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Voorwoord
2019 was een druk jaar voor het Belgisch UFO-meldpunt. Met 266 waarnemingen zien we een
stijging van 46% in vergelijking met 2018 toen “slechts” 182 meldingen binnenkwamen. Het
afgelopen jaar was de provincie Oost-Vlaanderen koploper met de meeste UFO-observaties. Het
Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux) ontving 85 UFOmeldingen.
De stijging is hoofdzakelijk terug te voeren tot twee kleine waarnemingsgolven. Op 25 mei zorgde
een groep van 60 satellieten die door het ruimtebedrijf SpaceX in een baan rond de aarde werd
gebracht voor 33 meldingen. Ook een tweede lancering in november van 2019 zorgde voor
verwarring. Deze “slierten van sterren” zullen waarschijnlijk ook in de nabije toekomst nog voor extra
UFO-meldingen zorgen. SpaceX is immers van plan om maar liefst 12.000 (!!) van deze Starlink
satellieten rond de aarde te laten vliegen. Een tweede waarnemingspiek zagen we op 14 september,
toen een Ierse weerballon boven Gent explodeerde. Dit incident was goed voor 37 meldingen op één
avond tijd. Dit is een absoluut record voor één dag.
Het verzamelde foto- en videomateriaal voor 2019 wordt in een afzonderlijk hoofdstuk toegelicht.
Daarnaast ontving het meldpunt ook dit jaar weer een aantal “markante waarnemingen”. Ook de
details van deze interessante gebeurtenissen kan u in dit jaarverslag nalezen.
Er werd in 2019 één nieuw document gepubliceerd. Deze publicatie betreft een artikel over de
Belgische UFO-golf uit 1989 – ’91 van de hand van Frederick Delaere. 30 jaar na datum worden de
feiten nog eens op een rijtje gezet. Tevens spreekt een radaroperateur die destijds betrokken was bij
de F-16 achtervolging van 30 op 31 maart 1990 voor het eerst.
Voor het tweede jaar op rij werd er een compilatievideo gemaakt van alle ontvangen videomateriaal.
Deze video kan bekeken worden via: https://youtu.be/C2vbgLa7D5w.
Kort samengevat was 2019 een boeiend UFO-jaar voor de medewerkers van het Belgisch UFOmeldpunt met een behoorlijk aantal interessante casussen.

Frederick Delaere
(coördinator Belgisch UFO-meldpunt)
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Aantal meldingen ontvangen in 2019
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Het Belgisch UFO-meldpunt registreerde in 2019 266 UFO-meldingen. Dat zijn 84
meldingen (46%) meer dan in 2018 (182 meldingen).

Aantal meldingen per maand
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Het hoogste aantal meldingen bereikte het meldpunt in september. Oorzaak hiervan was een Ierse weerballon die op
14 september boven Gent explodeerde. Ook in mei kwam een uitzonderlijk aantal meldingen binnen. Deze stijging is
te wijten aan 60 Starlink satellieten die boven Vlaanderen zichtbaar waren.
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Geografische verspreiding

(Bron: © Google Earth Street View)

In 2019 werden de meeste UFO’s in Oost-Vlaanderen gespot. Dit hoge aantal meldingen werd voor een deel
veroorzaakt door een exploderende weerballon boven Gent op 14 september.
Een interactieve versie van bovenstaande kaart kan bekeken worden via:
https://drive.google.com/open?id=1YkwU-eClTQq-xCMsGovThtg-ihukCeMq&usp=sharing
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Aantal meldingen per provincie
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De provincie Oost-Vlaanderen is een duidelijke koploper met bijna een derde van het totale
aantal meldingen. De provincie West-Vlaanderen komt met 60 meldingen op de tweede plaats.

