 
Tijdstip: 22u45 
 
Bijzonderste kenmerken: foto met grote witte vlek 
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Onze bevindingen 
 
De witte bol is een bekend verschijnsel. Het betreft hier een onscherp beeld van een klein voorwerp 
voor de lens (stofje, stuifmeelkorrel, …) waarop het licht van de flits wordt gereflecteerd. Zie 
http://www.caelestia.be/PA-WA-01.html. 
 

Evaluatie: reflectie op aerosol 
 

 

 

 
 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"We waren naar huis aan het rijden, toen er boven ons plots een oranje bol in een rechte lijn aant 
vliegen was. De bol werd altijd kleiner en kleiner alsof het naar boven vloog. Daar rond leek et alsof er 
2 verschillende ufo's aan het rondvliegen waren. Dat waren blauwe, rode en witte lichtjes, in een 
driehoekige vorm. Toen we verder naar huis gingen, stonden er aan een cafe aan de kerk (een 100tal 
meters verderop) een 5 tal mensen te kijken naar dit object. De vorige dag hadden we ook al zoiets 
opgemerkt maar toen 1 zo een driehoekig rond aan het vliegen was. We hebben geen foto's of video's 
genomen, maar ik ben wel van plan een fototoestel in de auto te leggen. Want ik wil het kunnen 
bewijzen." 
 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving stemt overeen met een vuurballon. Het was toen aan de grond in Gent Dampoort (op 
14 km ten ZO van de waarnemingslocatie) zo goed als windstil. Ideaal weer om vuurballonnen op te 
laten.  
 

Evaluatie: waarschijnlijk vuurballon. 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"laatste op 11 juli 2010.  Want op 09/07/2010 was er ook een te zien op dezelfde tijdstip en op 
dezelfde plaats.  iets dat enorm veel licht gaf.  maakte ook heel veel bewegingen.  Soms werd hij heel 
klein als een puntje en verdween.  paar minuten later kwam hij weer te voorschijn.  Opeens maakte hij 
een maneuver en vloog met een enorme snelhijd weg.(deze was van heel dichtbij).Het was zeker iets 
rond.  Spijtig konden we geen foto of beelden opnemen." 
 
 
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer. 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens 
 

 

 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: N 
Hoogte begin  : 45 ° 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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Richting einde: Z 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Na de uitzending van de finale van het WK voetbal, dat we omwille van de warmte buiten op TV 
volgden, ruimden we op om te gaan slapen. Mijn vrouw riep mij om eens te komen kijken naar een 
vreemd licht met de vraag wat is dat?. Wij zagen een licht dat zich met de snelheid van een laag 
vliegend sportvliegtuig verplaatste van Noord naar Zuid op een zestigtal graden boven de Oostelijke 
horizon. Het licht deed denken aan de gasvlam van een ballon maar er was heel moeilijk naar te kijken 
omdat de kern van het licht enorm helder wit was; de vlamkleur bevond zich aan de buitenzijde van 
het wit licht en vormde schijnbaar een geometrische figuur (zeshoekig?). Boven het licht waren, heel 
onduidelijk, de contouren van een donker voorwarp te zien dat boven het licht hing. Dit TOTAAL 
GELUIDLOOS (wij wonen in een extra geluidsarme buurt)verschijnsel was nog niet verdwenen aan 
de horizon toen een tweede volgde in dezelfde richting maar een paar graden hoger. Zelfde s 
terk wit licht omringd door de vlamkeurige lichten (lichten zie dat meer als gloed want er was geen 
aftekening) maar deze keer was het duidelijker dat er iets boven dat licht was. De onderzijde (?) van 
iets was te zien maar tekende zich niet voldoende af tegen de donkere lucht om duidelijk zichtbaar te 
wortden. Wij hadden de indruk dat het een bolvormig iets was waarvan alleen de onderzijde van de 
bol zichtbaar was. Met dezelfde snelheid en even geruisloos NIETS!!!) verdween “het ding” aan de 
horizon. En het was zichtbaar een groot ding. Het licht had visueel de grootte van een twee euro 
muntstuk. Hetgeen zich erboven aftekende was in doorsnee ongeveer het drie- tot vijfvoudige van het 
licht. Maar hoe groot het echt was weten wij niet. 
 
Wij zijn alletwee mensen die met de beide voetjes op de grond staan en duidelijk het verschil zien 
tussen ISS, een vliegtuig en een ballon, ook in het donker. Wij zijn nu zestg en het is de eerste keer dat 
wij in ons leven iets dergelijks zien. Wij waren 100% nuchter en wakker. Het is echter frustrerend dat 
wij niet weten wat dit was. Weten jullie het aub? Spijtig dat we het niet hebben kunnen filmen of 
fotograferen maar we waren aan de grond genageld!" 
 
 
Onze bevindingen 
 
In Kleine Brogel (op 18 km ten NO van de waarnemingslocatie) was de wind aan de grond variabel. 
Een uur voordien kwam de wind uit het noorden.  
 
Gezien de beschrijving van het verschijnsel ging het zeer waarschijnlijk om een waarneming van een 
vuurballon. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
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Melding op 29-07-2010 via het KMI ontvangen. 

