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Voorwoord
2020 zal in de archieven van het Belgisch UFO-meldpunt geboekstaafd staan als een uitzonderlijk
druk jaar. Nooit eerder kwamen er sinds de oprichting van het meldpunt in 2007 zoveel meldingen
binnen. In 2020 noteerden we 446 meldingen. M.a.w. een stijging van 64% in vergelijking met 2019
toen er 272 observaties gemeld werden. Voornamelijk in de maanden maart en april zagen we een
uitzonderlijke toename van het aantal meldingen. In de provincie Antwerpen werden de meeste
“UFO’s” gespot. Het Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux)
ontving in 2020 134 UFO-meldingen, waarvan er 23 betrekking hebben op waarnemingen van vóór
2020.
De piek aan meldingen in maart en april kent drie vermoedelijke oorzaken. In maart zorgde de eerste
besmettingsgolf van het COVID-19 virus voor een algemene lockdown. Hierdoor konden vele
tienduizenden Belgen tijdelijk niet gaan werken of mochten ze alleen voor noodzakelijke
verplaatsingen het huis uit. Een combinatie van meer vrije tijd en een bijzonder gunstige
weerssituatie zorgde ervoor dat meer mensen zittend in de tuin of op het terras naar het luchtruim
keken. Een gelijkaardige stijging van het aantal meldingen zien we jaarlijks tijdens de zomermaanden
juli en augustus. Een derde oorzaak was het feit dat er in diezelfde periode verschillende lanceringen
met Starlink satellieten van SpaceX plaatsvonden. Een groot deel van de waarnemingen kon dan ook
naar deze verklaring herleid worden. Nadat in de Vlaamse pers verschillende verhelderende artikels
over deze satellieten waren verschenen, en ook het meldpunt op haar website een informerende
pagina hieraan had gewijd, zagen we een daling van dit soort meldingen.
Ook in andere Europese landen was er tijdens de Corona-crisis sprake van een stijging van het aantal
UFO-meldingen, en ook hier speelde de combinatie van helder weer en Starlink satellieten een
belangrijke rol.
Het afgelopen jaar bereikte ons ook een recordaantal foto’s en video’s. Het merendeel daarvan bleek
betrekking te hebben op heldere sterren en planeten. Als voorbeeld kan in dit verband de planeet
Venus worden genoemd omdat dit hemellichaam tijdens de lockdown zeer opvallend zichtbaar was.
Al dit foto- en videomateriaal wordt verderop in een afzonderlijk hoofdstuk onder de loep genomen.
Een compilatievideo van het ontvangen videomateriaal kan u bekijken via:
https://youtu.be/jJhLaZGFDo8.
Dat 2020 een bijzonder interessant jaar was voor de medewerkers van het Belgisch UFO-meldpunt
staat vast. Toch hopen we dit door COVID-19 geteisterde jaar snel achter ons te laten. We wensen u
en uw familie dan ook een gezond 2021 toe.
Frederick Delaere
(coördinator Belgisch UFO-meldpunt)
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Aantal meldingen ontvangen in 2020
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In 2020 werden 446 UFO-meldingen geregistreerd, een absoluut record sinds de
oprichting van het meldpunt in 2007 en een stijging voor het derde jaar op rij.

Aantal meldingen per maand
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Tijdens de maanden maart en april zien we explosieve stijging van het aantal UFO-waarnemingen. Een combinatie
van een landelijke lockdown, gunstige weersomstandigheden en verschillende lanceringen van Starlink satellieten
door SpaceX waren hier de oorzaak van.
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Geografische verspreiding

(Bron: © Google Maps)
Het grootste aantal UFO-meldingen werd in de provincie Antwerpen gesignaleerd. Een oorzaak kon hier niet
meteen voor worden gevonden.
Een interactieve versie van bovenstaande kaart kan bekeken worden via:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pAxfywnHrjH4i-iud8xki58_m2I96nok&usp=sharing
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Aantal meldingen per provincie
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De provincie Antwerpen is met 131 meldingen in 2020 een overtuigende koploper van het
aantal meldingen. Op de tweede plaats noteren we Oost-Vlaanderen met 102 observaties.
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Door de grote hoeveelheid Starlink-waarnemingen in maart en april vliegt het aantal UFO-meldingen dat als
satelliet kon verklaard worden de hoogte in. Net zoals de voorbije jaren kregen ook in 2020 heel wat meldingen
de evaluatie “gegevens onvoldoende”, dit omdat de beschrijving van het verschijnsel te weinig details bevatte, of
omdat de melder niet bereid werd gevonden mee te werken aan het onderzoek.