Verklaringen
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We zien dit jaar een groot aantal meldingen die als “ballon” kon verklaard worden. De exploderende weerballon
boven Gent is hier mede oorzaak van. Ook de Starlink satellieten die op 25 mei boven Vlaanderen zichtbaar waren
zorgen voor een stijging van het aantal satelliet-waarnemingen.
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Overzicht meldingen
10-01-2019 Deinze "6 getuigen zien een gele rechthoek met een zwart kruis" (niet verklaard)
21-01-2019 Begijnendijk "een vreemd lichtpunt tijdens de maansverduistering" (meteoor/ruimteschroot)
25-01-2019 Lissewege "helder voorwerp dat met grote snelheid voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot)
28-01-2019 Bree "zeer helder lichtpunt dat ongewone bewegingen maakte" (straaljager)
29-01-2019 Gent "groen-blauw schijnsel dat aan snel tempo naar beneden viel" (meteoor/ruimteschroot)
29-01-2019 Serskamp "een grote groene lichtbol die naar beneden valt" (meteoor/ruimteschroot)
31-01-2019 Lier "vreemd donker object op foto" (ballon of ballonnentros)
03-02-2019 Hofstade "3 grote lichtbollen in de vorm van een driehoek" (door kunstlicht beschenen vogels)
12-02-2019 Aarschot "foto's van een grote gele driehoek" (zon en wolken)
12-02-2019 Riemst "een blauw-grijs driehoekig voorwerp" (Verhees delta)
12-02-2019 Oevel "een vrachtwagenchauffeur ziet een donkere driehoek" (niet verklaard)
14-02-2019 Ieper "helder lichtpunt met een rode schijn" (gegevens onvoldoende)
14-02-2019 Zeebrugge "iemand ziet verschillende oranje lichtbollen" (LED- of vuurballonnen)
14-02-2019 Gent "een koppel ziet een formatie van 5 lichtpunten" (LED- of vuurballonnen)
15-02-2019 Menen "een fel lichtverschijnsel dat leek op een vlam" (meteoor/ruimteschroot)
15-02-2019 Brugge "half cirkelvormig licht dat snel van ZW naar NO bewoog" (meteoor/ruimteschroot)
15-02-2019 Rijneman "een soort lichtstaart die snel voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot)
16-02-2019 Zwevegem "een heldere neerwaartse blauwe lichtstreep" (meteoor/ruimteschroot)
17-02-2019 Wijnegem "3 cirkels die met een hoge snelheid achter elkaar vlogen" (gegevens onvoldoende)
18-02-2019 Sint-Huibrechts-Hern "foto van schaduwlijn voor de maan" (condensspoor vliegtuig)
19-02-2019 Herk-de-stad "3 opvallende lichten die een driehoek vormden" (gegevens onvoldoende)
21-02-2019 Wachtebeke "video van een object met felle lichtflitsen" (gegevens onvoldoende)
22-02-2019 Borgloon "zeer groot oranje licht dat in twee stukken splitste" (lichtkogel)
24-02-2019 Hoboken "een zilveren/gele bol die leek te pulseren" (ballon)
26-02-2019 Lichtervelde "een rood knipperend lichtpunt" (gegevens onvoldoende)
26-02-2019 Nieuwerkerken "langwerpig licht waargenomen door telescoop" (gegevens onvoldoende)
17-03-2019 Tervuren "fel rood licht dat langzaam richting oost vloog" (lichtkogel)
24-03-2019 Lier "een witte stip die zich van west richting zuid verplaatste" (gegevens onvoldoende)
24-03-2019 Sint-Kwintens-Lennik "video van een driehoekig toestel" (Verhees delta)
24-03-2019 Tienen "enkele lichtflitsen en een lichtbundel" (gegevens onvoldoende)
28-03-2019 Koolkerke "iemand ziet 2 vreemde oranje cilinders" (gegevens onvoldoende)
28-03-2019 Brugge "ster die met ongewone snelheid bewoog" (meteoor/ruimteschroot)
28-03-2019 Kasterlee "lichtstip die aan hoge snelheid horizontaal voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot)
28-03-2019 Denderbelle "lichtpunt dat zeer snel van NW naar ZO bewoog" (meteoor/ruimteschroot)
29-03-2019 Bilzen "een fel lichtpunt dat constant van kleur veranderde" (sterren)
01-04-2019 Terneuzen (Nederland) "een traag bewegend helder lichtpunt" (gegevens onvoldoende)
01-04-2019 Sint-Denijs-Westrem "een witte lichtbol die in de verte verdween" (LED- of vuurballon)
12-04-2019 Sint-Amandsberg "een groene lichtbal die naar beneden viel" (meteoor/ruimteschroot)
13-04-2019 Londerzeel "oranje driehoekig transparant object" (door kunstlicht beschenen vogels)
14-04-2019 Oud-Heverlee "wit lichtgevend object met blauwe punt" (gegevens onvoldoende)
18-04-2019 Bissegem "heldere witte bol die traag van west naar oost vloog" (weerballon)
18-04-2019 Dadizele "witte stip die zeer traag richting oost vloog en verdween" (weerballon)
18-04-2019 Roeselare "een geel/witte felle streep schuin naar beneden" (meteoor/ruimteschroot)
18-04-2019 Asse "snel uitdovende grote heldere vuurpijl" (meteoor/ruimteschroot)
19-04-2019 Lubbeek "een fel wit licht dat naar beneden vloog" (gegevens onvoldoende)
19-04-2019 Neerpelt "een grote witte bol" (ballon)
Belgisch UFO-meldpunt
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19-04-2019 Bredene "helder lichtpunt dat snel naar beneden viel" (condensspoor vliegtuig)
20-04-2019 Geel "een vreemd object dat opeens verdween" (gasballon)
20-04-2019 Ekeren "een zwart ovalen object dat van west naar oost vloog" (gegevens onvoldoende)
20-04-2019 Lendelede "een ongewoon wit vlekje op foto" (lensreflectie)
20-04-2019 Hamme "merkwaardige vlek die constant van kleur veranderde" (Sirius)
21-04-2019 Ertvelde "een blinkende bol op grote hoogte" (ballon)
22-04-2019 Grote-Spouwen "een vreemd zwart puntje" (gegevens onvoldoende)
22-04-2019 Moen "2 onbekende lichtverschijnselen op foto" (lensreflecties)
23-04-2019 Affligem "een metaalkleurig bolvormig voorwerp" (onderzoeksballon)
24-04-2019 Aalst "donker object dat sneller vloog dan een vliegtuig" (gegevens onvoldoende)
25-04-2019 Hasselt "een rechthoekig voorwerp laag tussen enkele huizen" (drone)
29-04-2019 Kalmthout "fel wit lichtpunt dat sprongen leek te maken" (ster/planeet)
29-04-2019 Gent "een geluidloze zilverkleurige bol" (ballon)
02-05-2019 Temse "fel lichtpunt dat snel voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
03-05-2019 Wellen "een bolvormig oranje lichtpunt" (gegevens onvoldoende)
08-05-2019 Geel "een oranje brandende bol die even later uitdoofde" (F-16 met afterburner)
11-05-2019 Assebroek "4 lichtbollen die door elkaar bewogen" (gegevens onvoldoende)
16-05-2019 Kaprijke "foto van een onbekende witte bol" (ballon)
16-05-2019 Bellem "verschillende treinreizigers zien een vreemde witte bol" (ballon)
16-05-2019 Tielt "vreemde witte bol op foto" (ballon)
18-05-2019 Heusden-Zolder "donker voorwerp dat leek op een stealth-vliegtuig" (Verhees delta)
25-05-2019 Bekkevoort "lichtbol die in een rechte lijn snel voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
25-05-2019 Westmalle "lange streep lichtjes" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Emblem "draad van sterren achter elkaar" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Temse "verschillende lichtjes op een lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Rijkevorsel "lange rij van lichtjes" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Zonhoven "een rij lichtgevende witte bollen" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Herent "een lijn van sterren" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Melsele "rij van een 10-tal sterren" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Everberg "lange lijn lichtpunten" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Lokeren "een sliert van lichtgevende punten" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Kampenhout "50 of meer lichtpunten in een rechte lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Bilzen "sliert van heldere sterren" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Hallaar "50 lichten op een rechte lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Bekkevoort "langwerpig spoor van lichtjes" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Chevron "een rechte lijn van stippen" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Mortsel "een trein van sterren in de lucht" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Biron "een lange lijn met lichtpunten" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Sint-Pauwels "een reeks sterren op één lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 plaats onbekend "lange witte streep" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Evergem "20-tal bollen perfect op een lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Kortenberg "een lange lichtgevende streep" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Wachtebeke "30-tal heldere lichten in een rechte lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 plaats onbekend "een lichtsliert van verschillende punten" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Laakdal "witte lichten lijnrecht achter elkaar" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Nieuwerkerken "rechte lijn van ongeveer 40 lichtpunten" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Hekelgem "een lange reeks lichten" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Purnode "een kaarsrechte lijn met lichtjes" (SpaceX Starlink satellieten)
Belgisch UFO-meldpunt
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25-05-2019 Martenslinde "witte heldere lichtbollen achter elkaar" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Heppen "constante rechte lijn met lichtgevende bollen" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Ovifat "formatie lichtgevende witte stippen in lijnvorm" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Zichem "20 à 30 lichtpunten op een rechte lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Schilde "100 sterren achter elkaar op een rechte lijn" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Aalst "een rechte lijn bestaande uit 30 lichtpuntjes" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Houthalen-Helchteren "30 witte stippen achter elkaar" (SpaceX Starlink satellieten)
25-05-2019 Kleine-Brogel "een onbekend object dat ter plaatse bleef hangen" (heteluchtballon)
29-05-2019 Leuven "zwart driehoekig object dat op en neer bewoog" (gegevens onvoldoende)
31-05-2019 Lint "8 grote zwarte cirkels die een uur bleven stilhangen" (in onderzoek)
02-06-2019 Sint-Truiden "verschillende clusters van pulserende lichtjes" (LED- of vuurballonnen)
05-06-2019 Oevel "een zeer grote heldere driehoek" (gegevens onvoldoende)
06-06-2019 Blankenberge "verschillende draaiende rode lichtpunten" (LED- of vuurballonnen)
09-06-2019 Puurs-Sint-Amands "een helder wit lichtpunt met een rookpluim" (lichtkogel)
20-06-2019 Sint-Truiden "een laag zwevende bol op video" (gegevens onvoldoende)
21-06-2019 Edegem "object dat loodrecht naar beneden vloog" (gegevens onvoldoende)
22-06-2019 Kessel-Lo "foto's van een vreemde lichtbol" (lensreflectie)
22-06-2019 Kapellen "video van een heldere oranje lichtbol" (gegevens onvoldoende)
23-06-2019 Mechelen "een vreemd 8-vormig voorwerp" (folieballon)
28-06-2019 Oostakker "een felle blauwe lichtbol die snel voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot)
29-06-2019 Brasschaat "onbekend object met felle witte lichten" (gegevens onvoldoende)
30-06-2019 Borsbeek "wit rond lichtpunt dat leek op een meteoor" (gegevens onvoldoende)
05-07-2019 Rekkem "3 witte lichtbollen die snelle bewegingen maakten" (drones)
07-07-2019 Booischot "een 40-tal blauwe flitsen in de lucht" (gegevens onvoldoende)
12-07-2019 Schoonderbuken "een zwart driehoekig object" (Verhees delta)
12-07-2019 Schoonaarde "een helder wit lichtverschijnsel op video" (gegevens onvoldoende)
14-07-2019 Kalken "video van een vreemde donkere delta" (Verhees delta)
15-07-2019 Brasschaat "een fel wit lichtpunt dat van west naar noord vloog" (satellietflits)
15-07-2019 Bevingen "foto's en video van 3 witte lichtbollen boven graanveld" (drones)
16-07-2019 Halen "enkele getuigen zien een driehoek met verschillende lichtjes" (gegevens onvoldoende)
16-07-2019 La Clusaz (Frankrijk) "vreemd donker object op foto" (vlinder)
17-07-2019 Sint-Idesbald "onregelmatig fel oranje vlak" (gegevens onvoldoende)
17-07-2019 Gent "fel lichtpunt dat snel voorbij vloog en plots verdween" (gegevens onvoldoende)
18-07-2019 Antwerpen "witte bol die leek op een vallende ster" (gegevens onvoldoende)
20-07-2019 Sint-Truiden "verschillende gekleurde lichtjes die een driehoek vormden" (drones)
23-07-2019 Zele "een helder wit lichtpunt" (meteoor/ruimteschroot)
23-07-2019 Wervik "een geluidloze felle witte lichtbol" (ISS)
24-07-2019 Veldwezelt "4 bruine bollen in een halve V-formatie" (gegevens onvoldoende)
25-07-2019 Torhout "een donkere gelijkbenige driehoek" (gegevens onvoldoende)
25-07-2019 Lanaken "zeer heldere witte lichtbol die leek op een satelliet" (ISS)
25-07-2019 Everbeek "donkergrijze driehoek met lichten op de hoeken" (gegevens onvoldoende)
29-07-2019 Keerbergen "wit lichtpunt dat zeer snel voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
29-07-2019 Anora (Spanje) "heldere witte ster met hoge snelheid" (meteoor/ruimteschroot)
30-07-2019 Wenduine "video van een zwart object dat leek op een band" (0-vormige folieballon)
30-07-2019 Zwalm "lichtverschijnsel dat onregelmatig knipperde" (Antares)
31-07-2019 Tienen "videobeelden van lichtbol met ongewone bewegingen" (gegevens onvoldoende)
31-07-2019 Herent "fel verlicht voorwerp dat even boven de bomen bleef hangen" (vuurballon)
02-08-2019 Begijnendijk "witte ronde vorm die rond z'n as leek te draaien" (gegevens onvoldoende)
Belgisch UFO-meldpunt
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04-08-2019 Zwijndrecht "een zwarte bol die zich plots splitste" (gegevens onvoldoende)
04-08-2019 Kortemark "enkele getuigen zien knipperende lichten" (gegevens onvoldoende)
05-08-2019 Hamme "4 getuigen zien een wit/geel ovalen licht" (schijnwerpers)
06-08-2019 Lede "iemand ziet gedurende 20 minuten verschillende lichtbollen" (schijnwerpers)
07-08-2019 Bocholt "onbekend donker object op foto" (vogel of insect)
07-08-2019 Bredene "donkerblauw ovaal met rode en groene knipperlichten" (drone)
08-08-2019 Lier "een lichtbol die even bleef stilhangen en dan verdween" (gegevens onvoldoende)
08-08-2019 De Klinge "een heel fel rood licht dat soms knipperde" (LED-of vuurballon)
09-08-2019 Serskamp "5 of 6 afgeplatte lichtbollen" (lichtspot)
12-08-2019 Brugge "object met 4 grote lichten waarvan 1 oranje" (vliegtuig)
21-08-2019 Reningelst "rood object dat naar beneden vloog en uitdoofde" (gegevens onvoldoende)
22-08-2019 Bredene "onbekend blauw/zwart object op foto" (vogel of insect)
22-08-2019 Sleidinge "2 heldere witte lichtpunten die achter elkaar vlogen" (gegevens onvoldoende)
24-08-2019 Dendermonde "3 geruisloze vliegende objecten op lage hoogte" (vogels)
25-08-2019 Brecht "vreemd snelbewegend object op video" (vogel)
29-08-2019 Assebroek "iemand ziet onregelmatige felle flitsen" (gegevens onvoldoende)
29-08-2019 Moorslede "4 bijzonder felle geel/oranje lichtflitsen" (meteoor/ruimteschroot)
29-08-2019 Herne "een kortstondige horizontale felle lichtstreep" (meteoor/ruimteschroot)
30-08-2019 Mechelen "verschillende foto's van 5 lichtpunten op een rij" (kraanlichten)
30-08-2019 Diest "een lange fel oranje vuurpijl" (zonverlichte vederwolk)
31-08-2019 Maaseik "wit helder lichtpunt dat ongewoon knipperde" (vliegtuig)
31-08-2019 Antwerpen "videobeelden van een felle witte lichtbol" (gegevens onvoldoende)
08-09-2019 Ingelmunster "2 lichtgevende bollen die naar beneden vielen" (meteoor/ruimteschroot)
09-09-2019 Emelgem "een traag cilindervormig voorwerp op video" (special shape heteluchtballon)
10-09-2019 Harelbeke "witte vlek die op enkele wolken scheen" (lichtshow)
10-09-2019 Beveren-Leie "lichtpunt dat cirkelvormige bewegingen maakte" (lichtshow)
12-09-2019 Zulte "naar beneden vallende bol die vuur vatte" (meteoor/ruimteschroot)
12-09-2019 Gent "een zeer heldere geel/oranje vuurbol" (meteoor/ruimteschroot)
12-09-2019 Limburg "object dat leek op te branden in de atmosfeer" (meteoor/ruimteschroot)
12-09-2019 Sint-Niklaas "video van zeer snelle lichtflitsen" (lichtspot)
14-09-2019 Mariakerke "een blinkende zilverkleurige stip" (ballon)
14-09-2019 Waasland "wit lichtpunt dat uiteen spatte" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Gent "helder bolvormig lichtpunt dat zich opsplitst" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Waregem "een wit lichtpunt dat ontploft" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Moorsele "witte lichtbol en even later meerdere bollen" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Ursel "tientallen personen zien een heldere lichtbol" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Evergem "fel lichtpunt dat veranderde in 5 lichtpunten" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Zwevegem "grote witte bol die zich plots splitste" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Sint-Niklaas "lichtbal die veranderde in 3 lichtballen" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Petegem-aan-de-Leie "heldere ster die zich opsplitste" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Gent "eerst bol en daarna kleinere puntjes" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Gavere "1 wit lichtpunt dat zich splitste" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Flobecq "een versplinterende lichtbol" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Gent "een grote lichtbol die plots uiteen leek te spatten" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Gent "object dat uit meerdere puntjes leek te bestaan" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Stekene "een heldere ster die zich even later splitste" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Schellebelle "lichtpunt dat zich splitste in kleine deeltjes" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Moen "heldere ster valt in stukken uit elkaar" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
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14-09-2019 Eke "bol en daarna honderdtal kleine lichtpuntjes" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Sint-Denijs-Westrem "een wit object dat ontplofte" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Schellebelle "een fel lichtpunt aan de hemel" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Stekene "helder object dat uit elkaar spatte" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Lokeren "bol en even later fonkelende punten" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Mariakerke "stilstaand object dat explodeert" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Eine "witte bol die als verschillende bolletjes verdween" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 De Pinte "lichtgevende stip die groter werd en ontplofte" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Zottegem "lichtstip die uit elkaar viel in vele delen" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Oudenaarde "een heldere ster spatte uit elkaar" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Schelle "bol die uit elkaar viel in verschillende lichtjes" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Dworp "heldere lichtstip die uit elkaar spat" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Geraardsbergen "ster die uiteen spatte" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Erwetegem "een cluster van lichtende punten" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Sint-Amandsberg "een felle lichtstip die plots ontplofte" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Deerlijk "object dat veranderde in meerder stippen" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Aalbeke "fel blinkend wit punt dat opeens uit elkaar viel" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Gijzegem "reflecterend object met kleine lichtpuntjes" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Herne "helder witte stip die zich splitste" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
14-09-2019 Moerbeke "wit bolvormig object dat explodeerde" (exploderende Ierse onderzoeksballon)
15-09-2019 Gistel "een grote geluidloze witte bol" (ballon)
15-09-2019 Sint-Laureins "6 glinsterende zilverkleurige bollen" (ballonnen)
15-09-2019 Petegem-aan-de-Leie "enkele getuigen zien 5 geluidloze objecten" (gegevens onvoldoende)
17-09-2019 Boutersem "20 lichtjes die snel door elkaar vlogen" (LED- of vuurballonnen)
19-09-2019 Zwevezele "een rij lichtpuntjes op lage hoogte" (gegevens onvoldoende)
21-09-2019 Dilsen-Stokkem "een zwart onbekend vliegend voorwerp" (Verhees delta)
21-09-2019 Olen "foto's van tientallen witte bollen" (speelgoedballonnen)
21-09-2019 Brussel "2 donkere ovalen voorwerpen" (gegevens onvoldoende)
21-09-2019 Boom "lichtpunt dat van intensiteit verminderd en verdwijnt" (vliegtuig)
23-09-2019 Gent "2 grote witte flitsende lichtbollen" (noodverlichting windmolen)
23-09-2019 Maasmechelen "heldere bewegende lichtbol" (ISS)
24-09-2019 Torhout "lichtgroene bol die naar beneden viel" (meteoor/ruimteschroot)
30-09-2019 Gent "fel geel lichtpunt dat plots verdween" (vliegtuig)
05-10-2019 Poperinge "halfronde oplichtende vorm zonder knipperlichten" (lichtspot)
11-10-2019 Moerkerke "een helder wit bolvorige object" (gegevens onvoldoende)
24-10-2019 Tienen "een vreemde groene bol met staartvormig" (meteoor/ruimteschroot)
26-10-2019 Dilsen-Stokkem "ongewone oranje flikkerende gloed" (schijnsel verbrandingsvlam)
31-10-2019 Hotton "foto van een heldere lichtvlek naast de zon" (lensreflectie en bijzon)
03-11-2019 Watervliet "een onbekend lichtgevend object" (vliegtuig)
04-11-2019 Duffel "snel neerdalende en uitdovende vuurbol" (meteoor/ruimteschroot)
08-11-2019 Kapelle-op-den-Bos "felle witte lichtbal" (meteoor/ruimteschroot)
08-11-2019 Antwerpen "een witte bol met blauwe aura" (meteoor/ruimteschroot)
08-11-2019 Neeroeteren "zeer helder wit lichtpunt dat uitdoofde" (meteoor/ruimteschroot)
09-11-2019 Oostende "4 getuigen zien een donker object voor de maan vliegen" (gegevens onvoldoende)
11-11-2019 Poperinge "foto van een vreemd wit lichtverschijnsel" (satellietenlancering SpaceX)
11-11-2019 Wevelgem "helder object dat leek op een komeet" (satellietenlancering SpaceX)
11-11-2019 Moorslede "heldere witte lichtbundel op foto" (satellietenlancering SpaceX)
11-11-2019 Sint-Lievens-Ess "witte parabole lichtbundel" (satellietenlancering SpaceX)
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11-11-2019 Zwalm "video van een wit kegelvormig object" (satellietenlancering SpaceX)
11-11-2019 Tubeke "een groot wit onbekend licht" (satellietenlancering SpaceX)
11-11-2019 Lauwe "5 getuigen zien een zeer fel wit object" (satellietenlancering SpaceX)
11-11-2019 Dadizele "grote kegelvormige witte straal" (satellietenlancering SpaceX)
16-11-2019 Veurne "een grote draaiende cirkel van witte vlekken" (lichtspot)
20-11-2019 Helkijn "lichtgevend voorwerp met verschillende kleuren" (Sirius)
21-11-2019 Oostkamp "heldere lichtbol die achter enkele huizen verdween" (gegevens onvoldoende)
23-11-2019 Gent "een geluidloze lichtgevende bol die snel voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
26-11-2019 Aarschot "wit object met een rommelend geluid" (helikopter)
28-11-2019 Kinrooi "11 lichtpunten op gelijke afstand achter elkaar" (Starlink satellieten)
28-11-2019 Oudekapelle "40 tot 50 witte lichtpunten op een rij" (Starlink satellieten)
28-11-2019 Destelbergen "passage van verschillende niet knipperende lichtpunten" (Starlink satellieten)
28-11-2019 Evergem "een vloot van 60 heldere lichtpunten" (Starlink satellieten)
28-11-2019 Beringen "tiental knipperende witte lichtpunten" (gegevens onvoldoende)
29-11-2019 Aalter "een 12-tal witte lichten op een rij achter elkaar" (Starlink satellieten)
30-11-2019 Lendelede "een 30-tal lichtstippen die leken op satellieten" (Starlink satellieten)
05-12-2019 Meigem "ongeveer 12 lichtpunten op 1 lijn" (Starlink satellieten)
07-12-2019 Kuurne "een zwarte schijf met een zoemend geluid" (Verhees delta)
07-12-2019 Smetlede "geruisloos object dat zich rechtlijnig voortbewoog" (Verhees delta)
07-12-2019 Wetteren "foto van een vreemd zwart driehoekig toestel" (Verhees delta)
15-12-2019 Lommel "zeshoekig voorwerp met verschillende knipperlichten" (gegevens onvoldoende)
20-12-2019 Houwaart "foto's van een heldere witte stip" (Venus)
20-12-2019 Aalter "een witte lichtbol in oostelijke richting" (Venus)
26-12-2019 Menen "een oranjekleurig sigaarvormig object" (gegevens onvoldoende)
28-12-2019 Wachtebeke "meer dan 20 lichtpunten op een rij achter elkaar" (Starlink satellieten)
28-12-2019 Meulebeke "meerdere lichtpunten op één lijn" (Starlink satellieten)
29-12-2019 Bilzen "een fel van kleur veranderend lichtpunt" (Sirius)
29-12-2019 Vilvoorde "helder lichtpunt rechts van de maan" (Venus)
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Ontvangen foto/videomateriaal
De video’s die vermeld worden in dit overzicht zijn te vinden op: http://www.ufomeldpunt.be/2019.html.
Een compilatie van alle UFO-video’s uit 2019 kan u bekijken op: https://youtu.be/C2vbgLa7D5w.