 

In de nacht van 10 op 11/07 om 03 uur en 11 min hebben wij een zevental oranjekleurige lichtstippen 
gezien boven Aalter, beweging van NO naar ZW. Geen staartvorming opgemerkt. Bewogen zich bijna 
als in formatie. Plots verdwenen deze lichstippen( geen wolken aan de hemel). Zijn er nog meldingen 
van dit fenomeen en is dit eventueel te verklaren? 
 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving (“een zevental oranjekleurige lichtstippen) laat vuurballonnen vermoeden. Ook de 
manier waarop de waarneming eindigde (“plots verdwenen deze lichtstippen”) doet denken aan 
uitdovende vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 
 

 

 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"omstreeks 22u30(het was juist donker) bevond ik mij in de jachthaven en zag ik hoog aan de hemel 
een oranje-geel licht verschijnen.(vanuit de richting van nederland) het naderde vanuit de richting 
noord-oost.lichtsterkte bleef onveranderd. Het maakte geen geluid.Na +/- 10 minuten (nog voor het 
recht boven mijn hoofd was),veranderde het licht van koers, en ging richting noord-west om dan na 
minstens 15 min aan de horizon te verdwijnen. Al de tijd bleef de snelheid ongewijzigd. 3 
nederlanders van een ander jacht zagen hetzelfde en ook 2 mensen op mijn steiger zagen het ook. Ze 
wilden het nog opnemen met de gsm maar het was te klein zeiden ze" 
 

Onze bevindingen 
 
De wind kwam op dat moment in Deurne (op 7 km ten ZO van de waarnemingslocatie) uit het ONO. 
De wind was zeer zwak.  
 
Gezien de beschrijving van het verschijnsel ging het zeer waarschijnlijk om de waarneming van een 
vuurballon. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
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ik ben G. C. en woon in deinze 9800 belgie 
ik lees elke dag niburu en ben spiritueel heel nieuwsgierig 
maar een kwartier geleden heb ik het mooiste ervaring gehad in mijn leven ! 
ik was door mijn raam een sigaretje aan het roken  
ik moest denken aan de oranje bollen die ik ongeveer een maand heb gezien 
smorgens op de trein van Gent naar Deinze en die avond nog 3 die dan ineens in het niets verdwenen ! 
ik vroeg vanuit mijn hart om ze nog eens te zien 
en ineens zag ik ok een oranje mooie heldere bol 
met daarboven nog wat lichtstralen in een V vorm ik keek er ongeveer  
15 seconden naar en ineens begon het lichtjes te knipperen en was weg paar minuten later waren er 
zeker  
20 vliegtuigen boven mijn waar ik maar keek ! 
eerder deze dag zat ik om 17u aan een bankje met 2 vrienden en een vriending ineens zagen wij 4 
zwarte ufo's vliegen met links der onder nog 2 maar dan wat kleinder 
ze haden een lange vorm en er was ook 1 vliegtuig bij die leek als 1 van ons maar met IMENS grote 
vleugels ! 
 
ik zou graag weten of er nog van deze bollen zijn gezien deze nacht  
 
mijn adres is XXXXXXXX waar ik door mijn raam deze mooie ervaring heb kunnen beleven 
 
wat me ook opviel vandaag is dat er enorm veel chemtrails waren meer dan anders ! 
ik wil ook nog bij zeggen toen ik naar die bol keek daanret dat ik imens veel liefde voelde 
en de bomen die op mijn achtergrond waren gaven licht die tijd  
dat waren hun arur's neem ik aan 
 
wil je me aub zo snel mogelijk op de contacteren ? 
je mag mij altijd bellen ! 
 
ik ben heel in de wolken nu 
sorry als ik veel schrijf fouten typ  
maar ik typ gewoon wat er nu in mij op komt.. 
 
ik hoop snel van jullie te horen ! 
 
veel liefde en licht uit deinze ! 
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Mail die we eveneens op 17-07-2010 van de getuige ontvangen hebben. 

 
 
-4:23 heb net een uur op straat gezeten de lichtbol is er nog altyd ik kijk er nu naar ik heb in het oosten 
nog 1 gevonden een half uur geleden 
ook een felle bol met een V-vorm erboven ik hoorde heel zachtjes een gezoem 
met af en toe een patroon. een km verder is er een honden asiel en de honden blaffen nog steeds en 
huilen al vanaf 12 uur ong 
ik heb om 4:15 een oranje bol zien passeren links onder de lichtbol het is nu klaar aan het worden en 
de andere sterren kun je nog nauwlijks zien bijna niet 
die bollen die ik zie zijn zeker geen sterren want er waren veel sterren zichtbaar vanacht maar geen 
enkel met zoon v vorm boven 
het ziet er een beetje als volgt uit : 
 
Y 
O 
tussen de O de bol dus en de V is er nog een licht streep die hun verbind  
de v vorm heefd als kleur blauw en rood  
sins nog niet lang hangt er ook rond het licht een soort mist waar het licht op reflecteerd 
 
-4:41 er zijn geen sterren meer ergens in de lucht 
behalve die lichtbol zie ik nog 
voor mij ook al een teken dat dit geen ster is 
de bol de felste en dichte is nu al een uur op dezelfde positie 
het is al een tijdje geleden dat hij dimde of verdween 
ik baal enorm dat ik geen camera heb omdat dit zooo mooi is 
 
ik zie ook dat de oostelijke bol die veel verder was verdwenen is 
het valt me ook op de er tussen de V soms een derde lichtstraal is deze is rood 
 
hij gaat ook subtiel naar omhoog en is al wat verder verwijderd van mij 
maar ik zie nog goed de V-vorm en de mooie kleurtjes 
 