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Overzicht meldingen
03-01-2020 Lommel "een voorwerp dat leek op een komeet" (gegevens onvoldoende)
04-01-2020 Assebroek "2 grote roodgele bollen die snel bewogen" (vuurballonnen)
06-01-2020 Deinze "lichtbol die razendsnel voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot)
07-01-2020 Ekeren "een glinsterende witte lichtbol" (Venus)
15-01-2020 Antwerpen "video van een fel wit lichtpunt" (Venus)
16-01-2020 Putte "een felgroen ovaalvormig object" (meteoor/ruimteschroot)
16-01-2020 Hechtel-Eksel "een helder groen onbekend voorwerp" (meteoor/ruimteschroot)
16-01-2020 Leuven "een dikke groen/witte lichtgevende streep" (meteoor/ruimteschroot)
17-01-2020 Berchem "foto's van vreemd donker object" (stofje voor de lens)
17-01-2020 Gent "een geel lichtpunt met een blauwe rand" (gegevens onvoldoende)
18-01-2020 Vorselaar "een onbekend grijs driehoekig vliegtuig" (Verhees delta)
19-01-2020 Hulshout "verschillende witte lichtbollen op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
19-01-2020 Wimmertingen "3 sterren achter elkaar op één lijn" (Starlink satellieten)
19-01-2020 Avin "een constante stroom van 30 lichtjes achter elkaar" (Starlink satellieten)
19-01-2020 Tongeren "enkele witte lichtpunten op een rij" (Starlink satellieten)
19-01-2020 Wilderen "10-tal bewegende lichten op één lijn" (Starlink satellieten)
22-01-2020 Sint-Truiden "helder groene lichten laag bij de grond" (laser om vogels af te schrikken)
06-02-2020 Dendermonde "snel voorbij vliegende felle witte lichtbol" (meteoor/ruimteschroot)
06-02-2020 Daknam "onbekend lichtpunt dat van kleur veranderde" (Sirius)
07-02-2020 Berbroek "langwerpig rood voorwerp met hoge snelheid" (meteoor/ruimteschroot)
10-02-2020 Temse "foto van een helder wit lichtpunt" (Venus)
11-02-2020 Laarne "7 witte lichtpunten op dezelfde afstand na elkaar" (Starlink satellieten)
11-02-2020 Roeselare "verschillende lichtpunten op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
11-02-2020 Zonhoven "fel wit lichtpunt op video" (Venus)
12-02-2020 Kalmthout "onbekend langwerpig voorwerp op foto" (mogelijk valse melding)
12-02-2020 Alken "video van een heldere witte lichtbol" (Venus)
12-02-2020 Welle "3 felle lichtpunten naast elkaar" (gegevens onvoldoende)
13-02-2020 Melle "vreemde fel witte bol aan de hemel" (Venus)
17-02-2020 Vinkel (Nederland) "snelle fel oplichtende wit/groene bol" (meteoor/ruimteschroot)
18-02-2020 Kemzeke "verschillende witte lichtpunten achter elkaar" (Starlink satellieten)
19-02-2020 Schoten "meerdere lichten na elkaar op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Vroenhoven "lichtpunten diagonaal in een lijn na elkaar" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Brasschaat "witte stippen op een lijn met regelmatige afstand" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Opoeteren "lange rechte lijn van meerdere lichtjes" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Leopoldsburg "tientallen stervormige lichtpunten op een lijn" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Heist-op-den-Berg "verschillende lichtjes op een rij na elkaar" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Hemiksem "een formatie van 9 sterren achter elkaar" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Grootebroek (Nederland) "groep sterren in een rechte lijn" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Zonnebeke "een lijn van meer dan 15 lichtpunten" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Mariakerke "tientallen stipjes in een lijn van west naar oost" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Oudenaarde "11 witte lichtbollen op een lijn traag na elkaar" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Zwevegem "7 à 8 witte lichten op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Beerzel "een rij sterren die achter elkaar bewogen" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Veurne "sterren die in rechte lijn van west naar oost vlogen" (Starlink satellieten)
21-02-2020 Sint-Niklaas "een trein van 30 à 40 lichtpunten" (Starlink satellieten)
22-02-2020 Bocholt "witte bol die plots verdween" (meteoor/ruimteschroot)
22-02-2020 Kortrijk "een fel wit onbekend lichtverschijnsel" (gegevens onvoldoende)
23-02-2020 Aalst "6 ronde lichtgevende voorwerpen" (lichtspots)
23-02-2020 Aalst "6 lichtverschijnselen die snel bewogen" (lichtspots)
23-02-2020 Grembergen "3 snel bewegende lichtvlekken" (lichtspots)
23-02-2020 Lebbeke "video van verschillende lichtgevende vlekken" (lichtspots)
23-02-2020 Erembodegem "6 lichtgevende bollen die door elkaar vlogen" (lichtspots)
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25-02-2020 Sinaai "40 lichtpunten op een lijn achter elkaar" (Starlink satellieten)
25-02-2020 Geetbets "heldere verticale strepen in de lucht" (condensspoor vliegtuig)
26-02-2020 Strombeek-Bever "meer dan 100 lichtjes die voorbij vliegen" (LED-ballonnen)
26-02-2020 Zwijndrecht "lichtpunt dat 30 minuten bleef stilhangen" (gegevens onvoldoende)
27-02-2020 Merksplas "een enorm groot geel/oranje ovaalvormig object" (meteoor/ruimteschroot)
29-02-2020 Antwerpen "een groepje van 3 bewegende lichtpunten" (gegevens onvoldoende)
01-03-2020 Hasselt "2 lichtpunten die rond elkaar vliegen en verdwijnen" (gegevens onvoldoende)
02-03-2020 Begijnendijk "een onbekend fel licht aan de hemel" (gegevens onvoldoende)
02-03-2020 Zoersel "snel bewegende groene vuurbol met staart" (meteoor/ruimteschroot)
03-03-2020 Maasmechelen "lichtverschijnsel met onregelmatige vorm" (lensreflectie)
06-03-2020 Kuurne "video van diverse lichtgevende stippen" (speelgoedballonnen)
16-03-2020 Oostakker "zeer helder object dat één uur bleef stilhangen" (Venus)
16-03-2020 Schellebelle "50-tal lichtpunten die achter elkaar vlogen" (Starlink satellieten)
16-03-2020 Gent "een fel rond lichtpunt dat bleef stilhangen" (Venus)
17-03-2020 Bredene "39 bewegende lichtpunten op een rij" (Starlink satellieten)
17-03-2020 Beveren-Waas "reeks kleine lichtpuntjes achter elkaar" (Starlink satellieten)