10-01-2019 Deinze
De eerste melding die we in dit overzicht bespreken, is meteen ook één van de interessantste
fotografisch gedocumenteerde waarnemingen die het meldpunt in 2019 ontving. De feiten speelden
zich af op 10 januari rond 7:15 in de ochtend. Bij het verlaten van hun woning hadden een chirurg en
zijn vrouw, samen met hun vier kinderen, hoog in de lucht een lichtgele rechthoek gezien met in het
midden een donker kruis en op het snijpunt van de armen een gele bol. De grootte van de rechthoek
werd aangeduid als “ongeveer 25% van de volle maan”. Na 10 minuten werd de waarneming
gestaakt omdat de kinderen naar school moesten. De hele tijd was de configuratie onbeweeglijk
gebleven. Er werd één foto gemaakt met een iPhone SE back camera (objectief en instellingen:
4,15mm, ISO 2000, f/2.2, 1/17 sec). Hieronder links de volledige opname. Rechts een uitvergroting.

De schetsen die de vader daags na de waarneming op ons verzoek maakte, tonen meer details. Links
het verschijnsel getekend met de hand, rechts met de computer:

Belgisch UFO-meldpunt

| 11

12
Jaarverslag 2019

Het beschreven fenomeen doet denken aan een verlichte drone, maar de afwezigheid van geluid
pleit tegen die verklaring. Andere mogelijkheid is een zeldzaam optisch meteorologisch verschijnsel
dat bekend staat als “lichtzuilen nabij het zenit”. Het betreft gefragmenteerde, zuilvormige
weerspiegelingen van heldere lichtbronnen op de grond in horizontaal georiënteerde
ijskristallenplaatsjes in de lucht. Een fraai voorbeeld van dit verschijnsel is te zien op onderstaande
foto, gemaakt door een veiligheidsagent uit Montreal in de nacht van 16 op 17 december 2010. Wat
we op deze foto zien zijn naar boven gerichte spots van een casino die weerspiegeld worden in een
wolk van neerdwarrelende ijskristallen (Bron: OVNI-ALERTE, meer uitleg over deze en gelijkaardige
foto’s in dit driedelig artikel: http://www.caelestia.be/montreal.html).

Vlakbij de waarnemingsplaats en in de richting waarin het verschijnsel werd waargenomen, ligt de
school waar de kinderen les volgen. Navraag bij de directie bracht aan het licht dat er rond de
speelplaats spots staan opgesteld en dat die in de winter altijd branden tussen 7 en 8 ’s morgens.
Spots op elke hoek van de speelplaats zou het geschetste patroon kunnen verklaren. Het bolvormige
licht in het midden zou dan een optische illusie kunnen zijn geweest, vergelijkbaar met het zien van
onbestaande lichtgrijze stippen op het kruispunt van een raster van zwarte lijnen (zie afbeelding
hieronder links).
Helaas preciseerde de directie
niet om hoeveel spots het ging
en of deze bovenaan zijn
afgeschermd of niet.
Een andere mogelijkheid is dat
er zich schijnwerpers op een
bouwwerf
in
de
buurt
bevonden. Een configuratie
spots zoals bij de bouwlamp in
de afbeelding rechts zou aan de hemel ook een gelijkaardig
patroon opleveren.

Evaluatie: niet verklaard, mogelijk reflectie van spots in ijskristallen
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31-01-2019 Lier

Op een drietal foto’s van de Zimmertoren, dé toeristische trekpleister van Lier, ontdekte Mevr. S. B.
een zwarte stip die zij niet kon thuisbrengen. Met het blote oog had zij niets ongewoons opgemerkt.
Van slechts één van de foto’s kon het origineel worden bekomen. Die opname vindt u hierboven.
Met oranje lijnen is de locatie van de stip aangeduid. De twee andere foto’s zijn van een lagere
resolutie en tonen slechts een wazig vlekje.
Waarschijnlijk werd hier een tros ballonnen of een folieballon met een speciale vorm gefotografeerd.
De foto’s zijn niet scherp genoeg om dat uit te maken. De afbeelding hieronder toont de manier
waarop het fenomeen zich in een tijdstpanne van 15 seconden verplaatste. Of die verplaatsing een
Belgisch UFO-meldpunt
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reëel traject weergeeft, dan wel te wijten is aan lichtjes verschillende camerastandpunten, kon niet
worden vastgesteld.

Evaluatie: ballon of ballonnentros

12-02-2019 Aarschot

08:44:20

10:02:07
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Een “gele vreemde driehoekvorm” die “zonder geluid bleef staan op dezelfde plek”, zijn de
bewoordingen waarmee Mej. G. M. uit Aarschot het verschijnsel beschrijft waarvan zij in de morgen
van 12 februari enkele foto’s nam.
Nazicht leert dat de zon zich op het tijdstip dat de eerste foto werd gemaakt (08:44:20 volgens de
gegevens gekoppeld aan het ontvangen bestand) in het OZO bevond. Het azimut was op dat moment
120°, de hoogte 5.5°. De meest rechtse punt van de lichtgekleurde driehoekvormige vlek bevindt zich
in het NO op azimut 54° en ongeveer even hoog als de zon. Het verschil in richting (66°) is te groot
om het lichtverschijnsel als bijzon te verklaren. Bijzonnen bevinden zich steeds op 22° of 46° links of
rechts van de zon.
De heldere partijen op de tweede foto die we hier rechts afdrukken, en die een uur en 18 min later
werd genomen, kunnen nog moeilijk als driehoekvormig worden beschreven. Veel meer dan een spel
van licht en wolken detecteren we niet op de foto’s.
Evaluatie: zon en wolken

18-02-2019 Sint-Huibrechts-Hern
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Bij het maken van een foto van de maan had Dhr.
W. N. een donkere “lijnschaduw” opgemerkt die
“met redelijk grote snelheid van links naar rechts”
voor de maan schoof. De tijdindicatie op het
fotobestand vertelt ons dat de foto om 19:59:35
werd gemaakt. Op dat ogenblik bevond de maan
zich voor een waarnemer in de provincie Limburg
30° boven de horizon op azimut 101°. De “lijn” is
naar alle waarschijnlijkheid het restant van een
condensspoor van een vliegtuig dat kort voor de
opname dichtbij de maneschijf passeerde. Het
onderste stuk van het spoor (gele pijl) is het
duidelijkst zichtbaar. Het bestaat uit twee
onderscheiden parallelle banden, wat strookt met
de positie van de motoren aan weerszijden van de
romp van een vliegtuig. Vergelijk ook met de foto hiernaast die we op de twitterpagina van EarthSky
vonden.
Evaluatie: condensspoor vliegtuig

21-02-2019 Wachtebeke (video: https://youtu.be/19pOhosS70A)

De getuige die ons de video stuurde waaruit we deze beelden lichtten reageerde niet op ons verzoek
om de exacte waarnemingslocatie door te spelen. Het vermoeden rees dat de melder op die manier
het onderzoek bewust belemmerde om te verdoezelen dat hier windmolenverlichting werd gefilmd.
De video toont inderdaad een reeks lichten die sterk doen denken aan de typische rode
knipperlichten op de gondels van een rij windmolens. Eén van de lichten is groter, wit van kleur, en
heeft het aspect van twee krachtige aan- en uitgaande witte lampen die vlak naast elkaar zijn
gepositioneerd. Vermoed wordt dat dit de dagverlichting is die automatisch aanslaat wanneer het
rode waarschuwingslampje defect is.
Evaluatie: gegevens onvoldoende, mogelijk windmolenverlichting
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24-02-2019 Hoboken (video: https://youtu.be/8n46_T7JB2s)

In het Antwerpse district Hoboken werd op 24 februari omstreeks 16u50 een “zilver/gele bol”
gefilmd. Kennelijk verwijderde het object zich in de kijkrichting van de getuige, want na 10 à 15
minuten was het zo klein geworden dat er met het blote oog niets meer te zien was.
Het te identificeren object is het witgele vlekje in de sterke uitvergroting op de still rechtsboven. De
afbeelding links toont het volledige beeld. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een ballon. De
geringe verplaatsing over een tijdspanne die op 10 à 15 minuten werd geschat, wijst in de richting
van een metersgrote weer- of gasballon.
Evaluatie: ballon

26-02-2019 Nieuwerkerken (video: https://youtu.be/bKP62XER40g)
Dhr. R. D. M. uit Nieuwerkerken bij Aalst bezorgde ons op 6 augustus twee video’s van een
merkwaardig lichtverschijnsel, gefilmd doorheen zijn telescoop. Die laatste stond opgesteld in een
open veld nabij het plaatsje Heldergem, een deelgemeente van Haaltert. De ontvangen beelden
tonen een langwerpige lichtfenomeen dat voortdurend van vorm en kleur verandert. Met het blote
oog was volgens Dhr. D.M. enkel een quasi-onbeweeglijk lichtpuntje te zien.
Hieronder de eerste zes frames (uitvergrotingen) uit één van die video’s. De kleurwijzigingen zijn
goed te zien. Daaronder uitvergrotingen van twee frames uit dezelfde video waaruit blijkt dat ook de
vorm niet dezelfde blijft.
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00:16

00:18

Er is onduidelijkheid over de precieze locatie van het verschijnsel aan de hemel. De stip werd
aanvankelijk in de buurt van Messier 15 en de ster Enif gesitueerd, maar die bevonden zich op het
tijdstip van de waarneming (19u40) al onder de horizon. Hierop gewezen schreef Dhr. D.M.: “[de
vergissing] is om de simpele reden dat ik mijn hemelkaart bij het ene voor mij hield en bij het andere
boven mij, omgekeerd zogezegd ipv op een tafelblad om het simpel te stellen”. Kort na deze mail
bezorgde de getuige ons een hemelkaart waarop de juiste positie was aangeduid. We hebben die
positie overgezet op onderstaande Stellarium-weergave van de hemel zoals die er uitzag voor een
waarnemer in de omgeving van Heldergem op 26 februari 2019 om 19u40.
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Op 8 december (meer dan 9 maanden nadat de video werd gemaakt) bezorgde Dhr. D.M. ons echter
een Google Earth afbeelding met aanduiding van de precieze plaats waar hij zich destijds bevond en
een pijl die “ongeveer”, “niet 100% zeker”, de richting aangeeft waarin werd gefilmd. Hieruit kan
afgeleid dat het azimut niet 200° is geweest zoals aangegeven op de sterrenkaart, maar eerder 112°.
Het onderzoek naar deze waarneming verliep dus moeizaam. Zowel de Volksterrenwacht URANIA als
de Volksterrenwacht Armand Pien werden in de discussie betrokken, maar ook dat leverde geen
doorbraak op.
Een mogelijkheid is dat de kleurrijke ‘lichtspaander’ een onscherp gefilmd beeld is van de
scintillerende ster Sirius, vervormd door een beschadiging aan één van de lenzen of spiegels binnenin
de camera of telescoop. Die hypothese veronderstelt evenwel een azimut voor het verschijnsel van
158°.
Omwille van de onduidelijkheid over de precieze plaats van de stip aan de hemel werd het onderzoek
stopgezet en het geval geklasseerd als “gegevens onvoldoende”.
Evaluatie: gegevens onvoldoende
24-03-2019 Sint-Kwintens-Lennik (video: https://youtu.be/HdCJLX9gTZ0)
Een video van een “zwart driehoekig object” dat rond
16u35 boven het Vlaams-Brabantse Sint-KwintensLennik werd gesignaleerd, bleek een stuk makkelijker
te verklaren. De specifieke vorm en het motorgeluid
dat bij het afspelen van de video te horen is, laten er
weinig twijfel over bestaan dat het hier om de Verhees
delta D2 ging. De D2 is één van de twee zelfgebouwde
delta-vormige vliegtuigjes waarmee ingenieur Bart
Verhees regelmatig rondvliegt en onbedoeld UFOmeldingen genereert. Deze nieuwe delta biedt in
tegenstelling tot zijn voorganger (de D1) plaats aan
twee personen en heeft om die reden ook een grotere
spanwijdte, namelijk 5,4 i.p.v. 4,5 meter. Zie voor meer
details http://www.verheesengineering.com. Van deze
site is ook de foto afkomstig die we bij het stilstaande
beeld en de uitvergroting hieronder hebben gezet.
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(Foto van de Verhees delta D2. © Erik Brouwer)

Evaluatie: Verhees delta
18-04-2019 Dadizele
Een langzaam bewegende “heldere witte stip in het zenit” werd om 20u34 gespot in Dadizele. Een
half uur later verdween de stip aan de oostelijke hemel. Volgens de melder, die verschillende foto’s
had kunnen nemen, zou de stip ook vanuit de streek rond Roeselare zijn waargenomen. Bij dergelijke
meldingen is er geen reden om aan te nemen dat hier iets anders werd gezien dan een
meteorlogische peilballon die met de windstromen in de hogere lagen van de atmosfeer meedrijft.
Zie ook de reeks meldingen voor 14-09-2019 verder in dit overzicht.

Evaluatie: weerballon
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19-04-2019 Bredene

Een “naar beneden vallend geel licht” dat bij valavond boven Bredene werd gefotografeerd kon snel
worden geïdentificeerd als het condensspoor van een lijnvliegtuig. Korte, U-vormige contrails zorgen
vaak voor verwarring, vooral wanneer ze door een laagstaande zon worden verlicht. Op de foto’s
hieronder een drietal gelijkaardige contrails vastgelegd door de auteur.