-5:00 de bol is nog wat hoger en verder verwijderd van mij hij is niet zo fel meer maar hij 
word soms heel even wat feller dan weer wat minder.. ik mis de bol zijn kleuren zie ik niet echt meer 
het is dan ook al goed klaar vanuit het oosten ik kijk nu naar buiten en zie dat de bol weer een pak 
felder is 
ik dacht even dat ik hem nog eens zag bewegen maar het waren de wolken die bewogen 
de vermoeidheid zal al wat inslaan zeker :) maar toch kan ik niet stoppen met het te observeren 
 
-5:08 de V vorm is in een flits weer zichtbaar 
-5:13 de bol is in het niets verdwenen maar na dat ik verdwenen had getypt en nog snel eens naar 
buiten had gekeken was het er al weer  
 mijn straat begint stilaan wakker te worden het is al goed klaar en in het oosten begint de zon zich al 
klaar te maken voor de nieuwe dag 
 
-5:22 de lichtbol word heel langzaam onzichtbaar in ongeveer 30 sec en voor hij verdwijnt flits is hij 
weer helder dit doet hij een paar keer 
 je zou bijna denken dat het mij beetneemt :) ik kijk er ook al immers 4uur en een half naar  
 
-5:26 de bol is niet meer zichtbaar --) 2 min later verschijnt hij weer maar wat dichter naar het oosten 
toe 
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-5:31 de bol verdwijnt achter een mistwolk 
 
-5:38 de mist is weg en de bol is weer zichtbaar 
 
-6:09 ik kan de bol niet meer zien of vinden er zijn ook veel wolken 
 
ik ga gaan slapen  
ik hoop dat mijn noties nog nuttig kunnen zijn 
en ik hoop ook dat ik vanacht niet de eenigste was die lichtbollen en oranje bollen heeft gezien 
 
laat me allesins iets weten mochten er nog mensen gelijkaardige zaken gezien hebben 
gelieve mijn naam toch niet te vermelden op uw website 
 
ciaoww 
 
 
Onze bevindingen 
 
De “lichtbol” in het oosten is de heldere ster Aldebaran. Dit is het “rode oog” van het sterrenbeeld de 
Stier waarvan de kop inderdaad gevormd word door een aantal sterren die van uit ons standpunt een 
“V” vormen. Op 17 juli begint het ’s ochtends vroeg te schemeren. Hierdoor zijn op een bepaald 
moment alleen de meest heldere sterren zichtbaar. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk Aldebaran 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Twee lichten -parallel naast elkaar vliegend. 
maakten een gelijktijdige bocht naar rechts . 
(Nog steeds parallel aan elkaar) 
geringe hoogte zoals een lijnvlucht. 
Sneller dan een vliegtuig en toch niet zo snel als ISS. 
Over de jaren hebben we wel meerdere lichten waargenomen 
die zeer vreemde bewegingen maakten. 
De strook boven de korenmarkt lijkt soms een luchtcorridor 
voor vreemde lichten." 
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Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat vuurballonnen vermoeden. Op bijkomende vragen over de de bewegingsrichting 
en de kleur van de lichten, wat zou toelaten om dit te verifiëren, werd niet geantwoord. 
 

Evaluatie: mogelijk vuurballonnen 

 

 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Er vescheen omstreeks 23u50 een vuurbol met rode gloed aan de lucht bleef daar even hangen en 
verdween na enkele minuten aan de horizon. Na een half uurtje ongeveer verscheen het zelfde 
opnieuw. wat ook weer verdween na enkele minuten. Het was een grote bol wat fel rood oranje gloed 
gaf net zoals een vuurbol. je hoorde geen geluid. Maar verdween weer in het niets na enkele minuten. 
een vriendin van mij heeft stukje kunnen filmen. het was heel akkelig en raar." 
 
Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat vuurballonnen vermoeden. Op onze bijkomende vraag over de bewegingsrichting, 
wat zou toelaten dit te verifiëren, werd niet geantwoord. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vuurballonnen 
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Melding op 01-08-2010 ontvangen via de Vereniging voor Sterrenkunde vzw 

 

 

Geachte, 

 

Op zondag 18 juli in de vooravond zo rond 20u was ik met mijn binoculiar 12x50 overvliegende 

vliegtuigen aan het volgen. Plots kreeg ik 3 heldere lichtstippen in het beeldveld van mijn verrekijker. 

 

Ik keek met het blote oog en kon ze ook zien zonder kijker. Ik dacht onmiddellijk aan 

valschermspringers die op grote hoogte hun parachute opgetrokken hadden. 

 

Het eigenaardige was echter dat ik de typische vleugelvorm en de kleurrijke vormen van een 

parachute niet kon zien, het waren enkele heldere stippen en ik had ook niet de indruk dat ze daalden 

in tegendeel ik moest mijn verrekijker bijstellen voor iest dat zich verwijderde (ze leken te stegen). 

 

Even later (5 min.) moest ik mij verplaatsen omdat ze dreigden te verdwijenen achter de huisgevek (ik 

lag in mijn ligzetel). Ik verplaatste me enkele meters en wat bleek, nu zag ik plots 9 stippe allemaal 

even helder en mooi op een rij. 