18-03-2020 Antwerpen "een vreemd condensspoor" (meanderend condensspoor)
18-03-2020 Antwerpen "foto van een ongewoon condensspoor" (meanderend condensspoor)
18-03-2020 Edegem "een reeks van lichtjes op een lijn" (Starlink satellieten)
18-03-2020 Oudenaarde "minstens 12 witte stipjes op een rij" (Starlink satellieten)
18-03-2020 Leopoldsburg "witte lichtpunten die elkaar opvolgden" (Starlink satellieten)
18-03-2020 Deinze "honderden lichtpuntjes die van west naar oost vlogen" (Starlink satellieten)
18-03-2020 Wespelaar "een wit voorwerp dat fel flitste" (Starlink satellieten + vliegtuig)
18-03-2020 Sint-Antelinks "rij lichtpuntjes en 1 lichtpunt dat flitste" (Starlink satellieten + vliegtuig)
18-03-2020 Oostduinkerke "lichtpuntjes en 1 object met lichtpatroon" (Starlink satellieten + vliegtuig)
18-03-2020 Leuven "helder object met witte flitsen" (Starlink satellieten + vliegtuig)
18-03-2020 Heist-op-den-Berg "een grote witte felle lichtbol" (Venus)
21-03-2020 Mechelen "2 verticale lichtgevende strepen" (condensspoor vliegtuig)
23-03-2020 De Panne "verschillende vreemde lichtpuntjes" (sterren)
24-03-2020 Ekeren "zeer helder lichtpunt dat bleef stilhangen" (Venus)
24-03-2020 De Haan "een vreemd lichtgevend object aan de horizon" (Sirius)
25-03-2020 Kessel "3 glanzende voorwerpen met een hoekige vorm" (ballonnen)
25-03-2020 Wevelgem "vliegende bollen in de vorm van een driehoek" (door kunstlicht beschenen vogels)
25-03-2020 Antwerpen "een lichtpuntje met een vreemd geluid" (gegevens onvoldoende)
25-03-2020 Hasselt "een constant van kleur veranderend lichtpunt" (Venus)
25-03-2020 Knokke-Heist "een fel wit/geel bolvormig object" (Venus)
27-03-2020 Menen "foto van een snel bewegend ovalen voorwerp" (drone)
27-03-2020 Sint-Job-in't-Goor "rond helder licht met verschillende kleuren" (Sirius)
27-03-2020 Diksmuide "enkele lichtpunten in een rechte lijn na elkaar" (Starlink satellieten)
27-03-2020 Kessel-Lo "groot en helder knipperend lichtpunt" (Venus + lensreflectie)
28-03-2020 Didam (Nederland) "witte punten als een trein" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Borgerhout "30 lichtpunten mooi na elkaar" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Hamme "10 lichtbollen op dezelfde afstand" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Essen "een reeks lichtpunten van west naar oost" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Westerlo "26 unieke objecten op dezelfde lijn" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Opoeteren "zeker 50 op één lijn achter elkaar" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Boom "heel veel witte puntjes na elkaar" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Wilrijk "kleine witte lichten op gelijke afstand" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Ledeberg "minstens 10 lichten op dezelfde lijn" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Merelbeke "een groep lichten achter elkaar" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Bree "rij van 10 bewegende sterren" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Onze-Lieve-Vrouw-Waver "40 à 50 lichten op een rij" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Berendrecht "13 bewegende witte objecten" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Berlaar "25 tal lichtpunten van west richting oost" (Starlink satellieten)
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28-03-2020 Putte "kleine witte bollen achter elkaar" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Betekom "heldere lichtpunten op gelijke afstand" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Küchelscheid "een sliert van 12 lichtjes" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Rupelmonde "meer dan 10 bewegende voorwerpen" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Gent "meer dan 30 lichtjes op een lang rij" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Lichtaart "30 lichtpunten na elkaar" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Chassepierre "een vreemde formatie witte lichtpunten" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Oudsbergen "verschillende stippen achter elkaar" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Heist-op-den-Berg "driehoekig object dat bleef stilhangen" (Sirius)
28-03-2020 Kuurne "een zeer helder lichtpunt in het ZW" (Venus)
28-03-2020 Wechelderzande "wit/gele stippen in de lucht" (gegevens onvoldoende)
28-03-2020 Dessel "meerdere lichtpunten op een rij" (Starlink satellieten)
28-03-2020 Landen "zwart object met onderaan een witte schijn" (gegevens onvoldoende)
29-03-2020 Leuven "enorm veel stipjes op één lijn" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Beverlo "vele lichtpunten zoals satellieten" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Herenthout "formatie van 40 lichten" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Eindhout "6 getuigen zien verschillende lichtpunten" (Starlink satellieten + ISS)
29-03-2020 Oud-Turnhout "sterren die zich lineair voortbewogen" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Roeselare "9 heldere lichtpunten na elkaar" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Antwerpen "een reeks van 40 witte lichten" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Laakdal "ronde lichtpuntjes volgend op een rij" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Wilrijk "30 à 40 lichtpunten op een lijn" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Lauwe "9 witte puntjes achter elkaar" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Willebroek "een reeks van lichtpunten op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Wechelderzande "verschillende witte lichten op een rij" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Balen "6 lichten die elkaar volgden op een lijn" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Malderen "meerdere lichten die voorbij vlogen" (Starlink satellieten)
29-03-2020 Vlezenbeek "rij witte stippen op gelijke afstand" (Starlink satellieten)