Evaluatie: condensspoor vliegtuig
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20-04-2019 Lendelede

“Rond 14.30 nam ik een foto met de smartphone van de blauwe lucht. Toen ik de foto bekeek viel me
een klein wit vlekje op. Bij inzoomen bestond het object uit 5 delen”. Op die manier beschreef Dhr.
S.L. de foto’s die hij ons een goed uur na de feiten doorstuurde. Rechts een volledige foto. Links een
uitvergroting.
De lichten zijn in werkelijkheid één groot licht: de zon, weerspiegeld in het lenzensysteem van de
camera. Voor de zon zitten kleine takken en bladeren, die ook in het gespiegelde beeld (ghost image
genoemd) opduiken. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat het om een groep afzonderlijke lichten
gaat. De aangebrachte oranje en gele lijnen in de grote foto geven de geometrie weer achter dit
soort lensreflecties. Het ‘spookbeeld’ van de zonneschijf bevindt zich even ver van het middelpunt
van de opname als de zon zelf, zij het dan aan de tegenovergestelde kant.
Evaluatie: lensreflectie
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22-04-2019 Grote-Spouwen

Dit met het blote oog niet waargenomen voorwerp dat op Paasmaandag boven het Limburgse GroteSpouwen werd gefotografeerd, zou een kleine plastic zak kunnen zijn. Tweede paasdag was één van
de warmste ooit in de Lage Landen met temperaturen boven de 20°. In die omstandigheden ontstaan
er turbulenties aan de grond met opwaartse luchtstromen die niet al te zware objecten de lucht
kunnen inzuigen. De foto die het meldpunt ontving is een sterke uitvergroting (volgens de maakster
is de “UFO” slechts een stipje op de niet bewerkte foto). Een verzoek om ons de volledige, originele
opname door te sturen bleef onbeantwoord. Zonder het origineel, kunnen andere opties niet
worden nagegaan. Enkel afgaande op deze foto, zou het “object” evengoed een stukje tape op een
ruit of een gat in een blauwe muur kunnen zijn.
Evaluatie: gegevens onvoldoende

22-04-2019 Moen
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Twee dagen na de foto uit het West-Vlaamse Lendelede bereikte ons deze bijna identieke foto uit
dezelfde streek. Ook hier zorgde een gedeeltelijk door takken afgeschermde zon voor een verhaspeld
spiegelbeeld van de zon aan de andere kant van het beeld, en opnieuw was er met het blote oog
nooit iets ongewoons te zien geweest. De tweede, helblauw gekleurde reflectie is wellicht
veroorzaakt door een transparante beschermhoes die tijdens het fotograferen de lens bedekte, of
door spiegeling van de zon in een lens waarop een blauwe coating zit.
Evaluatie: lensreflecties

16-05-2019 Kaprijke / Bellem / Tielt
Onafhankelijke getuigen in Oost- en West-Vlaanderen zagen in de ochtend van 16 mei een witte bol
traag langs de hemel schuiven. Gsm’s werden bovengehaald en foto’s gemaakt. Hieronder de
ontvangen beelden voor achtereenvolgens Kaprijke, Tielt en Bellem.
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Bellem

Aanduiding van de locaties en van de richtingen waarin werd gefotografeerd op een Google Map
bracht aan het licht dat de bol een rechtlijnig traject volgde van NO naar ZW aan een snelheid van 32
km/u. Aan de grond kwam de wind die ochtend uit het NO. Snelheid: 10 km/u. In de lagere regionen
van de atmosfeer neemt de windsnelheid toe met de hoogte. Een snelheid van circa 32 km/u op een
paar honderd meter van de grond ligt volledig in lijn met de te verwachten windsnelheid op die
hoogte. De waarneming doet sterk denken aan eerdere meldingen van witte bollen, vaak ook met
foto’s. In die gevallen konden de bollen meestal geïdentificeerd worden als gasballonnen (zie kleine
foto linksboven op de kaart hieronder). Bij voldoende afstand blijft de mand onderaan de ballon
onopgemerkt. Er is geen reden om aan te nemen dat hier iets anders dan zo’n ballon werd
gefotografeerd.
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07:00:05/07:00:21

07:22:59/07:30:21

07:45-07:50

Evaluatie: ballon

25-05-2019
Chevron / Herent / Houthalen-Helchteren / Martenslinde / Morstel / Sint-Pauwels / Wachtebeke
In de nacht van 24 op 25 mei, om iets voor 1u, verscheen er een lijn van tientallen heldere
lichtpunten aan de oostelijke hemel. Onafhankelijke getuigen verspreid over alle uithoeken van het
land rapporteerden hetzelfde verschijnsel. Tot ver buiten België was het fenomeen te zien, onder
meer in Nederland, Duitsland en zelfs Kroatië.
Hieronder een selectie uit de ontvangen foto’s.
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De “stippellijn” gefotografeerd vanuit Chevron in het arrondissement Verviers:

Links vanuit Wachtebeke (Oost-Vlaanderen), rechts vanuit Martenslinde (Limburg):
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Boven Herent (Vlaams-Brabant):

En een video uit Houthalen-Helchteren (Limburg) (video: https://youtu.be/x7vPfDvWo3U):

Het verschijnsel werd veroorzaakt door een groep van 60 satellieten die door een raket van het
Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde werd gebracht. Omdat die
uitzetting op een hoogte van 440 km gebeurde, weerkaatsten de satellieten op dat late tijdstip nog
het licht van de zon. Meer info over dit ruimte-evenement vindt u op deze Nederlandse site:
https://www.astroblogs.nl/2019/05/25/spacex-60-starlink-satellieten-waren-vannacht-bovennederland-als-ufo-treintje-zichtbaar/
Evaluatie: SpaceX Starlink satellieten
Belgisch UFO-meldpunt

| 28

29
Jaarverslag 2019

25-05-2019 Kleine Brogel

De fotograaf beschreef het verschijnsel als een grijs rond voorwerp dat “totaal niet bewoog” en na
10 minuten opeens verdween. De foto is genomen om 19:49:17, tegen de avonds dus, het tijdstip
waarop heteluchtballonnen meestal het luchtruim kiezen. De wind in Kleine Brogel kwam op dat
moment uit het N en had een snelheid van slechts 4 km/u. In die omstandigheden zal de verplaatsing
van een ballon die zich op grote afstand in het ZO bevindt, onopgemerkt blijven. De plotse
verdwijning is ongewoon, maar het gebeurt wel vaker dat een ballon bij even wegkijken uit het oog
wordt verloren. “Hij zat best ver", schrijft de getuige. In die omstandigheden is het niet uitzonderlijk
dat de ballon na 10 minuten verder wegdrijven nog moeilijk te zien was. Het trage ronddraaien van
de ballon kan er ook voor gezorgd hebben dat een ander kleurenpalet naar de waarnemer werd
gericht waardoor de kleur van de ballon niet langer te onderscheiden was van de achtergrond. Het
object lijkt qua vorm een beetje af te wijken van de peervorm van een gewone heteluchtballon.
Vermoedelijk betrof het hier een ballon met een speciale vorm.
Evaluatie: heteluchtballon
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20-06-2019 Sint-Truiden (video: https://youtu.be/MKEoI_adeuo)
Op deze nachtelijke beelden is weinig meer te zien dan een stip die langzaam schuin naar beneden
zakt en achter de bomen verdwijnt. Verschillende verklaringen zijn mogelijk (vliegtuig, LED-ballon,
drone,...). Er is te weinig informatie voorhanden om te bepalen welke uitleg de meest waarschijnlijke
is.

Evaluatie: gegevens onvoldoende
22-06-2019 Kessel-Lo
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Hierboven twee foto’s uit een reeks van 10, alle gemaakt met de camera recht naar de zon gericht.
Elke opname toont een witte lichtbol aan de tegenovergestelde zijde van de plaats die de zon in het
beeld inneemt. Met het blote oog was de bol niet te zien. M.a.w. ook hier weer hebben we te maken
met een reflectie van de zon in het lenzensysteem van de camera. Vereist voor dit type reflectie is
dat het centrum van de opname vlakbij het centrum van de spiegeling ligt. De aanduidingen op de
onderste foto laten zien dat zulks inderdaad het geval is.
Evaluatie: lensreflectie

Kapellen 22-06-2019 (video: https://youtu.be/n6FdzgAwfek)

00:01

00:12

00:15

00:24

Een grote, oranjekleurige vuurbal die minstens een halve minuut lang een constante snelheid en
hoogte aanhield, en waarvan de waarnemer vermoedde dat hij elk moment uiteen kon spatten, werd
gefilmd boven de Antwerpse gemeente Kapellen. De beelden hierboven tonen het object op vier
verschillende ogenblikken in de video.
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Mogelijk was dit object een vuurballon, waarbij de rechthoekige uitsparing het plaatje kan zijn
geweest waarop het reservoir met brandbaar materiaal zat. Omdat belangrijke gegevens over de
richting, hoogte en verplaatsing van het verschijnsel ontbreken kon die uitleg echter niet hard
worden gemaakt.
Evaluatie: gegevens onvoldoende
12-07-2019 Schoonderbuken (video: https://youtu.be/W1YgCu4d1II)

Op dit beeld uit een korte video is niet veel meer te zien dan een donker vlekje , maar de beschrijving
van het gefilmde object (“driehoekachtige vorm”, “groter dan een auto”), samen met het ronkend
geluid dat op de video te horen is, doen vermoeden dat hier opnieuw een Verhees delta in beeld
werd gebracht. Zie ook de melding van 24/03 uit Sint-Kwintens-Lennik.
Evaluatie: Verhees delta
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12-07-2019 Schoonaarde (video: https://youtu.be/x7OZeDwIm2I)
Veel meer dan twee stationaire stippen (blauwe pijlen in de afbeelding hieronder) en twee
bewegende knipperlichten (witte pijlen) die sterk gelijken op de strobe lights van vliegtuigen, is er
niet te zien op een video die ons drie kwartier na de waarneming werd bezorgd.

Evaluatie: onvoldoende gegevens
14-07-2019 Kalken (video: https://youtu.be/aLl6TH3OjXU)

Opnieuw een Verhees delta, dit keer gefilmd boven Limburg.
Evaluatie: Verhees delta
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15-07-2019 Bevingen (video: https://youtu.be/PvcYujOjg0A)
De maker van onderstaande foto schreef ons de dag na de feiten: “Ik en mijn vriendin gingen dassen
filmen in Bevingen (bij St-Truiden). Het was 15/07/2019 om 22u09 toen we het voor het eerst zagen.
3 lichtballen boven een graanveld die soms verdwenen. Ik kon snel mijn gsm nemen om een filmpje en
2 foto’s te nemen en toen verdwenen ze. Ze bleven ongeveer op dezelfde plaats hangen, geen
geluid... Na een oproep op FB was er nog iemand die dit had waargenomen”. Hieronder één van de
foto’s die de getuige bij zijn verslag voegde:

Een telefonische navraag bij de luchthaven (Limburg Regional Airport) bracht aan het licht dat er op
het ogenblik dat de foto werd gemaakt verschillende drones met LED-verlichting in de lucht waren.
Sinds december 2018 is er op de terreinen van de voormalige militaire vliegbasis te Brustem,
deelgemeente van Sint-Truiden, het complex “Droneport” uitgebouwd, waardoor de luchthaven is
uitgegroeid tot hét mekka van de drones. Naast verschillende indoor testruimtes zijn er ook outdoor
testzones waar de toestellen tot 650m hoog kunnen vliegen. Dat was ook die 15de juli het geval.
Evaluatie: drones
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16-07-2019 La Clusaz (Frankrijk)
Tijdens de zomermaanden ontvangt het meldpunt vaak foto’s uit het buitenland. Vakantiegangers
maken dan foto’s van de imposante landschappen, ontdekken achteraf vlekjes in de luchtpartijen en
vragen zicht af of er niet ongemerkt een UFO was langs gevlogen. Deze zomer was dat niet anders.
De foto hieronder werd genomen in La Clusaz, een dorp in het Franse departement Haute-Savoie. Op
de achtergrond is de Mont-Blanc te zien. Daarboven bevindt zich een object dat met het blote oog
niet werd opgemerkt. De vorm suggereert dat hier een vlinder werd gefotografeerd. Voor
gelijkaardige foto’s zie:
http://ufomeldpunt.be/rapporten/Borgonuovo280713.pdf

Evaluatie: vlinder
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23-07-2019 Wervik (video: https://youtu.be/P13m70j-tVU)
Om 23u51 zien S. D. en zijn vriendin hoog in de lucht een verschijnsel met volgende kenmerken: “fel
wit licht”, “zonder geluid”, “niks van flikkeringen zoals bij een vliegtuig of helikopter of drone”.
Tijdens zijn vlucht “verruimde het even in grootte” schrijft S.D., waardoor zijn vriendin dacht dat het
object “kwam om te landen”. Het fenomeen kon worden gefilmd.
Het licht is het ISS geweest. Het ruimtestation passeerde die dag boven Wervik tussen 23u44 en
23:53 en bereikte een maximum magnitude van -3,6 op 75° hoogte.

Evaluatie: ISS

30-07-2019 Wenduine (video: https://youtu.be/2W_Lw5TKWSs)
Een groepje wandelaars slaagde erin een op en neer bewegend voorwerp in de vorm van een “band”
te filmen. Het voorval deed zich voor op de grens van Haerendycke en de vaargeul te Blankenberge.
De beelden, waaruit op de volgende bladzijde twee stills, tonen een heen- en weer bewegend
ringvormig object dat af en toe wordt opgelicht door een nabije straatlamp. Het voorwerp is naar alle
waarschijnlijk een folieballon geweest in de vorm van een 0. Het object ging volgens de getuigen
“van binnenland naar richting kust” wat strookt met de strakke zuidelijke wind van 20 km/u die in
Oostende werd gemeten op het tijdstip van de waarneming (22u19).
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Evaluatie: 0-vormige folieballon
30-07-2019 Zwalm (video: https://youtu.be/WULJcivySb0)
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De getuige beschrijft een geelachtig, knipperend lichtpunt dat onbeweeglijk in de lucht hing en op
geregelde tijdstippen uitdoofde. Het object zou zich rechtsonder de planeet Jupiter hebben
bevonden. Op die plaats stond die nacht Antares, een ster met een uitgesproken oranje kleur.
Vermoedelijk is het gefilmde licht deze heldere ster geweest die af en toe door wolken aan het zicht
werd onttrokken.
Evaluatie: Antares

31-07-2019 Tienen (video: https://youtu.be/sfvQVFclJx0)

Een onduidelijk getuigenrelaas en een weinigzeggende video van een roodachtige aan- en uitgaande
stip die zich rechtlijnig lijkt te verplaatsen bieden te weinig houvast om te achterhalen wat er deze
getuige heeft waargenomen.
Evaluatie: gegevens onvoldoende

06-08-2019 Lede
In het bij deze video horend meldingsformulier beschrijft de maker een “bol” die in zes bollen splitste
en “over de wolken bewoog, soms in iets dat op een vast patroon leek, dan weer willekeurig”. Het
verschijnsel deed zich voor omstreeks 2u. Na 20 minuten kijken “was alles plots weg”. Richting was
Noord. In die richting vonden op dat ogenblik de Lokerse Feesten plaats. De lichtshows die de
optredens opluisterden, hadden diezelfde week ook al voor UFO-meldingen uit Hamme en Serskamp
gezorgd, en het lijdt weinig twijfel dat ook deze melding veroorzaakt werd door roterende
lichtbundels op het festivalterrein die ronde lichtvlekken op lage bewolking creëerden.
De video in kwestie in van slechte kwaliteit en leverde geen bruikbaar beeld op.
Evaluatie: schijnwerpers
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07-08-2019 Bocholt
Deze melding heeft betrekking op een minuscule stip (hieronder aangeduid met twee gele markeerlijnen) die Mevr. V.D. ontdekte op een foto die zij van haar tuin had gemaakt. We zien geen enkele
reden om aan te nemen dat dit vlekje iets anders is geweest dan een insect of een vogel.