 

Ze vlogen allemaal in dezelfde richting maar bij momenten keerden ze per twee naar elkaar toe en 

vlogen in formatie van twee. 

 

Echt angstwekkend werd het pas toen een vliegtuig op grote hoogte recht naar de lichtstippen 

toevloog. “Rakelings” scheerde het toestel “boven” de stippen die geen krimp gaven en als het 

vliegtuig vervolgde ongestoord zijn weg. 

 

Ik heb ze nog meer dan 20 minuten verder kunnen volgen met mijn binoculair. Ze bleven altijd even 

helder, vormden als het ware verschillende formaties en ze daalden niet. Een parachute moet je toch 

zien zakken en de vorm moet je toch herkennen (zeker na 20 minuten). 

 

Ik heb toen inderhaast mijn spiegeltelescoop buitengehaald in de hoop iets meer te zien maar helaas, 

ik heb ze niet teruggevonden ook niet met mijn verrekijker. 

 

Het blijft me intrigeren en daarom schrijf ik de VVS aan in de hoop dat nog iemand iets gezien heeft 

en vooral, wat heb ik gezien?? Ben ik gek geworden? Heeft nog iemand lichtstippen gezien op 

zaterdagavond 18 juli tussen 20 en 20u30 hoog in het noordoosten, bijna in het zenit in het begin en 

langzaam verplaatsten ze zich naar het oosten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

G.K. 

 
 
Onze bevindingen 
 
Vermoedelijk heeft deze getuige een formatie speelgoedballonnen waargenomen, die het licht van de 
lage zon weerkaatste. 
 
Er stond op het moment van de waarneming in Houthulst een matige wind uit het noorden wat strookt 
met de opgegeven bewegingsrichting. 
 

Evaluatie: waarschijnlijk speelgoedballonnen 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: NO 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: NO 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"omtrent 01u10min heb ik buiten een lichtverschijnijng gemerkt met fel en dimmend rood , groen , wit 
kleurstelsel constant zien hangen in de omgeving kortemark . terwijl ik keek zag ik dezelfde 
 lichtverschijning maar deze was kleiner en onduidelijker . 
richting noorden van de andere verschijning. nu omtrent 1u45min ben ik terug gaan kijken , en de 
lichtverschijning is nog steeds zichtbaar op dezelfde plaats ." 
 
 
Mail ontvangen van de getuige op 19-07-2010 
 
Beste frederick , 
  
wij hebben u mail goed ontvangen , en houden u op de hoogte in verband met onze waarneming , 
bedank alvast om zo vlug te reageren ,  
momenteel om 2u17 is het lichtverschijnsel nog steeds zichtbaar  
  
vriendelijke groetjes  
 
W. en V. 
 
 
Nog een mail die op 19-07-2010 werd ontvangen 
 
beste frederick ,  
  
wij hebben net nogmaals gekeken en de lichtverschijning is nog steeds zichtbaar , eigenaardig is dat de 
poolster megaat met de draairichting van de aarde , en dat de verschijning op dezelfde plaats zichtbaar 
blijft  
  
dit is de laatste keer dat we gekeken hebben en dit was om 03u19min  
  
wij gaan nu gaan slapen ,  
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het blijft eigenaardig . 
  
mocht je nog geinteresseerd zijn in verder info kunt u mij bellen op het nummer XXXXXXX bij 
voorkeur gelieve te bellen na 18u  
tenzij dringende vragen mag u ons bellen op eender welk tijdstip . 
  
danku bij voorbaat  
  
groetjes  
 
W. en V. 
 
 
Onze bevindingen 
 
In de omgeving van het NO stond de vrij heldere ster Capella vrij laag aan de horizon. Scintillatie kan 
de oorzaak van de kleureffecten geweest zijn. De ster "verplaatste zich" tussen 1u10 (eerste 
waarneming) en 3u19 (laatste waarneming) van een azimut van 20° naar een azimut van 40° (dus 
ongeveer 20°), terwijl de hoogte in die tijdspanne opliep van 11° tot 21° (dus 10°).  
 
Als we bedenken dat 10° aan de hemel overeenkomt met een vuist op armlengte afstand dan is het 
aannemelijk dat de getuigen de indruk hadden dat het lichtverschijnsel twee uur lang "op dezelfde 
plaats zichtbaar bleef" als er in de onmiddellijke omgeving van de ster geen duidelijk referentiepunt 
was.  
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk Capella 

 

 

 
 

 
 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Rijdende richting Brussel stak het toestel, glinsterend zwart,  vrij snel de autostrade over (van links 
naar rechts). Nog nooit zoiets gezien, het zag er +- uit zoals de bekende ufo-vorm (een bol met een 
streep door om het zo te zeggen), maar de onderste helft van de bol was maar half zo groot als het 
bovenste gedeelte. Kon geen foto nemen, reed zelf bijna even snel. ;) Ken aardig wat van vliegtuigen, 
maar dit valt er buiten, ook geen rook of geluid waargenomen." 
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Ik heb een printscreen in Google Earth gedaan, Daar staat de exacte plaats op. De richting is zoals de 
pijl aanduidt, het vloog snel van links naar rechts, richting Halle rijdende.  Heb in Photoshop iets 
getekend wat er min of meer op lijkt. Het was ook compleet zwart, een bol met een streep door dus.  
Het was heel duidelijk te zien, niks vliegtuigachtig, want die ken ik wel. Genoeg gevlogen en genoeg 
luchthavens gezien in mijn leven. Ik schat het zo’n 20 meter groot. En inderdaad, min of meer zoals in 
een stripverhaal. Heb geen enkel geluid gehoord en het vloog niet hoger dan 100 meter boven de 
grond (vermoed ik, is niet simpel om dat te berekenen, in ieder geval niet hoog boven de grond, het 
scheerde als het ware over de autostrade).   Straf dat ik het nog zo goed weet, maar bon, het was 
verbazingwekkend om zien… 
 

 
&

&
&
Onze bevindingen 
 
Voor deze melding kon ondanks de goede medewerking van de waarnemer geen sluitende verklaring 
worden gevonden. 
 