30-03-2020 Merksem "een lichtpunt dat snel van west richting oost vloog" (satelliet)
30-03-2020 Leuven "een 10-tal lichtpunten achter elkaar" (Starlink satellieten)
30-03-2020 Affligem "tiental witte punten op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Wuustwezel "een felle grote ster aan de hemel" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Vosselaar "lichtpunten die hetzelfde traject volgden" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Brasschaat "18-tal lichtstippen na elkaar" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Nieuwrode "lichtstippen op een recht lijn achter elkaar" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Serskamp "11 vreemde lichten op een lijn" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Beveren "10 tot 15 bewegende sterren van west naar oost" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Deurle "meerdere lichten die achter elkaar vlogen" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Herentals "20 à 21 lichtgevende punten na elkaar" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Destelbergen "tiental objecten die van west naar oost vlogen" (Starlink satellieten)
31-03-2020 Wondelgem "verschillende lichten op gelijke afstand van elkaar" (Starlink satellieten)
april 2020 Antwerpen "witte lichtstrepen" (gegevens onvoldoende)
01-04-2020 Lochristi "een lichtpunt dat leek op een ronde witte cirkel" (Venus)
01-04-2020 Neerpelt "60 tot 70 lichtbollen achter elkaar" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Nevele "40-tal lichtpunten op een lijn" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Lille "een ketting van lichtjes" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Westrozebeke "een grote witte bol die uit de lucht viel" (gegevens onvoldoende)
01-04-2020 Grobbendonk "tientallen lichtjes op gelijke afstand" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Aartselaar "een lange rij van lichtpunten" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Roeselare "ongeveer 28 lichtpunten op een rij" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Aalst "meer dan 40 heldere lichtpunten achter elkaar" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Schelle "20-tal stippen die in formatie voorbij vlogen" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Gent "30 witte punten op een rij" (Starlink satellieten)
01-04-2020 Zele "een onbekend rood/oranje lichtverschijnsel" (gegevens onvoldoende)
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01-04-2020 Putte "verschillende flitsende witte en rode lichten" (gegevens onvoldoende)
02-04-2020 Turnhout "20 à 30 lichtjes die van west naar oost vlogen" (Starlink satellieten)
03-04-2020 Lanaken "een stationair draaiende cirkel" (gegevens onvoldoende)
03-04-2020 Maaseik "een ongewoon fel licht aan de hemel" (Venus)
05-04-2020 Baasrode "2 heldere witte stippen die rond elkaar bewogen" (ballonnen)
05-04-2020 Sint-Pieters-Leeuw "een groen/rood knipperend licht" (Sirius)
06-04-2020 Arendonk "een heldere lichtbol die naar beneden kwam" (meteoor/ruimteschroot)
06-04-2020 Blankenberge "een helder wit lichtpunt in de lucht" (Venus)
08-04-2020 Oostakker "een witte lichtbol die 2 uur bleef stilhangen" (Venus)
10-04-2020 Sint-Job-in-'t-Goor "een langzaam kleurrijk object" (gegevens onvoldoende)
10-04-2020 Gent "oranje/geel licht dat rechtlijnig voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
10-04-2020 Bredene "wit lichtpunt dat 45 minuten zichtbaar bleef" (Venus)
13-04-2020 Geel "helder lichtpunt dat de getuige leek te volgen" (Venus)
15-04-2020 Zonhoven "een koppel ziet een onbeweeglijk fel lichtpunt" (Venus)
18-04-2020 Oudenaarde "een trein van satellieten" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Sint-Amandsberg "zeker 50 lichtpunten na elkaar" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Oudenaarde "20-tal kleine witte bollen op gelijke afstand" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Lanaken "witte stippen op een lijn" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Assebroek "een lange lijn bewegende sterren" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Lint "vele lichtjes in een buigende lijn achter elkaar" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Pittem "meer dan 10 lichten die van ZW naar ZO vlogen" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Sint-Lievens-Houtem "een massa lichten op een lijn" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Deinze "een opvallende trein van lichtpunten" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Menen "een reeks lichtjes die leken op het ISS" (Starlink satellieten)
18-04-2020 As "11 toestellen die leken op het ISS na elkaar" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Sint-Maria-Oudenhove "tientallen lichtpunten op een lijn" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Sint-Kruis-Winkel "rij lichten op dezelfde afstand van elkaar" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Sint-Kruis "40-tal kleine lichtjes" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Ieper "een reeks lichtpunten aan de hemel" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Vorselaar "stervormige punten die van ZW naar oost vlogen" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Tielt "50 bewegende lichtpunten hoog in de lucht" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Oostakker "een aantal lichtobjecten op een lijn" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Gent "allerlei lichtpunten achter elkaar" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Gemmenich "ongeveer 30 objecten na elkaar" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Zoersel "meer dan 10 witte lichtpunten op dezelfde koers" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Knokke-Heist "een lange rij van lichtbollen" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Heist-op-den-Berg "30 lichten op een lijn" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Wevelgem "35 lichten op gelijke afstand na elkaar" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Antwerpen "een strook van afzonderlijke lichtpunten" (Starlink satellieten)