Evaluatie: vogel of insect
22-08-2019 Bredene
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Meer van hetzelfde: bij het maken van enkele foto’s van de tuin werd tijdens een fractie van een
seconde iets waargenomen dat leek op een “blauwzwarte ovaal met 2 scherpe hoeken”. De
fotograaf gaf er verder geen aandacht aan maar was verrast dat hij het object nadien terugvond op
één van de foto’s. De versie van de foto die wij ontvingen leent zich niet voor een uitvergroting.
Daarvoor is de resolutie (640 x 480) te klein. De positie van de stip is op de foto hierboven
aangeduid. Opnieuw zien we geen reden om het vlekje toe te schrijven aan iets anders dan een vogel
of insect. Ook de beschrijving (waarvan we vermoeden dat die op een uitvergroting van de stip is
gebaseerd eerder dan op een visuele waarneming) wijst in die richting.
Evaluatie: vogel of insect
25-08-2019 Brecht (video: https://youtu.be/Ngyh9uNwua8)
Op een filmpje geschoten tijdens de opendeurdagen van de lokale brandweer werd achteraf een snel
bewegend object opgemerkt. De camera volgde op dat moment de bewegingen van een drone
(rechtsboven op het geselecteerde beeld hieronder). Het onbekende voorwerp beweegt over het
beeld van rechtsonder naar linksboven. De uitvergrotingen hieronder laten er geen twijfel over
bestaan dat hier een vogel werd gefilmd.

Evaluatie: vogel
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30-08-2019 Mechelen
Een interessantere reeks foto’s bereikte het meldpunt op 30 augustus. Tussen 2u en 3u30 had R. W.
vanaf de 12de verdieping van zijn appartement een rij van vijf heldere lichten vlakbij de Begijnhofkerk
gezien. Af en toe draaide de configuratie. Toen Dhr. W. om 4u20 opnieuw door het raam keek was
het verschijnsel verdwenen. Hieronder twee foto’s uit een reeks van vier. De lichten bevinden zich
rechts in het beeld.
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Het voorval roept herinneringen op aan een vrijwel identiek incident uit Ronse. Ook daar werden in
de nacht van 27 op 28 februari 2013 door onafhankelijke getuigen vijf lichten gezien én
gefotografeerd. Uiteindelijk bleek het om een mobiele kraan te gaan waarop vijf spots zaten. Die
verklaring gaat o.i. ook op voor deze Mechelse waarneming.
Evaluatie: kraanlichten

30-08-2019 Diest

Foto’s van een verschijnsel dat werd beschreven als “een hemel vol lange feloranje vuurpijlen,
ringrond met precies kleine veertjes” bleken na ontvangst niets anders te tonen dan een zonverlichte
vederwolk. Om precies te zijn gaat het om het wolkentype cirrus fibratus vertebratus, waarbij
"vertebratus" verwijst naar de ruggengraatvormige structuur van waaruit langs weerszijden
vezelachtige wolkenslierten vertrekken.
Evaluatie: zonverlichte vederwolk
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31-08-2019 Antwerpen (video: https://youtu.be/sMitE6xx7aM)
Een “zeer traag” voortbewegend lichtpunt “dubbel zo groot als de poolster” dat “ineens verdween”
werd die 31ste augustus omstreeks 22u35 boven Antwerpen gefilmd. “100% zeker dat dit niet het ISS
was” schrijft de maker van de video. Dat klopt, want het ISS bevond zich op het tijdstip dat de video
werd geschoten niet boven België. Mogelijk was het een andere satelliet. Een vliegtuig kan ook, of
een ballon met een LED-lampje. De melding bevat te weinig informatie om voor de ene of de andere
optie te kiezen.

Evaluatie: gegevens onvoldoende
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09-09-2019 Emelgem (video: https://youtu.be/vLiZ25e6veg)

Het cilindervormige object op deze video dat rond 20u traag langs het West-Vlaamse Emelgem
dobberde kon vlug worden geïdentificeerd: het is de promo-ballon in de vorm van een verfpot van de
firma Benedict Huysentruyt Verf & Advies te Heule.

Evaluatie: special-shape heteluchtballon
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10-09-2019 Harelbeke

Een groot rond licht dat een half uur lang perfecte cirkels in de lucht beschreef werd gespot in het
West-Vlaamse Harelbeke. Vier foto’s werden gemaakt, waarvan we de duidelijkste hierboven
afdrukken. De beschrijving en de foto’s stroken met wat mag worden verwacht van een roterende
lichtspot die over de wolken schuift. Omdat de lucht onder de wolken helder was en weinig of geen
stofdeeltjes of pollen bevatte, is de lichtbundel zelf niet te zien, enkel het schijnsel van de straal op
het wolkendek.
Evaluatie: lichtshow
12-09-2019 Sint-Niklaas (video: https://youtu.be/ddt_yYaLTME)
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Vanaf de E17, ter hoogte van Sint-Niklaas, waren op 12 september in noordelijke richting “snelle
lichtflitsen” te zien die “zigzaggend door elkaar bewogen”. De video die van het verschijnsel kon
worden gemaakt, toont vage lichtvlekken die verschillende kanten uit bewegen. Net als twee dagen
eerder te Harelbeke werden hier spots gefilmd die op een beweeglijk platform waren gemonteerd.
Evaluatie: lichtshow
14-09-2019 Gent (video: https://youtu.be/ycIKVJ8NHXc)
Op 14 en 15 september stuurden tientallen onafhankelijke getuigen ons foto’s en video’s van een
heldere, witte stip die minutenlang roerloos aan de hemel hing alvorens in verschillende kleinere
stippen uiteen te vallen. Vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen was het verschijnsel goed
te zien geweest. Een tiental foto’s en video’s kwamen onze kant uit, maar de scherpste beelden
werden ons toegestuurd door Lorenzo M. Hieronder de uitvergrotingen van drie van zijn foto’s,
voorafgegaan door een opname met een weidser zicht op de hemel gemaakt door Aurélie C. uit
Gavere. Het condensspoor in de rechter benedenhoek geeft een idee van de grootte van de stip.
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De pers pakte het verhaal op en verhoogde aldus de druk op de medewerkers van het meldpunt om
met een verklaring te komen. Eerst en vooral was het van belang om de ontvangen meldingen in
kaart te brengen. Het resultaat ziet u hieronder. De rode stippen geven de waarnemingslocaties aan;
de pijlen de richting waarin het object zich volgens de respectieve waarnemers bevond. Het
verschijnsel zelf moet zich ergens binnen de oranje ellips hebben bevonden.
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Uit de grote afstand tussen de verschillende locaties kon al vlug worden opgemaakt dat het
verschijnsel zich hoog in de atmosfeer had voorgedaan. Het idee van een gesprongen weer- of
onderzoekballon leek het meest plausibel. Intussen had het verhaal van de ontploffende stip ook het
buitenland bereikt en een e-mail uit Ierland bevestigde het oorspronkelijke vermoeden. De witte bol
was een experimentele weerballon geweest die twee dagen eerder was opgelaten in het kader van
een eindverhandeling van een vierdejaarsstudent computerwetenschappen aan de universiteit van
Cork. Lanceerplaats was het Valentia Observatory in Cahirciveen, een plaats in het zuidwesten van
Ierland. Van daaruit was de ballon naar België afgedreven. Zaterdag om stipt 20u02 spatte hij ten
zuiden van Gent op grote hoogte uiteen. De lange duur, het tijdstip en het zonnige weer verklaren
waarom de ballon door zoveel mensen werd opgemerkt. De ontvangen video’s zijn te bekijken op:
https://youtu.be/ycIKVJ8NHXc.
Evaluatie: exploderende Ierse onderzoekballon

21-09-2019 Olen
Op 22 september ontving het meldpunt drie foto’s van een aantal objecten waarvan de fotograaf zelf
vermoedde dat het ballonnen waren met kaartjes eraan. Hieronder uitvergrotingen van twee van de
foto’s.

Het heeft er alle schijn van dat hier inderdaad witte en gele speelgoedballonnen werden
gefotografeerd. Zoals de maker van de foto’s zelf al aangaf, hangt onderaan elke ballon een kaartje
met een boodschap voor de vinders.
Evaluatie: speelgoedballonnen
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26/10/2019 Dilsen-Stokkem (video: https://youtu.be/1N0I5hmO_Fc)

Een gloed die “flikkerde”, er “ongeveer ovaal” uitzag, en “heel oranje” gekleurd was, werd gefilmd in
Dilsen-Stokkem. Het fenomeen is goed gekend: het betreft de weerkaatsing van het licht van een
grote gasvlam op lage wolken. De fakkel verantwoordelijk voor het lichtverschijnsel, bevindt zich op
de terreinen van de chemische fabriek Chemelot in de Nederlandse gemeente Geleen, 7km ten ZO
van de waarnemingsplaats. Op de SABIC-raffinaderij werd die week een zogenaamde naftakraker
heropgestart. Een proces waarbij restgassen worden afgefakkeld en dat steeds met veel licht- en
geluidshinder gepaard gaat.
Ter vergelijking rechts van de still uit de video een foto van de gloed van een verbrandingsvlam aan
de Antwerpse haven gefotografeerd door de samensteller van dit overzicht. Het fel verlichte gebouw
links is de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Ook de spots die rondom de kathedraal staan opgesteld
creëren een heldere lichtvlek op het wolkendek.
Evaluatie: schijnsel verbrandingsvlam
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31-10-2019 Hotton

Bovenstaande foto werd ons bezorgd door Dhr. G.B., echtgenoot van de fotografe. Dhr. B.
becommentarieerde de opname als volgt: “In het midden van de foto is er een 'soort' licht te zien in
de wolk welke er soms wel en soms niet was, met andere woorden verscheen en verdween. Reflectie
van zonlicht ? Op de linkerkant van de foto is een groene bol te zien. Dat hebben we pas opgemerkt
bij het bekijken van de foto's op de computer. Ik vermoed niet dat het de maan betreft; is het
misschien een elektronisch probleem met de camera (GSM Samsung S9)”.
Dhr. B. heeft het twee keer bij het rechte eind. De groene bol is de zon die weerspiegelt in het
lenzensysteem van de camera. De reflectie zit, zoals het hoort aan de tegenovergestelde kant het
beeld van de zon zelf. Samsung gsm-camera’s hebben vaak last van dit soort spookbeelden. De
regenboogkleurige vlek op de wolkensluier in het midden van de foto is een linker bijzon. Ook een
reflectie van zonlicht dus, maar nu op ijskristallen hoog in de lucht.
Evaluatie: lensreflectie en bijzon

Belgisch UFO-meldpunt

| 50

51
Jaarverslag 2019

03-11-2019 Watervliet (video: https://youtu.be/6TreqTkTHsI)

Een koppel uit het Oost-Vlaamse Watervliet filmt omstreeks 22u een “lichtgevend object” vanuit hun
keuken. De beelden tonen een traag voortbewegend licht. Langs weerszijden van het object zijn af en
toe flitsen te zien. Het zijn de landingslichten van een vliegtuig (doorgaans twee lampen die vanwege
de afstand als één licht worden waargenomen) geflankeerd door twee witte antibotsingslichten
(strobe lights).
Evaluatie: vliegtuig
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11-11-2019 Moorslede / Poperinge / Zwalm (video: https://youtu.be/ILL8EbFKHok)
Een video en twee foto’s is het bilan van een achttal meldingen die ons met Wapenstilstand
bereikten. Hieronder achtereenvolgens een beeld uit een video genomen vanuit Zwalm (OVlaanderen), een foto uit Moorslede (W-Vlaanderen) en een foto uit Poperinge (opnieuw WVlaanderen).
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Het beeldmateriaal toont een helder wit licht met vooraan een brede, kegelvormige straal. Enkele
waarnemers maakten gewag van kleine stippen die het grote object “begeleidden”. Het verschijnsel
werd niet alleen boven Vlaanderen gezien, maar ook door getuigen in Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland. Het bewoog zich rechtlijnig alvorens na ongeveer een minuut uit te doven. Identificatie
kwam er snel: het ging om de tweede satellietenlancering van het ruimtevaartagentschap SpaceX van
Elon Musk. Tijdens deze lancering werden net als op 25 mei 60 satellieten door een Falcon 9 raket in
een baan rond de aarde gebracht.
Evaluatie: satellietenlancering SpaceX
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20-11-2019 Helkijn (video: https://youtu.be/o6MFQwhc-x8)
Sirius was verantwoordelijk voor een helder, van kleur veranderend licht, dat op 20 november om
00u20 gefilmd werd in het Waalse dorpje Helkijn. De beeldfragmenten hieronder tonen de
kleurveranderingen (scintillatie) die zo kenmerkend zijn voor de helderste ster aan het firmament.