Evaluatie: niet verklaard 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"ik en mijn neef zaten op het voetbalveld in onze straat wanneer wij een fel licht zagen verschijnen 
zo'n 700 m van ons af , het licht werd feller en bewoog in rechte hoeken naar beneden en verdween 
naar de linker kant achter bomen , het scheen in het begin wit maar zon paar seconden later werd het 
vele feller en kreeg het verschillende kleuren , de lichtbron had een driehoekige vorm , na de 25 
seconden werd het licht gedoofd en ging het in een zoef weg" 
 

 

Onze bevindingen 
 
De beschrijving van het uiterlijk (“een fel licht”) en het gedrag van het verschijnsel (“het licht werd 
feller en bewoog in rechte hoeken naar beneden”) doen een aan een parachute bengelende lichtkogel 
vermoeden. 
 
Waarschijnlijk werd de lichtkogel afgevuurd vanaf het trainingsveld voor para’s van het vliegveld 
Schaffen-Diest dat op enkele honderden meters ten oosten van de waarnemingsplaats gevestigd is.  
  

Evaluatie: vermoedelijk lichtkogel 
 

 

 

 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
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Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik stond gisteren in de tuin om 23.30u en de hemel was bewolkt. Ik keek of ik sterren zag, maar dat 
was niet het geval.Toen kwam er een fel licht over de nok van het huis. 
Het was alsof er iets of iemand met een felle lamp recht naar beneden scheen.Het licht kwam uit 
zuidoostelijke richting en vloog naar het noorden. Het had niet echt een vorm, gewoon een heel fel 
licht. Het vloog in een rechte lijn en na 1minuut verdween het achter de wolken. Het was zeker geen 
vliegtuig.Ik heb 's nachts al heel vaak naar de lucht gekeken, maar zoiets heb ik nog niet gezien. Ik ben 
50 jaar en leraar." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Voor deze melding kon niet meteen een sluitende verklaring gevonden worden. De waarneming bevat 
wel kenmerken die doen denken aan een satelliet of de landingslichten van een vliegtuig. 
 
Nazicht of er op het moment van de waarneming satellieten zichtbaar waren leverde geen resultaat op. 
  

Evaluatie: niet verklaard 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: WZW 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: ONO 
Hoogte einde  : 45 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Ik liep naar buiten om een luchtje te scheppen en keek gelijk naar de lucht. Tot mijn verbijstering zag 
ik richting het westen een groot aantal oranje verlichte objecten in een perfecte formatie geruisloos 
met de snelheid van een normaal vliegtuig op 1500 mtr. hoogte ongeveer, door de lucht vliegen 
richting het noordoosten. Ik riep gelijk mijn broer erbij die ook vol verbazing kwam kijken. 
Toen ze over het dak van het huis uit zicht verdwenen besloot ik om vanuit de slaapkamer verder te 
kijken richting het noorden en mijn broer rende naar de voorkant van het huis met de 
verrekijker...boven aangekomen kwamen mijn ouders ook meekijken, zowel voor als achterom vanuit 
een slaapkamerraam werd er gekeken en achter die hele groep lichten volgden nog enkele losse en 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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eveneens fel oranje lichten die dezelfde route volgden als die hele groep....bij 1 enkele oranje bol 
doofde even het felle licht en mijn moeder kon de contouren zien van een duidelijke schotel zoals ze 
getoond worden als standaard ufo. Dit hele schouwspel was gedurende een 12-tal minuten te volgen en 
uiteindelijk verdween alles achter de bewolking die aan de noordzijde iets dichter was..De objecten 
waren wat grootte betreft te vergelijken met het formaat 3x ISS ruimtestation, gezien vanaf de aarde" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Op het tijdstip van de waarneming kwam de wind aan de grond in Maastricht (op 21 km ten ZWW van 
de waarnemingsplaats) uit het ZZW. Deze richting stemt overeen met de bewegingsrichting van de 
verschijnselen. 
 