18-04-2020 Lokeren "verschillende witte puntjes als sterren" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Lembeek "een hele reeks lichtpunten als het ISS" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Heverlee "fel lichtpunt dat een uur zichtbaar is" (Venus)
19-04-2020 Oevel "tientallen lichtpunten op één lijn" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Deurne "sterren met dezelfde koers en snelheid" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Gentbrugge "20-tal lichtpunten die voorbij vlogen" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Scheldewindeke "een 20-tal stippen op één lijn" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Genk "een rij van ongeveer 20 lichtjes" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Olen "20-tal bewegende sterren achter elkaar" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Kwaadmechelen "bewegende lichtjes op gelijke afstand" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Berlare "10 à 15 lichten die van west naar oost vlogen" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Geel "snel voortbewegende lichtstippen op een lijn" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Gent "20 witte lichtbollen na elkaar" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Geel "verschillende lichtbollen op een lijn" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Schaarbeek "rij lichtgevende punten op 1 rechte baan" (Starlink satellieten)
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19-04-2020 Eeklo "formatie van 10 witte lichtjes" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Antwerpen "lichtpunten op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Jabbeke "10 tot 15 kleine lichtjes op een rij" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Kalmthout "een rij van 7 of 8 lichtjes" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Neerwinden "allemaal sterren op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Lubbeek "8 satellieten na elkaar op dezelfde route" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Deinze "15 lichtgevende heldere witte stippen" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Mol "reeks lichtpunten zoals het ISS" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Herk-de-Stad "30 witte stippen achter elkaar" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Moorsele "21 sterren die voorbij vlogen" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Neerharen "9 lichtjes op een lijn na elkaar" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Waregem "bewegende stippen op één lijn in formatie" (Starlink satellieten)
19-04-2020 Sint-Gillis-Waas "een heldere stip die bleef stilhangen" (Venus)
20-04-2020 Wevelgem "18 bewegende sterren achter elkaar" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Meeuwen "20-tal lichtpunten op dezelfde afstand van elkaar" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Begijnendijk "allemaal lichtjes in een rij" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Ekeren "sterren die dezelfde baan volgden" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Westmeerbeek "iemand ziet meer dan een uur een fel lichtpunt" (Venus)
20-04-2020 Zonhoven "25-tal lichtgevende vliegende voorwerpen" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Wondelgem "30-tal sterren achter elkaar op 1 rij" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Zonnebeke "bewegende sterren op hetzelfde traject" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Brasschaat "30 tot 40 lichtpuntjes op een rechte lijn" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Martenslinde "een 20-tal bewegende sterren" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Zevergem "15 à 20 voorbij vliegende lichtpunten" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Herzele "15-tal lichtpunten die in dezelfde richting vlogen" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Wolvertem "een reeks lichten achter elkaar" (Starlink satellieten)
20-04-2020 Wilrijk "felle lichtstip die van kleur veranderde" (Vega)
20-04-2020 Werchter "verschillende lichtpunten op een lijn" (Starlink satellieten)
21-04-2020 Vilvoorde "30 stippen op een rij na elkaar" (Starlink satellieten)
21-04-2020 Daknam "witte objecten die in een lijn voorbij vlogen" (Starlink satellieten)
22-04-2020 Erembodegem "een groepje van 5 witte objecten" (speelgoedballonnen)
23-04-2020 Meerhout "bewegend object met vele knipperlichten" (vliegtuigen)
23-04-2020 Antwerpen "een groot oranje/bruin vliegend object" (drone)
23-04-2020 Broechem "een vreemd wit V-vormig voorwerp" (niet verklaard)
24-04-2020 Wilsele "een vreemd geel lichtverschijnsel" (vliegtuig)
24-04-2020 Gelinden "2 treintjes van lichtpunten" (Starlink satellieten)
27-04-2020 Aalter "3 oranje/rode driehoeken" (door kunstlicht beschenen vogels)
28-04-2020 Hoeilaart "30-tal sterren op een rij na elkaar" (Starlink satellieten)
29-04-2020 Kortrijk "een kegelvormig lichtverschijnsel" (gegevens onvoldoende)
05-05-2020 Lubbeek "een helder lichtpunt dat 4 uur zichtbaar was" (Venus)
06-05-2020 Temse "7 stippen met gelijke afstand op één lijn" (Starlink satellieten)
06-05-2020 Eke "verschillende flitsende lichtpunten" (vliegtuigen)
08-05-2020 Merchtem "geel bolvormig licht dat van oost naar zuid vloog" (drone)
12-05-2020 Merksem "wit object dat rechtlijnig voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
12-05-2020 Erpe-Mere "vreemd object op beelden beveiligingscamera" (druppels op spinnendraad)
12-05-2020 Keerbergen "verschillende bewegende sterren na elkaar" (Starlink satellieten)
13-05-2020 Gent "lichtgevende bolvormige objecten" (gegevens onvoldoende)
14-05-2020 Antwerpen "formatie van 3 schijfvormige voorwerpen" (door kunstlicht beschenen vogels)
15-05-2020 Hasselt "een wit uitgerokken traanvormig object" (gegevens onvoldoende)
16-05-2020 Sint-Andries "een geluidloze zwarte bol met korte uitsteeksels" (Verhees delta)