Evaluatie: Sirius

26-11-2019 Aarschot (video: https://youtu.be/SuyuORH0pK8)
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Mevr. G. M. uit Aarschot bezorgde ons vier afzonderlijke filmpjes van een object dat naast een “wit
licht” ook nog een “flikkerlicht” voerde. Het object (de witte stip in de rechter bovenhoek op de
schermafbeelding hierboven) maakte een half uur lang toertjes boven de stad en produceerde
daarbij een “rommelend geluid”. De beschrijving en de beelden komen in elk opzicht overeen met
wat van een helikopter mag worden verwacht. Vermoedelijk ging het om een politiehelikopter die ’s
nachts met behulp van een infraroodcamera een zoekactie uitvoerde.
Evaluatie: helikopter

07-12-2019 Wetteren

Dhr. G. C. bezorgde ons deze haarscherpe foto van “iets raars” dat zich in de namiddag van 7
december boven het Oost-Vlaamse Wetteren bevond en de richting van Lede uitvloog. We
herkennen zonder veel moeite de Verhees delta D2. Het toestel zorgde eerder die dag al voor
meldingen uit het vlakbij gelegen Smetlede en het West-Vlaamse Kuurne.
Evaluatie: Verhees delta
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20-12-2919 Houwaart

Van 17u34 tot 17u48 observeerden Dhr. R.S. en zijn dochter vanaf de Haldertstraat in het VlaamsBrabantse Houwaart een heldere, witte bol die roerloos in de lucht hing. Opmerkelijk feit: tijdens de
waarneming passeerde er een vliegtuig achter de bol, waardoor het vliegtuig ongeveer 2 seconden
aan het oog onttrokken werd. Twee foto’s werden gemaakt. Eén opname drukken we hierboven af.
De tweede foto toont precies hetzelfde, maar dan lichtjes ingezoomd.
Aan de hand van de beelden, en vertrouwend op een door de getuige aangebrachte aanduiding van
de kijkrichting op een kaart, kon de precieze positie van het object worden bepaald. De witte bol is
ontegensprekelijk Venus geweest. Bij het begin van de waarneming bevond de planeet zich 10°
boven de zuidoostelijke horizon. Dat het vliegtuig achter de planeet doorvloog is bijgevolg
gezichtsbedrog geweest.

Evaluatie: Venus
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20-12-2019 Aalter

Bovenstaande foto werd genomen door de ruit van een auto die geparkeerd stond aan het station
van Aalter. Het verschijnsel – een witte bol met een geschatte diameter van 4m – werd voor het
eerst opgemerkt rond 17u40. Hij bleef 20 minuten lang aan de oostelijke hemel hangen vooraleer hij
“verdween”. Volgens de getuige was het duidelijk dat het object “onder de wolken zweefde”. De
waarnemer vergist zich. De stip op de foto is opnieuw de planeet Venus, met magnitude -3,41 helder
schijnend, niet in het oosten maar in het zuidwesten (azimut om 17u40 was 217°; hoogte 9°).
Evaluatie: Venus
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29-12-2019 Vilvoorde

We ronden dit overzicht af met twee foto’s van een “zeer helder lichtpunt” rechts van de maan. De
hemelkaart hieronder laat er geen twijfel over bestaan: dit lichtpunt dat tijdens de hele duur van de
waarneming (t.w. van 17u50 tot 18u15) stil leek te staan, is Venus geweest.

Evaluatie: Venus
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Markantste meldingen
WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: september 1991
Plaats: Eeklo
Tijdstip: ca. 20u
Duur: een minuut
Richting bij begin van de waarneming: west
Richting bij einde van de waarneming: oost
Vorm: rond
Kleur: fel oranje
Weersomstandigheden: geen bewolking, geen wind
Hoe begon uw waarneming?: ik reed met mijn fiets mijn oprit af, toen zag ik het
Hoe eindigde uw waarneming?: 1 minuut later
Grootte: plusminus 1 meter doorsnee
Geluid: totaal niets
Hoogte bij begin waarneming: van dichtbij waargenomen
Hoogte bij einde waarneming: van dichtbij waargenomen
Bijzonderste kenmerken: fel oranje draaiend licht dat geprojecteerd leek op de rijbaan

Beschrijving (letterlijke overname):
Het is iets wat lang geleden is gebeurd, maar ik ben het nooit vergeten, het moet ergens in 1991
geweest zijn. Ik reed net met mijn fiets van de oprit van mijn ouderlijk huis. Toen ik aan de straat
kwam, zag ik een fel oranje licht links van mij, het leek geprojecteerd op de rijbaan. Het had de
grootte van een grote autoband, het binnenste gedeelte was niet verlicht, en het kwam, langzaam
draaiend, dichterbij. Ik kon zien dat het draaide, aangezien er scherp afgelijnde "schubben" aan de
buitenkant waren-die het draaieffect versterkten. Ik stond perplex te kijken naar het felle licht, terwijl
het voor mijn neus passeerde, de richting van de rijbaan volgend. Ik zag geen vervorming op het licht,
wat mij deed besluiten dat het niet vanuit een venster kon geprojecteerd zijn. Het was ook te fel van
licht. Het moest wel van boven mijn hoofd geprojecteerd zijn, maar wanneer ik naar boven keek zag
ik niks, het was helemaal donker. Ik bleef kijken naar het lichtschijnsel, terwijl het, de weg volgend,
verder bleef draaien, en uit mijn zichtveld verdween. Ik was compleet nuchter toen ik het zag. Ik
vertelde het aan wat vrienden, en tekende wat ik gezien had zo goed mogelijk na (en gebruikte het
kort daarna als logo voor een band waarbij ik drumde) . Ik heb achteraf nooit meer zoiets vreemds
gezien. Ik weet nog altijd niet wat het kon zijn wat ik toen precies zag, het zag er iets uit dat in mijn
ogen onverklaarbaar was. Jaren later pas kreeg ik te horen dat er rond die periode in de buurt van
eeklo nog zaken gezien zijn, maar ik heb nooit officieel aangifte gedaan, tot nu dus.

Onze bevindingen
Het lichtverschijnsel dat de getuige beschrijft lijkt uniek. Voor zover ons bekend wordt nergens in de
UFO-literatuur een fenomeen beschreven met dezelfde kenmerken. Spijtig is dat de waarneming
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ruim 28 jaar geleden plaatsvond en dat een exacte datum ontbreekt. In die omstandigheden zijn de
mogelijkheden tot het vinden van een verklaring eerder beperkt.
Op vraag van het meldpunt bezorgde de getuige ons twee tekeningen: een impressie van het
verschijnsel zelf, en een bovenaanzicht van de situatie op het ogenblik van de gebeurtenis. Beide
tekeningen vindt u hieronder. De getuige was ook erg behulpzaam met het beantwoorden van onze
vragen. Zo schreef hij op 5 september 2019:
Wat ik zag was dus gewoon een fel lichtschijnsel(geen dikte en hoogte dus), met een opvallende vorm
(zie schets), waardoor ik kon zie dat het langzaam rond zijn as draaide (de "schubben" draaiden
langzaam). Het volgde de richting van de weg, aan de snelheid van een voetganger, kwam tot vlak
voor mijn voeten voorbij en bleef traag de weg volgen, ik ben nog een tijd perplex blijven kijken, mij
afvragend wat dit kon zijn. Zoals ik al zei was het donker buiten, boven mij zag ik niks wat erop kon
wijzen waar het vandaan kwam. En ja, ik was volledig nuchter.
Op 25 september ontvingen we nog volgende verduidelijking:
Aangezien ik een zo goed mogelijke beschrijving wou geven, heb ik ook nog teruggebeld met de
persoon waarmee ik die avond afgesproken had, om het er nog eens over te hebben, en eventueel
nog wat onduidelijkheden uit de wereld te helpen. Hij herinnerde dit voorval zich nog goed, hoe ik
helemaal onder de indruk hem vertelde wat ik gezien had.
Goed dat ik hem belde, want er klopte iets niet aan het verhaal dat ik vertelde, en nu weet ik weer
wat dat was. Het was namelijk nog helemaal niet donker toen ik met mijn fiets van mijn oprit reed,
het was nog licht. Het oranje lichtschijnsel dat ik zag was heel fel, misschien daarom dat ik nu
veronderstelde dat het donker was. Het moet tussen 19u en 20u 's avonds geweest zijn dat ik vertrok
aan mijn huis. Het kan zijn dat er al een klein beetje schemering was, maar het zal nog niet veel
geweest zijn. Dat verandert niets aan het feit dat, toen ik naar omhoog keek, niets bijzonders zag. Er
hing dus geen vliegtuig, helicopter, ruimtetuig of ufo of iets anders boven mijn hoofd. Iets wat ik heel
raar vond, want waar kwam het feloranje lichtschijnsel dan vandaan?

Twee door de getuige gemaakte schetsen die hij naar het meldpunt stuurde.
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Doordat de waarneming zo lang geleden plaatsvond, stelden we ons onmiddellijk de vraag of we dit
getuigenrelaas wel letterlijk moeten nemen. Al te vaak is gebleken dat details van laattijdig
gerapporteerde waarnemingen niet stroken met de werkelijkheid. Ook het ontbreken van andere,
onafhankelijke waarnemers maakt de beoordeling er niet eenvoudiger op. De schetsen die de
getuige ons toestuurde zijn in dat opzicht erg interessant.
Uit de ontvangen antwoorden kon onder meer worden afgeleid dat het op het ogenblik van de
waarneming nog niet volledig donker was. Een lage zon zou dus een rol kunnen hebben gespeeld bij
de totstandkoming van het verschijnsel.
Het “tandwiel” dat de getuige tekende had kennelijk geen dikte. De getuige had niet de indruk dat
het om een 3-dimensioneel object ging. Het vermoeden rees dan ook dat we hier met een reflectie te
maken hadden en niet zozeer met een reëel object. Een weerspiegeling van zonlicht op het wegdek
lijkt de meest voor de hand liggende verklaring, al is niet meteen duidelijk op welke manier het licht
van de zon dan op de weg geprojecteerd werd. De omschrijving van de omstandigheden ("helemaal
niet donker", "nog licht", "beetje schemering maar niet veel") past nochtans goed in deze uitleg. Een
lage zon zou ook de felle oranje kleur kunnen verklaren. De rijbaan is W-O georiënteerd en in
september zou de ondergaande zon zich precies in het verlengde van de straat hebben bevonden en
bijvoorbeeld in een verticaal gepositioneerde, lichtjes bolle voorruit van een voertuig kunnen
gereflecteerd hebben. Ook zonlicht dat via de ramen van een appartementsgebouw op een straat
weerspiegelt, kan ongewone patronen veroorzaken. De foto hieronder is daar een voorbeeld van.

Zonlicht dat via enkele vensters op het wegdek gereflecteerd wordt (foto: Wim van Utrecht).

Het idee van een reflectie werd aan de getuige voorgelegd. Deze laatste reageerde daar als volgt op:
Ik geef toe, het zou de meest logische verklaring geweest zijn, moest het gewoon de reflectie van de
zon in een voorruit van een auto zijn.
Maar, zoals ik al aangegeven had, was hetgene wat ik het raarste van alles vond : dat er geen
vervorming op dat schijnsel zat. De hele tijd bleef het schijnsel even fel, even rond, en even afgelijnd,
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én lichtjes draaiend, als een platendraaier. Als je mij nu, na al die jaren, vraagt of ik twijfel of het de
zon geweest kon zijn? Ik heb het mij toen ook afgevraagd, en toen zou ik nee geantwoord hebben...
Nu lijkt zoiets logischer dan de piste van een onzichtbare ufo met een felle lamp, maar toch...
De reactie van de getuige legt meteen de vinger op het zwakke punt in de voorgestelde verklaring,
namelijk het feit dat er geen vervorming optrad. Ook de "lichtjes draaiende" beweging van de cirkel
en de duidelijke, vrij snelle verplaatsing lijken problematisch in het licht van een reflectie. Toch valt
deze verklaring hierdoor niet volledig uit te sluiten. Door de natuurlijke verplaatsing van de zon zou
een reflectie op een bolle of concave ruit voor een beweeglijk lichtspel kunnen hebben gezorgd. Ook
mogelijk is dat het spiegelend object zelf in (een roterende) beweging was.
Maar de twijfel blijft en om die reden, én omdat de waarneming een uitzonderlijk karakter heeft,
werd besloten om deze melding met de evaluatie “niet verklaard” in het archief op te bergen.
Evaluatie: niet verklaard

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 15-06-2018
Plaats: Berlare
Tijdstip: 11u30
Duur: plusminus 10 seconden
Richting bij begin van de waarneming: ZZO
Richting bij einde van de waarneming: ZZO
Vorm: rond met halo, doormeter ongeveer 2 cm, halo 2 mm
Kleur: wit-geel
Weersomstandigheden: mooi, zeer hoge bewolking (schaapjeswolken over gans hemel)
Hoe begon uw waarneming?: Ik spotte een vlgtuig en plots hing voorwerp tegen wolken en
was zeer goed zichtbaar en VERLICHT ook de halo!
Hoe eindigde uw waarneming?: zoals het begon, plotseling verdwenen na maximum 10 seconden
Grootte: voorwerp ongeveer 2 cm en halo 2 mm, raakte niet aan voorwerp
Geluid: geen geluid en ook geen enkele zichtbare beweging
Hoogte bij begin waarneming: van dichtbij waargenomen
Hoogte bij einde waarneming: 75° >< 90° bijna recht boven u
Bijzonderste kenmerken: een rond verlicht voorwerp omgeven door een halo

Beschrijving (letterlijke overname):
Het is zowat half juni 2018 en het zou vandaag weer snikheet worden. Het is ongeveer 10.30 uur en ik
beslis om nog vlug wat van de zon te genieten in mijn tuin. Ik leg me in een gemakkelijke zetel terwijl
de zon nog niet in het zenit staat.Ik speur het luchtruim af en wil vliegtuigen spotten, wat ik graag
doe. Zeer fijne en hoge aaneensluitende "schaapjeswolken" trekken mijn aandacht. Ik vind ze zeer
mooi maar ook een beetje ongewoon op die hoogte. De zon schijnt er los door en ze wordt er zo goed
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als niet door gehinderd. Een tweemotorig passagiersvliegtuig vliegt over mijn hoofd op relatief lage
hoogte in zuidelijke richting.
terwijl het vliegtuig zich verwijdert onderga ik de schok van mijn leven.Pal onder de wolkjes hangt
plots een voorwerp, rond en verlicht met wit-geel licht, omgeven door een halo met hetzelfde licht en
heeft niet meer dan 2cm doormeter, de halo een paar mm en raakt niet aan het ronde tuig. Het
voorwerp beweegt geen vin! Mijn gedachten slaan op hol. mijn camera, fototoestel flitst door mijn
hoofd, dit kan niets anders zijn dan een UFO, maar één die bestaat en waar ik getuige van ben.
Niet meer dan 10 seconden blijft het "ding" onbeweeglijk hangen en plotseling, ZONDER IETS VAN
MERKBARE BEWEGING te zien, verdwijnt het.
Ik was klaar wakker en bij volle verstand toen dit gebeurde.
Het heeft me wel aangegrepen en ik kan het moeilijk uit mijn hoofd zetten, Ik denk en ben er nu wel
van overtuigd dat we wel degelijk in het oog worden gehouden. Er is leven buiten onze aarde. dat
verdwijnen zonder iets van beweging te zien, kan er op wijzen dat "ze" ondenkbare snelheden kunnen
bereiken (lichtsnelheid benaderen?) Wezens met ongekende voorsprong van ontwikkeling op de
mens.
Tenslotte kan ik niet aannemen dat mijn ervaring uniek kan zijn. Er moet meer over geweten zijn !
C., Rijkswachtcdt op rust.