De beschrijving van de verschijnselen (“oranje verlichte objecten”, “geruisloos”,) voldoet aan een 
waarneming van vuurballonnen. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballonnen 

 

 
 
 
 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZW 
Hoogte begin  : 25 ° 
 
Richting einde: NO 
Hoogte einde  : 90 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Beschrijving 
 
Op 22 juli 8:15uur nam ik het volgende waar. Staande achter een gebouw op de Mechelsesteenweg 
hoek Justistiestraat  te Antwerpen. Kijkend in de richting zuid-west zag ik een platte zwarte schijf 
naderen. De Schijf maakte ritmische schommelende bewegingen, de bewegingen waren niet chaotisch. 
Telkens de linkerkant omhoog kwam in de schommeling was er een lichtflits waarneembaar 
waarschijnlijk door lichtinval van de zon. Waarschijnlijk is het toestel dus van metaal. De schijf 
vervolgde zijn weg in rechte lijn richting NO. Het toestel vloog naar mijn inschatting niet zo snel als 
een lijnvliegtuig. Het toestel maakte totaal geen geluid.Volgens mijn schatting zat het toestel erg hoog 
(moeilijk om in te schatten maar 3 a 4 km) Zelfs op die hoogte was het toestel ongeveer 1 meter in 
doorsnede, de ware grote moet dus behoorlijk indrukwekkend zijn. Na zelf even verbaasd naar het 
toestel te hebben gekeken heb ik er twee collega’s bij gehaald. Die bevestigden mijn waarneming en 
hebben me 
t eigen ogen hetzelfde fenomeen waargenomen. Wat mij vooral benieuwd is heeft u meer 
waarnemingen over dit tijdstip en uur gekregen. Het lijkt mij dat in zo’n druk stadsdeel toch andere 
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mensen dit gezien moeten hebben. Het toestel was voor mij al 10 min. Waarneembaar. 
Verder wil ik graag weten wat het is natuurlijk." 
 

 

Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer. 
 
Zonder bijkomende informatie is het voor het Belgisch UFO-meldpunt niet mogelijk om de melding 
verder te onderzoeken en tot een eventuele verklaring te komen. 
 

Evaluatie: niet verklaard, te weinig gegevens 
 
 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"het leek op een oranje vuurbal die langzaam voorbij vloog" 
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Na het ontvangen van deze melding werden bijkomende vragen naar de getuige gezonden. Hierop 
kwam geen reactie meer. 
 
Een verklaring als vuurballon ligt echter voor de hand. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, waarschijnlijk vuurballon 
 
 
 
 
 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"Een oranje vuurbal, of iets wat daar op leek, heel erg helder geel en rond ging langzaam over, toen 
wij eenmaal besefte dat dit geen vliegtuig was bleven we het volgen, op een gegeven moment week 
het af van zijn richting en maakte een aftakking naar rechts, nadat de vuurbal naar rechts was gegaan 
ging het ineens hard weg werd het klein en zagen we uiteindelijk niets meer.....kippenvel!" 
 

 

Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat een vuurballon vermoeden. Bevestiging was niet mogelijk omdat er geen 
antwoord kwam op onze vraag naar de bewegingsrichting van het verschijnsel. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vuurballon 

 

 

 
 
 

 
Goedemiddag, 
  
Gisteravond rond 23:24 zag ik uit het noorden een oranje/rode vuurbal zo groot als een honkbal. De 
afstand was moeilijk in te schatten. Hij vloog snel richting het westen en nam daarbij in hoogte toe ( 
want hij werd kleiner in omvang ). Even leek hij even stil te staan en daarna werd die alleen maar 
kleiner totdat die achter de wolken verdween. 
De foto's zijn niet haarscherp om dat ik ze uit de hand moest nemen dus ze zijn ook bewogen, maar als 

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN 
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je ze inzoomt kan je duidelijk een oranje/rode cilinder zien. 
De foto's mogen gebruikt worden op uw site. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
M. V. 
 

                
 
 
 
Onze bevindingen 
 
Helaas zijn er voor het tijdstip van de waarneming geen wind gegevens beschikbaar voor Amsterdam 
of Rotterdam. In de Bilt kwam de wind aan de grond het oosten, draaiend naar het NW met de hoogte. 
Boven de 166 meter was de windrichting nagenoeg constant noordwestelijk.  
 
Gezien de beschrijving en de foto’s is een vuurballon waarschijnlijk de oorzaak van deze waarneming. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vuurballon 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geachte Heren, 
  
deze foto is genomen op woendagavond 28 juli jl. boven Maastricht. 
In eerste instantie was het zichtbaar als een oranje bol, deze maakte geen geluid en vloog ontzettend 
hoog! 
Toen ik flitste ging plotseling het licht uit en was ie weg! 
Misschien kunt U deze foto korterbij halen en weet U wat dit is???????????????? 
Ik ben benieuwd! 
Gr. 
I. C. 
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Bijzonderste kenmerken: foto’s van vreemd lichtverschijnsel 
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Onze bevindingen 
 
De beschrijving laat een vuurballon vermoeden. Op onze vraag naar de bewegingsrichting kwam geen 
antwoord. 
 

Evaluatie: te weinig gegevens, mogelijk vuurballonnen 

 

 

 
 

 
RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
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BESCHRIJVING 
 
"we zaten met 5 personen aan tafel te eten, vanaf de tafel heb ik uitzicht op de ijzertoren ( diksmuide). 
Het was bewolkt. plots was er links van de ijzertoren, hoger en verder voor de witte sluierbewolking 
een verticale iets te zien, die met veel grotere snelheid dan de andere wolken verder links ging. Het 
iets was donkergrijs. het had het uitzicht van een zoals je soms ziet in films van een opbeam straal. het 
bewoog zich verticaal voort. de ' buis' was onder en bovenaan begrensd.  
We waren hiervan met 5 personen getuige. We kunnen het ook  omschrijven als een laserstraal, maar 
dan donkergrijs en gewoonweg in de lucht , met een beginpunt en een eindpunt.  
Wat het was???????????" 
 