17-05-2020 Lommel "helder lichtpunt dat van west naar oost bewoog" (ISS)
18-05-2020 Zele "zeer fel licht dat rechtlijnig voorbij vloog" (ISS)
19-05-2020 Tongeren "een ongewoon helder wit lichtpunt" (ballon)
20-05-2020 Kaprijke "video van een wit rond object" (ISS)

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 |

9

21-05-2020 Groningen (Nederland) "zwart ovalen voorwerp op foto" (insect)
21-05-2020 Perk "een zwart object met een ongewone vorm" (folieballon)
21-05-2020 Hooglede "fel lichtverschijnsel dat van west naar oost vloog" (ISS)
23-05-2020 Hoboken "videobeelden van een felle lichtbol" (ISS)
26-05-2020 Gent "helder lichtpunt dat traag voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
27-05-2020 Kessel "een vreemd voorwerp dat leek op een raket" (vliegtuig)
28-05-2020 Lissewege "zilverkleurig object dat snelle bewegingen maakte" (gegevens onvoldoende)
28-05-2020 Sint-Eloois-Winkel "wit/grijs voorwerp met een hoge snelheid" (Verhees delta)
30-05-2020 Mechelen "2 oranje lichtpunten achter elkaar" (LED-of vuurballonnen)
01-06-2020 Vlissingen (Nederland) "een rond object met een roze kleur" (gegevens onvoldoende)
03-06-2020 Genk "een zwart object met een oranje gloed" (gegevens onvoldoende)
04-06-2020 Aartrijke "8 witte bollen die in een cirkel ronddraaien" (lichtspots)
12-06-2020 Balen "een traag pulserend wit lichtpunt" (gegevens onvoldoende)
12-06-2020 Kampenhout "verschillende kleine witte lichtpuntjes" (Starlink satellieten)
13-06-2020 Deurne "een heel sterke kortstondige schittering in de lucht" (gegevens onvoldoende)
13-06-2020 Hemiksem "een grote groep witte lichtgevende bollen" (ballonnen)
13-06-2020 Zoersel "een wit puntje dat leek te stijgen" (ballon)
14-06-2020 Heusden "2 snel bewegende V-vormige objecten" (door kunstlicht beschenen vogels)
14-06-2020 Egem "een wit/grijze bol die voorbij vloog" (lensreflectie)
14-06-2020 Overmere "donkere schotelvorm op foto" (vogel)
16-06-2020 Oudenaarde "iets wat leek op een geel/groene vuurpijl" (meteoor/ruimteschroot)
16-06-2020 Wetteren "een lang wit cilindervormig voorwerp" (gegevens onvoldoende)
25-06-2020 Geel "een snel rechtlijnig bewegend helder wit object" (zaadpluisje)
26-06-2020 Neerijse "foto van 4 heldere lichtbollen" (LED-lampjes)
27-06-2020 Wilrijk "een lichtgevend object dat veel geluid maakte" (vliegtuig)
27-06-2020 Puurs "verschillende ovalen vormen die verspringen" (lichtspots)
28-06-2020 Bornem "6 vrij grote lichtgevende bollen" (lichtspots)
29-06-2020 Oostende "2 felle lichten op korte afstand van elkaar" (gegevens onvoldoende)
03-07-2020 Pelt "een lichtgevende witte bol met redelijke snelheid" (gegevens onvoldoende)
03-07-2020 Lanaken "2 evenwijdige lichtgevende lijnen" (reflectie op dakraam)
06-07-2020 Zonhoven "wit lichtschijnsel dat heen en weer bewoog" (lichtspots)
06-07-2020 Zuienkerke "groot langwerpig oranje voorwerp" (meteoor/ruimteschroot)
11-07-2020 Sint-Denijs-Westrem "rood/bruin boemerangvormig object" (gegevens onvoldoende)
12-07-2020 Sint-Idesbald "2 oranje driehoeken" (gegevens onvoldoende)
14-07-2020 Amel "een heldere rode gloed in de lucht" (gegevens onvoldoende)
17-07-2020 Heule "video van een schotelvormig wit voorwerp" (vliegtuig)
17-07-2020 Nazareth "helder geel lichtpunt dat plots uitdoofde" (meteoor/ruimteschroot)
17-07-2020 Ronse "een snelle heldere witte flits" (meteoor/ruimteschroot)
17-07-2020 Alveringem "3 uitdovende lichtpuntjes" (gegevens onvoldoende)
18-07-2020 Halle "foto van een zwart object dat leek op een bliksemschicht" (ballon)
18-07-2020 Oostkamp "2 S-vormige voorwerpen op foto" (vliegtuigen)
19-07-2020 Bredene "3 rode lichtstipjes naast elkaar" (door kunstlicht beschenen vogels)
19-07-2020 Temse "een fel wit licht dat snel voorbij vloog" (gegevens onvoldoende)
19-07-2020 Leefdaal "een S-vormig zwart voorwerp" (ballon)
20-07-2020 Kalmthout "lichtpunt dat steeds van richting veranderde" (ISS)
21-07-2020 Arendonk "geel/wit lichtpunt dat op een satelliet leek" (gegevens onvoldoende)
21-07-2020 Antwerpen "een V-vormig zwart object" (ballon)
24-07-2020 Lagnes (Frankrijk) "cirkelvormig voorwerp met geel/oranje lichtjes" (nachtvlucht acrobatenteam
Patrouille de France)

26-07-2020 Geel "een blauw/zilveren driehoekig toestel" (Verhees delta)
26-07-2020 Laakdal "een onbekend donker voorwerp" (Verhees delta)
27-07-2020 Wevelgem "helder blauw bolvormig licht" (meteoor/ruimteschroot)
27-07-2020 Menen "een heldere bol met een hoge snelheid" (meteoor/ruimteschroot)
27-07-2020 Kortenberg "een snel bewegende groene lichtbol" (meteoor/ruimteschroot)
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27-07-2020 Wilrijk "foto van een vreemd voorwerp" (insect)
29-07-2020 Roeselare "lichtgevende ronde vorm die voorbij zweefde" (gegevens onvoldoende)
29-07-2020 Geraardsbergen "bolvormige wit licht dat flitste" (gegevens onvoldoende)
30-07-2020 Antwerpen "3 doffe lichten die een driehoek vormden" (gegevens onvoldoende)
30-07-2020 Rumst "een blauw/paars rechthoekig object" (gegevens onvoldoende)
30-07-2020 Zandvoorde "een koppel ziet 3 witte lichtbollen" (gegevens onvoldoende)
31-07-2020 Luik "een wit object op grote hoogte" (ballon)
31-07-2020 Hofstade "een bolvormig en een ringvormig object" (ballonnen)
31-07-2020 Baerenthal (Frankrijk) "witte bol die snel voorbij vloog" (gasballon)
31-07-2020 Schoten "een heldere witte lichtbol" (gegevens onvoldoende)
01-08-2020 Nijlen "een glinsterend wit bolvormig lichtverschijnsel" (vliegtuig)
01-08-2020 Sint-Gillis-Waas "3 lichtpunten naast elkaar en een rood licht" (gegevens onvoldoende)
03-08-2020 Tielt "witte lichtbol die aan hoge snelheid voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot)
04-08-2020 Kortijs "verschillende witte lichtpunten" (astronomisch)
04-08-2020 Meerhout "foto's van een vreemd zwart voorwerp" (folieballon)
05-08-2020 Merksem "groot ovaalvormig object met led's" (drone)
07-08-2020 Koksijde "doffe witte cirkels in de vorm van een driehoek" (gegevens onvoldoende)
07-08-2020 Beverlo "een helder wit object" (satelliet)