Onze bevindingen
Deze melding trok onze aandacht omdat het een duidelijke beschrijving betrof van een waarneming
overdag (en die een diepe indruk achterliet) door een getuige die als betrouwbaar kan worden
beschouwd vanwege zijn (voormalige) beroep. Hierdoor behoort deze melding duidelijk tot de Cat. 2
gevallen (waarnemingen met een hoge vreemdheid). Het nadeel is dan weer dat er meer dan een
jaar gewacht werd met het melden. Dat vermindert aan de ene kant de betrouwbaarheid van
herinnerde details, maar onderstreept aan de andere kant dat de gebeurtenis een behoorlijke
(psychologische) impact heeft gehad.
De eerste indruk was dat het hier een optisch atmosferisch verschijnsel betrof, of mogelijk ook een
zonlichtreflectie op een torusvormige (folie)ballon die zo hoog zat dat het object zelf niet (goed)
zichtbaar was, of zelfs een lichtkogel (het verschijnsel verscheen en verdween abrupt). In eerste
instantie waren er een paar onduidelijkheden in het relaas (exacte tijdstip, positie aan de hemel t.o.v.
de zon, schatting van de afmetingen) waardoor het moeilijk was een aantal voor de hand liggende
verklaringen na te gaan. De getuige kreeg een aantal bijkomende vragen voorgeschoteld, inclusief de
uitnodiging om aanduidingen te geven op een hemelkaart die hem werd toegestuurd. De
medewerking was enthousiast, maar helaas kwam er geen antwoord op alle vragen. Er kon worden
geconcludeerd dat de hoogteschatting van de zon, zoals gegeven door de getuige, niet klopt. Die
bevond zich op 15 juni 2018, om 10u30, niet op "ongeveer 55°", maar op 44° boven de horizon
(azimut: 108°). Het voorwerp zelf zou zo'n 30° hoger en pakweg 60° meer naar het zuiden zijn gezien
(namelijk in het ZZO), wat een bijzon of een ander haloverschijnsel onwaarschijnlijk maakt. Er werd
nog gezocht naar gelijkaardige meldingen voor "half juni 2018", maar er werd niets gevonden, ook
niet bij de Nederlandse collega's. Al met al is er te weinig informatie om plausibele conclusies te
trekken en zijn we genoodzaakt om deze interessante melding met de evaluatie “gegevens
onvoldoende” in het archief op te bergen.
Evaluatie: gegevens onvoldoende
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 17-12-2018
Plaats: Goes (Nederland)
Tijdstip: tussen 17u en 17u15
Duur: ca 10 seconden
Richting bij begin van de waarneming: van dichtbij waargenomen
Richting bij einde van de waarneming: van dichtbij waargenomen
Vorm: lint van ca 1-1,5 m
Kleur: felgroen
Weersomstandigheden: helder – weinig wind
Hoe begon uw waarneming?: zag het naderen
Hoe eindigde uw waarneming?: zag het in de verte verdwijnen
Grootte: ca 1-1,5 m
Geluid: bijna geen geluid – zacht windgeruis
Hoogte bij begin waarneming: van dichtbij waargenomen
Hoogte bij einde waarneming: van dichtbij waargenomen
Bijzonderste kenmerken: een fluogroen langwerpig object

Beschrijving (letterlijke overname):
Het was bij valavond op heldere dag zonder veel wind Ik wandelde op asfaltweg achter dijk van
oosterschelde nabij sas van goes, iets ten westen, richting sas. Ik zag een felgroen, bijna fluogroen ,
lint van ca 1-1,5 m naderen in zeer rechtlijnige vlucht. Het vloog 1 a 2 m boven het gras van de dijk ,
evenwijdig aan de helling. Snelheid zou ik schatten op ts 30 en 50 km/u. Ik zag het op ca 4- 5 m
afstand passeren. Het vloog dwars op zijn lengterichting. Het leek nog het beste op een plastic lint
van kleine 10 cm breed. Zonder andere “uitsteeksels”

Onze bevindingen
Ondanks de voortreffelijke medewerking van de getuige bezorgde deze bijzondere waarneming de
onderzoekers van het meldpunt heel wat hoofdbrekens. Het betreft hier een voor UFO onderzoekers
atypisch fenomeen, waarbij niet geput kan worden uit analyseresultaten van vergelijkbare meldingen
uit het verleden. De door de melder gebruikte beschrijving, duidend op een felgekleurd, op geringe
hoogte eenparig vliegend lint, maakte het bijzonder moeilijk vat op het waargenomene te krijgen.
Verscheidene opties passeerden de revue, zoals een felgroene vogel met bewegingsrichting
loodrecht op de uitgespreide vleugels (bijvoorbeeld een velduil of een groene specht). Echter, het is
niet evident op welke manier een velduil of een grote groene specht (met lichaamslengte tussen de
31 en 34 cm volgens Wikipedia, beide vogelsoorten hebben relatief korte vleugels) verward zou
kunnen worden met een "plastic lint" zonder "uitsteeksels". Ook werd gedacht aan een plastic lint
dat voorbij waaide, zoals een lint dat men vaker aan een vlieger zit en dat was losgekomen. Een
innovatief instrument voor dijkmetingen leek eveneens onwaarschijnlijk, omdat in dat geval er
bovenop de dijk ook nog een kleine drone of zoiets zou moeten zijn meegevlogen met het apparaat,
hetgeen niet was gerapporteerd.
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Besloten werd om verdere medewerking van de getuige te vragen, waaronder het leveren van een
foto van de waarnemingsplaats met daarin een tekening van het object en de beweging die het
maakte; een kaartje van de waarnemingsplaats met tekening en aanduidingen van de baan en van
eventuele bewegingen die het object maakte (wapperen, draaien, onregelmatig of periodiek enz.);
gepolst werd of de getuige de indruk had dat het object zelf licht produceerde en of er zich in de
buurt een heldere lichtbron bevond waarvan het licht door het object kan zijn weerkaatst; of het
"lint" strak gespannen was, of dat het daarentegen een kromming of een draaiing over de lengteas
vertoonde; of de uiteinden scherp afgesneden waren of uitwaaierden; of een wandelaar of een
fietser het object zou hebben kunnen bijhouden; en waarom dit geen gewoon plastic lint kon zijn
geweest.
De reacties van de getuige op onze verzoeken wezen echter niet op een voor de hand liggende
verklaring. Hij schreef onder andere “Voor mijn part is het een plastic lint maar ik heb hoegenaamd
geen verklaring hoe het dan zo zou bewegen. Ik verwacht niet direct dat het een ruimtetuig is of zo,
maar ik kan hoegenaamd geen enkele logische verklaring bedenken”. Als alle antwoorden letterlijk
worden genomen lijkt een vogel bijzonder onwaarschijnlijk. Een uitgebreide zoekactie op internet
leverde niets op aan loopwedstrijden (gedacht werd aan een finish-lint) of andere activiteiten, met
linten afgebakende zones etc., die een licht kunnen werpen op deze melding. Ook werd nog even
gedacht of dit geen reflectie kon zijn geweest van zonlicht in een draaiend, spiegelend object dat een
streep zon op de grasberm tekende, maar om 17:00 stond de zon al 4° onder de horizon. In de vier
weerstations rond Goes (t.w. Hansweert, Stavenisse, Schaar en Tholen) werd om 17:00 een matige
ZW-wind (alle tussen 14 en 22km/u) geregistreerd. Het ziet er dus niet naar uit dat dit van OZO naar
WNW bewegende object met de wind meebewoog. Zo geraakte het onderzoek in het slop en werd
overwogen de melding als onverklaard te beschouwen. Uiteindelijk was het de getuige zelf die de
impasse doorbrak. Geheel onverwachts schreef hij: “Het mysterie is opgelost! Ik ben vanavond
teruggegaan (om een situatiefoto te maken) iets na 17.00 uur en ik liep nu op de dijk ipv beneden. En
plots was het er weer! Het was nu al een stuk donkerder en nu heb ik duidelijk gezien dat het toch een
licht was. Wel bizar. Blijkbaar staat daar te midden tussen akkers een laser een kort verticaal groen
lijnstukje over de grond te zwaaien.” Het bleek dus te gaan om een draaiende laser-vogelverdrijver
ter bescherming van gewas.

Deze futuristisch vogelverschrikker met ronddraaiende laser moet de ganzen weghouden van een veld in Lelystad.
(Bron: https://www.youtube.com/watch?v=YbJRWa6ie2E)
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De helgroene streep die de laser op de grond werpt. (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=u6XOWzr4cj8)

Evaluatie: laserlicht

WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 12-02-2019
Plaats: Oevel – Westerlo (daf fabriek)
Tijdstip: rond 20u
Duur: 2-3 minuten
Richting bij begin van de waarneming: zuidoost
Richting bij einde van de waarneming: zuidwest
Vorm: driehoek
Kleur: zwart
Weersomstandigheden: klaar
Hoe begon uw waarneming?: ik zag een groen en een wit licht overvliegen anders dan de
vliegtuigen die daar veelvuldig komen ivm aanvliegroute zaventem
Hoe eindigde uw waarneming?: toen ik met de vrachtwagen dichter kwam zag ik de lichten
nimmer maar enkel die zwarte driehoek
Grootte: ongeveer de grote van de wieken van de windmolens achter de daf terreinen
Geluid: geluidloos
Hoogte bij begin waarneming: 50° >< 75° zeer hoog aan de hemel
Hoogte bij einde waarneming: 50° >< 75° zeer hoog aan de hemel
Bijzonderste kenmerken: een donkere driehoek die over windmolens vloog

Beschrijving (letterlijke overname):
Ik rij op de daf fabriek tussen de magazijnen met een vrachtwagen.
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Toen ik vertrok aan magzijn a naar magazijn b zag ik 1wit en 1groen licht.branden constant geen
flikkerlicht.
Dichterbij en helderder dan de vliegtuigen die daar dagelijks komen draaien voor zaventem.en ze
waren ook verder uit elkaar dan bij een gewoon vliegtuig.
Toen ik aan de achterkant van de fabriek was waren de lichten uit en was er enkel die donkere
driehoek.die vloog gewoon verder over de windmolens.toen ik mijn telefoon nam om foto's te nemen
was hij weg(te donker te zien).

Onze bevindingen
Deze interessante getuigenis trok onmiddellijk de aandacht van de medewerkers van het Belgisch
UFO-meldpunt. Tijdens het onderzoek naar deze waarneming werkte de getuige voortreffelijk mee.
Op een aantal bijkomende vragen die kort na het ontvangen van de melding naar de getuige werden
verzonden, werden ons onder meer volgende antwoorden en afbeeldingen bezorgd:
Toen ik aan laadkade vertrok zag ik links boven dat wit en groen licht.waren helderder en stonden
verder uit elkaar dan bij een vliegtuig.
Ben vertrokken en heb de lichten kunnen zien ongeveer tot waar op de kaart "daf trucks
vlaanderen"staat. Toen ik gedraaid was waar op de kaart "personeelsvereniging daf"staat ,zag ik die
grote zwarte driehoek.
(…)
Die vloog geluidsloos-ik had raam van de vrachtwagen open om beter te zien- voor me uit.
Pas ter hoogte van dat witte gebouw dacht ik er pas aan om een foto te maken.
Maar toen was hij te ver en was het te donker om er eentje te maken.
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Soms komt er overdag een legervliegtuig laag over.
Ik schat dat het ongeveer op die hoogte vloog maar die driehoek was veel groter.
Ik heb altijd gehoopt om eens een "vliegende schotel" te zien,maar ik was serieus verschoten.
Zelfs nu nog krijg ik een opgedraaid gevoel met dit op te schrijven.
Ik mag op de fabriek normaal geen foto's maken,ik zou graag hebben dat die privé blijven.ivm.mijn
werk.
Indien jullie nog vragen hebben,en/of een verklaring hoor ik het graag.
Mvg.
D.

In eerste instantie werd nog getwijfeld of een plaatsbezoek al dan niet nuttig was. Het was immers zo
dat het bedrijf zelf niet betreden kon worden omwille van het feit dat de gebeurtenissen zich op
privéterrein hadden afgespeeld. Tijdens het verdere verloop van het onderzoek werd beslist om
alsnog een afspraak te maken met de getuige om samen met hem een bezoek te brengen aan de
waarnemingsplaats.
Op 16 maart ‘19 brachten meldpuntmedewerkers Wim van Utrecht en Henk Kalfsbeek een bezoek
aan Oevel. Hun bevindingen kunnen als volgt worden samengevat.
De getuige
•
•

Geeft de indruk een nuchtere persoon te zijn die iets ongelofelijks is overkomen, en daardoor
moeite ervaart om zijn ervaring aan de grote klok te hangen.
Deelt mee dat de waarneming een zekere (heftige) psychologische impact heeft gehad, zowel
tijdens de ervaring zelf (schrik, argwaan, angst) als in de dagen en weken daarna (eet- en
slaapproblemen). Ook nu nog roept de herinnering en het erover praten een gevoel van onrust
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•

•

•

•

•

op. Twijfelde in de dagen na zijn ervaring of het allemaal wel echt gebeurd was, maar nu niet
meer.
Heeft zijn ervaring pas twee dagen na de gebeurtenis gedeeld met een collega (getuige is
alleenstaand), en later ook met een bevriende portier van DAF. Deze laatste is beter bekend met
het UFO fenomeen dan getuige zelf.
Zegt vóór de gebeurtenis slechts algemene kennis en belangstelling te hebben gehad wat betreft
het fenomeen (regelmatige kijker van UFO-documentaires op o.a. Discovery Channel). Na zijn
ervaring is zijn opvatting drastisch veranderd. Hij is er nu van overtuigd “dat er echt meer is”.
Is in de weken na zijn ervaring, en kort voor dit interview, telkens wanneer hij hetzelfde traject
aflegde als op de avond van de waarneming, intensief bezig geweest met het reconstrueren van
de waarneming. Dit onderstreept de grote indruk die de gebeurtenis op hem heeft gemaakt.
Zegt dat dit zijn allereerste echt vreemde waarneming is geweest. Hij zag voorheen wel eens
lichtjes in de lucht maar kon die altijd verklaren. Geeft toe geregeld de lucht/wolken te
fotograferen en regelmatig omhoog te kijken in de hoop iets abnormaals te zien. Deze keer op
12-02 was dat dus echt het geval, en sinds die waarneming doet hij dit des te meer.
Verklaart geen druppel alcohol meer te hebben gedronken sinds hij in 1991 zijn carrière als
vrachtwagenchauffeur aanvatte (toen was dat nog op internationale trajecten, nu pendelt hij
tussen de DAF-fabriek en het vlakbij gelegen bedrijf waar hij werkt).