 
 

 
 
 
Onze bevindingen 
 
De wind aan de grond kwam in Oostende (op 22 km ten NNO van de waarnemingslocatie) uit het 
WNW. Windsnelheid was 5,1 m/s. Het verschijnsel bewoog zich in zuidelijke richting aangezien het 
verschijnsel, gezien van op de waarnemingsplaats, naar links bewoog t.o.v. van de Ijzertoren. 
Mogelijk ging het om een object dat door de wind werd voortbewogen. 
  
Een type object dat goed overeenkomt met de beschrijving van het verschijnsel is een cilindervormige 
zonneballon. Op http://www.caelestia.be/skylanterns.html  vind men hiervan een mooie voorbeelden 
(i.h.b. http://www.caelestia.be/BA-SO-03.html ). 
  
Een dag met veel directe zonnestraling is het meest geschikt om een zonneballon op te laten. Dat was 
toen niet het geval. Toch is het mogelijk om op een minder zonnige dag een zonneballon op te laten 
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als men voor het oplaten de lucht in de zonneballon verwarmt met een haardroger. 
  

Evaluatie: mogelijk zonneballon. 

 

 

 
 
 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: ZZW 
Hoogte begin  : 45 ° 
 
Richting einde: Z 
Hoogte einde  : 45 ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"We zagen 4 rode lichten waarbij witte lichten knipperde. In de vorm van een trapezium. Het leek op 
lichten op een mast. Daarna bewogen ze tot ze op een verticale lijn kwamen. Toen hebben we foto's 
genomen. Na dat we de foto's hadden zijn er 2verdwenen en 2 bewogen vrij snel naar links en dan 
weer naar rechts en verdwenen dan ook. Later bleek dat er op de foto's er veel meer rode lichtjes 
waren te zien." 
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Onze bevindingen 
 
Op het moment dat dit jaarverslag werd gepubliceerd was het onderzoek naar deze melding nog niet 
afgewerkt.  
 

Evaluatie: in onderzoek 

 

 

 
  

 

RICHTING EN HOOGTE 
 
Richting begin: geen aanduiding 
Hoogte begin  : geen aanduiding ° 
 
Richting einde: geen aanduiding 
Hoogte einde  : geen aanduiding ° 
 
BESCHRIJVING 
 
"vanavond om 22:15 reed ik van mijn werk naar huis.aan de omgeving golfveld te wachtebeke(domein 
puyenbroeck)zag ik een fel oranje licht zweven in de lucht.dit kan geen vliegtuig zijn.het vloog naar 
omhoog om dan naar richting moerbeke te vliegen.dan was het oranje licht weg en kreeg een zwart 
rond object te zijn die verdween in de wolken.raar?ben er echt onder de indruk.dit kan ik niet 
verklaren" 
 

 

Onze bevindingen 
 
Op het tijdstip van de waarneming kwam de wind in Zaventem (op 52 km ten ZO van de 
waarnemingsplaats) uit het westen en was zwak. Deze richting stemt overeen met de 
bewegingsrichting van het verschijnsel. 
 
De beschrijving van het verschijnsel (“fel oranje licht”, “dan was het oranje licht weg en kreeg een 
zwart rond object te zien”,) voldoet aan een waarneming van een vuurballon. 
 

Evaluatie: zeer waarschijnlijk vuurballon 
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3.  Publicaties 

 
Dit is een overzicht van alle PDF-publicaties (met uitzondering van het jaarverslag) die tijdens  

het derde werkingsjaar werden gepubliceerd. Deze publicaties kan u gratis downloaden op onze  

website, www.ufomeldpunt.be, op de pagina “publicaties”.  

 
 
Onderzoeksrapport Beerzel 

5 april 2009 

  

  

Een man werd tijdens het werken in z'n tuin afgeleid door 
het geluid van een motor. Toen hij opkeek zag hij tot z'n 
verbazing een donker driehoekig voorwerp samen met een 
vliegtuig voorbij vliegen. Werner POETS onderzocht deze 
melding voor het Belgisch UFO-meldpunt. 
  
Auteur: Werner POETS  
  
Publicatie: 29-09-2010 
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Artikels 
 

 

 

Het Belgisch UFO-meldpunt 

 
Auteurs: Frederick DELAERE & Werner POETS 
 
Informatief artikel over het Belgisch UFO-meldpunt, geschreven in 2009 op vraag van een Vlaamse 

Volkssterrenwacht voor hun tijdschrift, maar dat door de redactie van dit tijdschrift werd geweigerd 

wegens "too hot to handle". 

 

 
Een opmerkelijke zonsondergang in Normandië 

 
Auteur: Werner POETS 
 
Artikel over een zonsondergang met opmerkelijke optische verschijnselen t.g.v. van bijzondere 

atmosferische condities. Kennis hebben van zulke verschijnselen helpt de UFO-onderzoeker bij het 

beoordelen van UFO-meldingen. 
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4.  UFO-meldpunt in de media 

 
Televisie: 
 

P 08/10/2009, VTM nieuws (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt)  
P 25/02/2010, Koppen, VRT (meer UFO-meldingen) 

 
Radio: 

 
P 07/10/2009, Q-music (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt)  
P 07/10/2009, Radio 1 (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt) 
P 07/10/2009, Radio 2 (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt) 
P 07/10/2009, Studio Brussel (jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt) 
P 18/02/2010, Radio 1 (Groot-Brittannië geeft nieuw UFO-rapport vrij) 
P 12/04/2010, MNM (enquête i.v.m. geloof in buitenaards leven) 
P 12/04/2010, Radio Nostalgie (enquête i.v.m. geloof in buitenaards leven) 
P 12/04/2010, Radio 2 regio Antwerpen (enquête i.v.m. geloof in buitenaards leven) 

 
 
Geschreven pers: 
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5.   Evaluatie derde werkingsjaar  

 
De stijging van het aantal meldingen bij het Belgisch UFO-meldpunt is niemand het afgelopen jaar 
ontgaan. Tijd om enkele zaken te evalueren. 
 