07-08-2020 Sint-Baafs-Vijve "zwerm kleine lichtpuntjes in V-formatie" (door kunstlicht beschenen vogels)
07-08-2020 Melle "een tweedelig oranje rechthoekig voorwerp" (gegevens onvoldoende)
07-08-2020 Maldegem "wit lichtpunt dat groter werd en verdween" (gegevens onvoldoende)
08-08-2020 Herk-de-Stad "een fonkelende wit/rode lichtbol" (drone)
09-08-2020 Oeselgem "verschillende lichtpuntjes op een lijn" (Starlink satellieten)
09-08-2020 Tellin "een trein van sterren na elkaar" (Starlink satellieten)
09-08-2020 Gent "een lange sliert van lichtgevende puntjes" (Starlink satellieten)
09-08-2020 Erpe-Mere "een hoekig object met verschillende lichtjes" (vliegtuig)
09-08-2020 Merksem "een wit lichtpuntje dat snel verdween" (satelliet)
10-08-2020 De Haan "meerdere driehoekige lichtgevende vormen" (gegevens onvoldoende)
10-08-2020 Haacht "korte lichtflitsen onder de ster Vega" (gegevens onvoldoende)
10-08-2020 Kasterlee "tientallen lichtpuntjes in een rechte lijn" (Starlink satellieten)
11-08-2020 Hasselt "video van heldere lichtblauwe lichtvlekken" (lichtspots)
12-08-2020 Zevenbergen (Nederland) "een sliert van veel lichtjes" (Starlink satellieten)
13-08-2020 Hamme "een vreemde geel/oranje lichtbol" (gegevens onvoldoende)
13-08-2020 Kapelle-op-den-Bos "9 lichtjes op een rechte lijn achter elkaar" (Starlink satellieten)
13-08-2020 Wezembeek-Oppem "een zeer snel bewegende vorm" (gegevens onvoldoende)
13-08-2020 Larochette "een onbekend zwart object" (ballon)
13-08-2020 Wellen "een aantal vreemde witte lichtpunten" (drone)
14-08-2020 Merksem "een wit/oranje voorwerp met rook en vuur" (Mars)
14-08-2020 Merksem "ovaalvormig object met rook en vlammen" (Mars)
14-08-2020 Meerdonk "fel lichtpunt dat bleef stilhangen" (Capella)
15-08-2020 Maasmechelen "verschillende heldere lichtflitsen" (windmolenverlichting)
16-08-2020 Koekelare "een witte lichtstip die plots groter werd" (satellietflits)
17-08-2020 Zuienkerke "2 witte lampen met een rood knipperlicht" (helikopter of drone)
18-08-2020 Merendree "videobeelden van een zwarte bol" (ballon)
18-08-2020 Meulebeke "een object met 2 rood/witte knipperlichten" (vliegtuig)
20-08-2020 Houthulst "lange platte driehoek met knipperende lichten" (vliegtuig)
20-08-2020 De Haan "verschillende lichtpunten achter elkaar" (door kunstlicht beschenen vogels)
23-08-2020 Halle "enkele vreemde witte lichtvlekken" (lichtspots)
25-08-2020 Klein-Sinaai "een rood/wit object dat bleef stilhangen" (vliegtuig)
26-08-2020 Heist "een wit lichtpunt dat voorbij vloog" (vliegtuig)
26-08-2020 Guigoven "enkele witte lichtbollen" (drones)
28-08-2020 Lembeek "helder lichtpunt dat ter plaatse bleef hangen" (Jupiter)
01-09-2020 Genk "6 lichtbundels die cirkelvormige bewegingen maakten" (lichtspots)
06-09-2020 Antwerpen "een lichtbol die 40 minuten werd waargenomen" (heteluchtballon)
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06-09-2020 Kessel-Lo "een onbekend zwart cirkelvormig voorwerp" (ballon)
07-09-2020 Beernem "een zeer helder wit lichtpunt" (gegevens onvoldoende)
09-09-2020 Houffalize "foto's van een helder rechthoekig lichtverschijnsel" (lensreflectie)
10-09-2020 Varsenare "zwart object in de vorm van het cijfer 8" (folieballon)
11-09-2020 Sint-Truiden "2 witte rechthoeken naast elkaar" (panelen op kraanarm)
14-09-2020 Stevoort "meerdere knipperende lichtbolletjes" (militaire luchtoefening)
15-09-2020 Hoboken "heldere lichtflitsen tussen de wolken" (door bliksem afgetekende wolk)
15-09-2020 Meeuwen "een helder wit sigaarvormig object" (kraanverlichting)
16-09-2020 Bouwel "een zilver/grijs driehoekig voorwerp" (ballon)
17-09-2020 Oudenaarde "een trein van lichtgevende bolletjes" (Starlink satellieten)
18-09-2020 Hooglede "een wit bolvormig lichtverschijnsel" (gegevens onvoldoende)
18-09-2020 Oudenburg "enkele onbekende witte lichtpunten" (Starlink satellieten)
18-09-2020 Hoevenen "verschillende witte lichtbolletjes" (satellieten)
18-09-2020 Hoensbroek (Nederland) "langwerpig lichtgevend voorwerp" (gegevens onvoldoende)
18-09-2020 Gierle "5 lichtpunten op een lijn achter elkaar" (gegevens onvoldoende)
19-09-2020 Kinrooi "een bolvormig zilverkleurig object" (folieballon)
21-09-2020 Lauwe "2 blauwe lijnen evenwijdig naast elkaar" (laserstralen)
22-09-2020 Blankenberge "fel rond licht met een lange staart" (aardscheerder)
22-09-2020 Rendeux "helder wit lichtpunt met een hoge snelheid" (aardscheerder)
22-09-2020 Wiekevorst "wit lichtpunt met een zeer lange staart" (aardscheerder)
26-09-2020 Oud-Turnhout "donker voorwerp met de vorm van een delta" (Verhees delta)
07-10-2020 Borgerhout "felle witte lichtbol die van oost naar west vloog" (gegevens onvoldoende)
09-10-2020 Genk "enkele snel bewegende witte lichtpunten" (door kunstlicht beschenen vogels + rakettrap)
11-10-2020 Geraardsbergen "een heldere witte lichtbol" (meteoor/ruimteschroot)
11-10-2020 Asper "2 schijnbaar opbrandende heldere objecten" (meteoor/ruimteschroot)
13-10-2020 Stekene "video van een fel rond geel/oranje object" (LED- of vuurballon)
14-10-2020 Schoten "3 rode en 2 witte lichten die ter plaatse bleven hangen" (vliegtuig)
15-10-2020 Antwerpen "2 snel bewegende evenwijdige lichtstralen" (meteoor/ruimteschroot)
16-10-2020 Zwevezele "een onbekend zwart ovaalvormig toestel" (Verhees delta)
16-10-2020 Ekeren "een donkerkleurig driehoekig voorwerp" (Verhees delta)
17-10-2020 Brugge "een 8-tal sterren achter elkaar op één lijn" (Starlink satellieten)
18-10-2020 Ternat "2 objecten met een ongewone vorm" (ballonnen)
22-10-2020 Gijzenzele "een grote heldere witte lichtbol" (gegevens onvoldoende)
22-10-2020 Mechelen "een horizontale lijn van lichtpuntjes" (door kunstlicht beschenen vogels)
26-10-2020 Walshoutem "een man ziet een zwarte deltavleugel" (Verhees delta)
26-10-2020 Antwerpen "een donker ruitvormig voorwerp" (Verhees delta)
26-10-2020 Moerbeke-Waas "een lichtflits en een onduidelijk object" (vliegtuig + bliksem)
27-10-2020 Knokke "een witte lichtbol die een rechte koers volgde" (satelliet)