De waarneming
•

•

•

•
•

•

Het is niet zeker of het witte en groene licht waarmee de ervaring begon vastzaten aan de later
gerapporteerde zwarte driehoek. Althans, zo’n object werd niet gezien bij het waarnemen van de
lichten. Deze lichten bevonden zich op een quasi-verticale lijn (getuige herinnert zich niet meer
welk licht bovenaan zat en welk onderaan).
De zwarte driehoek werd voor het eerste gezien ongeveer 2 à 3 minuten na het opmerken van
het witte en groene licht, en wel toen de bocht naar rechts was gemaakt aan de zuidkant van het
traject. De lichten waren op dat moment niet meer zichtbaar. Het object bevond zich toen
“tussen en boven” de bladen van de achterste molen, en vulde daarbij de hele ruimte tussen die
bladen. Het leek op dat moment een perfecte gelijkbenige driehoek met de punt omhoog. Enige
dikte werd niet opgemerkt. Het vlak waarin de bladen draaiden was volgens de getuige ongeveer
loodrecht op zijn gezichtslijn.
De zijden en de hoeken van het object waren opvallend scherp (“als met een laser afgesneden”).
Geen andere details (uitstulpingen, luiken, landingsgestel, lichten,...) waren zichtbaar. Enkel een
matte, inktzwarte driehoek, afstekend tegen een donkere hemel.
De hemel was helder, maar de getuige herinnert zich niet of hij sterren heeft gezien.
Als het object zich op dat moment daadwerkelijk op die positie bevond moet, gelet op de
afmetingen van de rotorbladen, de zijde van de driehoek maximaal 80 m zijn geweest en bevond
het zich op een hoogte van 144 m boven de grond. De gezichtslijn van waarnemer tot object zou
in dat geval ongeveer 580 m bedragen hebben. De voet van de achterste molen (en derhalve de
projectie van het object op de grond) was in dat geval op ongeveer 560 m afstand van de
waarnemer.
Het object kan zich ook dichterbij of verder weg bevonden hebben, daarbij toch schijnbaar
dezelfde afmetingen t.o.v. de rotorbladen vertonend. Als de gezichtslijn bijvoorbeeld slechts half
zo lang was (290 m i.p.v. 580 m), dan zou het om een driehoek met zijden van 40 m zijn gegaan
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•

•

die zich 72 m boven de grond bevond. Als de gezichtslijn echter dubbel zo lang was (1160 m i.p.v.
580 m) dan zou een driehoek met zijden van 160 m die zich 289 m boven de grond ophield
hetzelfde beeld hebben opgeleverd.
Vanaf de eerste blik op de driehoek “boven en tussen” de bladen van de verste molen heeft de
getuige de gang van het object nog ongeveer een minuut kunnen volgen (al rijdend in westelijke
richting met de driehoek schuin voor-links en boven hem) tot die in de duisternis opging. Dat
gebeurde boven een rij bomen die zich op dat moment op 310 - 330 m van de getuige bevond.
Tijdens de gang van “boven en tussen” de rotorbladen van de achterste molen, veranderde de
vorm van de driehoek vanwege het gewijzigde gezichtspunt van eerder gelijkbenig naar
gelijkzijdig (pijlvormig), met de hoek tussen de gelijke zijden wijzend in de bewegingsrichting.
De driehoek bewoog eenparig in een rechte lijn, dus zonder (snelle) koersveranderingen en/of
versnellingen.

Evaluatie elementen
•

•

•

•

De getuige heeft meerdere keren benadrukt overweldigd te zijn geweest door de enorme
afmetingen van het object. Als het om een reëel fysisch object ging (en er dus geen optische
illusie in het spel was) zou dit erop kunnen wijzen dat het zich eerder tussen de waarnemer en de
molen bevond dan boven of verder weg dan de molen.
Op het moment van de waarneming kwam de wind uit westelijke richting, snelheid 8-12 km/u,
windvlagen van 11-18 km/u, temperatuur 6°C, vochtigheid 95%, geen neerslag (weerstation
IWESTERL2, Boeretangstraat, Westerlo). Derhalve is de bewering dat het vlak waarin de rotors
draaiden ongeveer loodrecht op de gezichtslijn stond vrij nauwkeurig (10° afwijking).
Het tijdstip, de temperatuur, het ontbreken van geluid (ondanks de gunstige windrichting) en
zichtbare appendages, de afmetingen en de ULM-wetgeving (alleen overdag toegestaan, zie het
KB van 25 mei 1999 art 52.1) maken het weinig plausibel dat het hier om een gemotoriseerd
deltavliegtuigje ging.
Het object vloog evenwijdig aan de snelweg E313 in WNW richting, hetgeen kan wijzen op het
gebruik van de wegverlichting voor navigatiedoeleinden.

Reconstructie gemaakt door Wim van Utrecht aan de hand van de beschrijvingen van de getuige.
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Plaatsbepalingen in kaart gebracht door Wim van Utrecht aan de hand van de beschrijvingen van de getuige.

Na het plaatsbezoek aan de DAF-fabriek werden nog een aantal bijkomende vragen naar de getuige
gezonden die voornamelijk betrekking hadden op de afmetingen en de positie van de driehoek. De
antwoorden konden niet veel duidelijkheid brengen. Na alle verzamelde gegevens op een rijtje te
hebben gezet, werd beslist de zaak te klasseren als “niet verklaard”.
Een correspondente van het UFO-meldpunt die zich specialiseert in vliegverkeer boven ons land
opperde de mogelijkheid dat hier eventueel een politiehelikopter werd waargenomen. Dit type
toestel maakt een stuk minder lawaai dan de doorsnee helikoper. Deze mogelijke verklaring kon
echter niet bevestigd worden.
Evaluatie: niet verklaard
Naschrift
In de loop van het onderzoek naar de waarneming boven het Oevelse DAF-bedrijf ontving het
Belgisch UFO-meldpunt een tweede, gelijkaardige waarneming:
Datum van de waarneming: 05/06/2019
Begintijdstip van de waarneming: 10u17
Duur van de waarneming: 1a 2 minuten
Plaats van de waarneming (vermeld gemeente/stad en straatnaam): Kruispunt Nijverheidsstraat en
Lindestraat Oevel
Richting bij begin van de waarneming: van dichtbij waargenomen
Richting bij einde van de waarneming: van dichtbij waargenomen
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Vorm: Driehoek
Kleur: Wit/zilver
Weersomstandigheden (bewolking, wind, enz...): Zonnig en blauwe hemel
Hoe begon uw waarneming?: Plotseling zichtbare driehoek zonder geluid
Hoe eindigde uw waarneming?: Plotseling opgegaan in de blauwe kleur van de lucht
Grootte: Vrij groot, moeilijk in te schatten vermoed ongeveer de grootte van een diagonaal
doorgesneden voetbalveld
Geluid: Geen
Hoogte bij begin waarneming: van dichtbij waargenomen
Hoogte bij einde waarneming: 5° >< 10° laag aan de hemel
Beschrijving: Op 5 juni 2019, ging ik zoals gewoonlijk met mijn fiets naar de supermarkt (Oevel-Olen).
Ik was ongeveer een kilometer van thuis, toen ik aan het kruispunt Nijverheidsstraat met Lindestraat
stond te wachten op het groen licht om over te steken. Terwijl ik daar stond zag ik plots iets raar vlak
voor me, het was een zéér grote heldere driehoek. De driehoek lag niet plat maar met één hoek
vooruit één hoek boven en één hoek onder. De kleur was wit/zilver kleurig en het had en motief
tegendraadse driehoek met daar precies een soort van streepjes of letters of tekens in. De driehoek
maakte totaal geen geluid, hij bleef ook eventjes stil hangen en plots verdween de driehoek. Het was
alsof hij volledig in het blauwe van de lucht was opgegaan. Uiterlijk waren er geen aanwijzingen van
ramen of deuren. In eerste instantie dacht ik dat het een drone was, maar daar was het veel te groot
voor. Het gekke aan de situatie was, dat van zodra de driehoek verdwenen was er enkele auto's
begonnen te claxoneren omdat het licht van groen al terug op oranje sprong. Het was zelfs zo raar
dat van zolang het daar hing, alles stil viel. Het was een heel zonnige dag en er was geen wolkje aan
de hemel. Van zodra het in beweging kwam lag de driehoek wel plat.
Opnieuw een driehoek-waarneming uit Oevel, 2,5 km WNW vanwaar de vrachtwagenbestuurder op
12 februari zijn UFO spotte, maar nu bij klaarlichte dag. Ook naar deze getuige werden meteen een
aantal bijkomende vragen gezonden. Er werden hiertoe drie pogingen ondernomen, maar telkens
lokten die weinig of geen reactie uit. Deze tweede waarneming uit Oevel kreeg om die reden de
evaluatie “gegevens onvoldoende” mee.
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WAARNEMINGSCOÖRDINATEN
Datum: 31-05-2019
Plaats: Lint
Tijdstip: 3 uur ‘s nachts
Duur: langer dan een uur
Richting bij begin van de waarneming: onbekend
Richting bij einde van de waarneming: onbekend
Vorm: 6 enorm grote identieke stilstaande rond cirkels, hoog in de lucht boven de wolken in
formatie zoals de 6 van een dobbelsteen. En dan nog 2 van zulke cirkels daarbuiten.
Kleur: zwart
Weersomstandigheden: zeer licht bewolkt met duidelijk zichtbaarheid doormaanlicht en
bijna windstil.
Hoe begon uw waarneming?: Ik keek naar boven en zag de 8 pikzwarte cirkels aan de
lichtbewolkte hemel, ook al was het nacht. De 8 cirkels waren even groot en bijna identiek
lichtjes gecamoufleerd door de wolken eronder.
Hoe eindigde uw waarneming?: Die cirkels heb ik een uur gezien, en ze zijn niet van vorm
veranderd of van plaats.
Grootte: enorm groot en perfect rond
Geluid: geen
Hoogte bij begin waarneming: 50° >< 75° zeer hoog aan de hemel
Hoogte bij einde waarneming: 50° >< 75° zeer hoog aan de hemel
Bijzonderste kenmerken: een donkere driehoek die over windmolens vloog

Beschrijving (letterlijke overname):
Rond 3 uur 's nachts was ik aan het werken in de stal. Op een bepaald moment keek ik naar boven.
Het was een zeer lichte nacht met lichte bewolking en praktisch windstil. En hoog boven de stal waren
6 enorm identiek grote zwarte cirkels te zien in de formatie : : : en daarbuiten nog 2 dezelfde identieke
cirkels. Die werden alle 8 bijna of dezlfde wijze lichtjes gecamoufleerd door de onderhangende
wolken. Dit alles was bijna een uur lang te zien, altijd op dezelfde plaats, dus hoog boven mijn hoofd.
En dan denk je : het zal wel niets zijn, die zwarte cirkels zullen wel gaten zijn in het wolkendek. En
later denk je dan : 8 keer identieke gaten in het wolkendek, dat kan toch niet ???

Onze bevindingen
Deze bijzondere melding was het onderwerp van een uitgebreider onderzoek. Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan een rapport over de zaak. In de loop van januari 2020 zal dit op de website
worden gepubliceerd.
Evaluatie: in onderzoek
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Publicaties
Het Belgisch UFO-meldpunt bracht in 2019 één nieuwe publicatie uit. Deze kan je downloaden via
onze website op deze pagina: http://www.ufomeldpunt.be/publicaties/andere.html.

De Belgische UFO-golf van 1989 – ’91 blijft
vele jaren na datum nog steeds tot de
verbeelding spreken. Drie decennia na de
feiten
blijven
nog
vele
vragen
onbeantwoord. In dit artikel neemt
Frederick Delaere je mee op een reis door
deze fascinerende periode in de Belgische
UFO-geschiedenis. Een gepensioneerde
radaroperateur die destijds nauw betrokken
was bij de F-16 achtervolging van 30 en 31
maart 1990 spreekt voor het eerst.
Auteur: Frederick Delaere

Belgisch UFO-meldpunt in de media
Televisie:
-

03-01-2019, ATV, dagnieuws (jaarverslag 2018)
16-09-2019, AVS, nieuw (UFO boven Gent van 14-09-2019)
20-11-2019, Focus/WTV, dames en heren (reportage Belgisch UFO-meldpunt)

Radio:
-

03-01-2019, Radio 2, West-Vlaanderen (Jaarverslag 2018)
03-01-2019, Radio 2, Oost-Vlaanderen (Jaarverslag 2018)
03-01-2019, Radio 2, Vlaams-Brabant & Brussel (Jaarverslag 2018)
06-02-2019, Radio 1, De wereld van Sofie (Is het allemaal een complot?)
16-09-2019, Radio 2, nieuws (UFO boven Gent van 14-09-2019)
13-12-2019, Radio 2, Oost-Vlaanderen (UFO-meldingen 7 december)

Belgisch UFO-meldpunt

| 74

75
Jaarverslag 2019

Geschreven pers:

04-01-2019 Het Laatste Nieuws

04-01-2019 Gazet van Antwerpen

04-01-2019 De Standaard
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04-01-2019 Het Nieuwsblad
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11-01-2019 Krant van West-Vlaanderen

06-02-2019 Wablieft!
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16-07-2019 Het Laatste Nieuws

16-07-2019 Het Laatste Nieuws
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12-09-2019 Het Laatste Nieuws
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13-09-2019 Het Nieuwsblad

| 79

80
Jaarverslag 2019

16-09-2019 Het Nieuwsblad
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17-09-2019 Het Nieuwsblad

17-09-2019 Het Laatste Nieuws

17-09-2019 De Morgen
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20-09-2019 Krant van West-Vlaanderen

29-11-2019 Krant van West-Vlaanderen
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11-12-2019 Het Laatste Nieuws

12-12-2019 Het Laatste Nieuws
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Voor informatie en meldingen:

T.a.v. Frederick DELAERE, Kapellestraat 65, 8760 Meulebeke, BELGIUM
+32 (0)477/82.00.23., info@ufomeldpunt.be, www.ufomeldpunt.be
Volg ons op Facebook en Twitter

© 2020, Belgisch UFO-meldpunt
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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