P We vermoeden dat de grotere naambekendheid van het meldpunt aan de basis ligt van het 
stijgende aantal meldingen. Uit statistieken blijkt dat gemiddeld 100 mensen per dag de site 
bezoeken. Op dagen dat het meldpunt in de media komt worden pieken van 500 tot 1000 
bezoekers opgetekend. 

 
P In januari 2010 werd een samenwerking tot stand gebracht met COBEPS (Comité Belge pour 

l'Etude des Phénomènes Spatiaux). Meldingen uit het Franslatige landsgedeelte worden 
voortaan naar COBEPS doorgestuurd en meldingen uit Vlaanderen die COBEPS bereiken 
gaan onze kant uit. 

 
P Het team van het Belgisch UFO-meldpunt werd in 2010 versterkt door Deborah NAERT. 

Deze nieuwe medewerkster zal zich vooral toeleggen op veldonderzoek en het opzoeken van 
weergegevens. 

 
P Door het grote aantal meldingen was het niet mogelijk om een “Vlaamse UFO-

ontmoetingsdag 2010” te organiseren. Het is niet zeker of dit evenement in de toekomst nog 
zal plaatsvinden. Op vraag van andere instanties is het Belgisch UFO-meldpunt wel bereid om 
informatieve lezingen over het onderwerp te houden. 

 
P Het komende jaar zullen enkele praktische zaken op de site van www.ufomeldpunt.be 

aangepast worden. Zo zal de pagina “recente meldingen” overzichtelijker ingedeeld worden en 
zijn er plannen om een zoekfunctie aan de site toe te voegen. 
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- Patrick FERRYN, COBEPS (Comité Belge pour l'Etude des Phénomènes Spatiaux) 

- Aan alle UFO-getuigen voor het vertrouwen in ons meldpunt 

- De Vlaamse media-instanties 

 

 

 

 

7.    Geraadpleegde bronnen 
 

- Google earth 

- www.wunderground.com 

- www.heavens-above.com 

- www.stellarium.org 

- StarCalc 5.73 
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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. 

Het is tevens mogelijk om de publicaties zelf gratis te downloaden van onze site. 

 

Verkrijgbare rapporten en bundels: 

 

- Onderzoeksrapport Nr. 01.021129.2003 (Zwevegem 29-11-2002)  

- Onderzoeksrapport Nr. 02.051116.2006 (Kortrijk 16-11-2005)  

- Onderzoeksrapport Nr. 03.1995.2007 (Romarin - midden 1995)  

- Onderzoeksrapport Nr. 04.052000.2008 (Steenhuffel – mei 2000)  

- Onderzoeksrapport Nr. 05.080722.2008 (Brussel 22-07-2008)  

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

- Onderzoeksrapport Nr. 07.090405.2010 (Beerzel 05-04-2009) 

 

- 10 jaar UFO-onderzoek (Een ervaring, een visie, een conclusie)  

- Jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt, 08/2007-07/2008 

- Jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt, 08/2008-07/2009 

- Jaarverslag Belgisch UFO-meldpunt, 08/2009-07/2010 

 

 



 

Belgisch UFO-meldpunt                                                                                               |  269 

 

 Jaarverslag 08/2009 – 07/2010  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
&

\''/&5(-'/%"#5*&'-&%*.!5(4*(i&

)

)

)

)

)
)

M9=959)+7"/"7%'F)KNGONPNQ)R=0"##"&37==3)STQ)@CS?)U"1#";"F"Q)!NGHV*U)

jE1&CFDNGGbA1[FF[1E[`&5(-'k$-'%*.!;$(#[)*`&MMM[$-'%*.!;$(#[)*&

&

&

&

&
!"#$%%&"'()*+,-."/0123()45678"

"

9))(" :(-.8(7" ;<<:=(.<64(7>"?+(8," 6+8" 4(@(" 6+8*A;(" 3A*" B<:4(7" ;(:;(();<64+*4&" <5*(,)A*(7" +7" ((7" *(A68<3A8+,((:4"

*(*(;(7,=(,8A74" (7C<D" <5(7=AA:" *(3AAE8" +7" (7+*(" ;<:3" <D" <5" (7+*(" B+F@(&" .(8@+F" ()(E8:<7+,-.&" 3(-.A7+,-.&" 4<<:"

D<8<E<5+(G7&"<57A3(7"<D"<5"(7+*("A74(:("3A7+(:"@<74(:";<<:AD*AA74(",-.:+D8()+FE("8<(,8(33+7*";A7"4("6+8*(;(:>"""

))))!"#$%&'()*+,-."#/0123)
&&&&&&&&&gM&%*.!;$(#&6''/&6/**%!*&.$<=#6*/9<=5:(9*.*()
 

"""""""""""""""""""""BBB>6D<3()45678>=("