28-10-2020 Mortsel "fijn langwerpig verlicht object" (gegevens onvoldoende)
29-10-2020 Berchem "rode vuurbol die schuin naar beneden vloog" (lichtkogel)
02-11-2020 Veerle "enkele lichtjes in de vorm van een vierkant" (vliegtuig)
07-11-2020 Machelen "3 onbekende objecten op foto" (vliegtuigen)
07-11-2020 Geel "een stationair lichtpunt dat plots uitdoofde" (gegevens onvoldoende)
14-11-2020 Gooik "vreemde lichtbol enkel gezien op foto" (lensreflectie)
14-11-2020 Lommel "foto's van een paarse gloed in de wolken" (lichtspots)
15-11-2020 Neerpelt "een paars/blauwe gloed in enkele wolken" (lichtspots)
16-11-2020 Assen (Nederland) "3 lichtgevende cirkels in de lucht" (gegevens onvoldoende)
18-11-2020 Maaseik "een felle rood/oranje lichtbol" (drone)
19-11-2020 Aalst "iets wat leek op een trage vallende ster" (meteoor/ruimteschroot)
20-11-2020 Antwerpen "foto van een schijnbaar metalen voorwerp" (plastic zak)
24-11-2020 Hasselt "knipperend lichtpunt dat van kleur veranderde" (Sirius)
28-11-2020 Tienen "helder wit langwerpig lichtverschijnsel" (meteoor/ruimteschroot)
28-11-2020 Halen "bolvormig object met een lichtstaart" (meteoor/ruimteschroot)
28-11-2020 Blankenberge "vuurbal die snel naar beneden viel" (meteoor/ruimteschroot)
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04-12-2020 Gent "2 heldere sterren onder de planeet Mars" (NOSS-satellieten)
04-12-2020 Halle "2 lichtpunten die onder Mars zichtbaar waren" (NOSS-satellieten)
04-12-2020 Brakel "2 roerloze lichtbollen onder Mars" (NOSS-satellieten)
04-12-2020 Grembergen "een zeer lange smalle lichtstaart" (meteoor/ruimteschroot)
14-12-2020 Wingene "3 oranje strepen met een soort eindpunt" (condenssporen vliegtuigen)
14-12-2020 Kampenhout "blauw/wit lichtschijnsel aan de hemel" (lichtspots)
15-12-2020 Zwevegem "onbekend voorwerp naast de zon" (gegevens onvoldoende)
16-12-2020 Puurs-Sint-Amands "vreemd wit lichtverschijnsel" (lichtspot)
17-12-2020 Tervuren "een licht dat snel bewoog" (lichtspot)
17-12-2020 Schilde "object met witte en rode knipperlichten" (drone)
18-12-2020 Herentals "een flitsend object met verschillende kleuren" (Sirius)
19-12-2020 Anderlecht "witte lichtbollen die een uur lang rondvlogen" (lichtspots)
20-12-2020 Dworp "3 rode lichtstippen in noordelijke richting" (gegevens onvoldoende)
24-12-2020 Viane "video van 2 rood/oranje zwevende objecten" (vuurballonnen)
24-12-2020 Gistel "4 witte lichtpunten die voorbij vlogen" (gegevens onvoldoende)
25-12-2020 Kessel-Lo "oranje/rood ovaalvormig voorwerp" (vuurballon)
29-12-2020 Zomergem "witte lichtbollen die rondcirkelen" (lichtspots)
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Ontvangen foto/videomateriaal
De video’s die vermeld worden in dit overzicht zijn te vinden op: https://ufomeldpunt.be/2020.html.
Een compilatie van alle UFO-video’s uit 2020 kan u bekijken op: https://youtu.be/jJhLaZGFDo8.

07-01-2020 Ekeren (video: https://youtu.be/A5VOts-jZ9s)

De eerste video van 2020 toont een zeer traag naar rechts opschuivende witte stip boven een
schoorsteen. Zowel qua helderheid als qua beweging doet de stip denken aan Venus. De beelden
werden gemaakt tussen 18u44 en 18u47. Op dat ogenblik bevond deze planeet zich in het
zuidwesten, op ongeveer 10° boven de horizon. De getuige situeerde het ”glinsterende licht” echter
in het noordoosten, precies aan de tegenovergestelde kant van de hemelkoepel. Verkeerde
richtingaanduidingen komen regelmatig voor, zodat gevraagd werd om de richting waarin werd
gefilmd aan te duiden op een kaart van de omgeving. De reactie van de getuige beperkte zich tot de
mededeling dat het terras van waaraf werd gefilmd “een zuiderterras is”, en dat het licht “aan de
linkerkant gesitueerd was”. Die informatie bevestigt dat de stip inderdaad Venus is geweest.
Evaluatie: Venus
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15-01-2020 Antwerpen (video: https://youtu.be/A55r8TnN-E0)
Een gelijkaardige witte stip werd acht dagen later boven het centrum van Antwerpen gefilmd. Het
verschijnsel bevond zich in het zuidwesten. Ook dit keer was het Venus geweest die de waarneming
had veroorzaakt. Naast een video werd ook onderstaande foto gemaakt. De lichtvlekjes boven de
witte stip zijn reflecties van de straatlampen onderaan in beeld.

Evaluatie: Venus

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 15

17-01-2020 Berchem
We blijven in de provincie Antwerpen. In de namiddag van 17 januari, Iets voor vijf uur, zag een
inwoner van Berchem “een glimmend object” in de lucht dat “opvallend veel licht uitstraalde”. De
precieze vorm was moeilijk te zien. De getuige greep naar zijn gsm maar was net te laat om een foto
te maken. Vervolgens werden al wandelend enkele foto’s genomen in de richting waarin het object
zich had bevonden. Volgens de getuige met succes want op de beelden, vier in totaal, was een
donker object te zien. Hieronder de eerste opname, met rechtsonder een uitvergroting.

Opmerkelijk is dat het inktzwarte object op elk van de vier foto’s niet alleen precies dezelfde vorm
heeft maar zich ook op exact dezelfde plaats rechtsboven in het beeld bevindt, en dit ondank de
gewijzigde camerastandpunten. Op het samengesteld beeld hieronder hebben we de vier foto’s op
elkaar gelegd.
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Het niet veranderen van vorm en positie, plus het feit dat het inktzwarte object niet met het blote
oog werd gezien, laat er weinig twijfel over bestaan dat we te maken hebben met een stofje dat zich
voor de lens bevond. Hieronder een gelijkaardige foto (met uitvergroting) van een stofdeeltje dat
klem geraakte tussen de lens en de lensbescherming van een Samsung Galaxy S7 smart phone :

Bron: https://forum.xda-developers.com/galaxy-s7/help/black-spot-camera-t3567416

Het helder stralend object dat met het blote oog werd gezien, kan een vliegtuig of een folieballon zijn
geweest waarop zonlicht weerkaatste.
Evaluatie: stofje voor de lens
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06-02-2020 Daknam (foto’s + video: https://youtu.be/azJjaEkq8pk)

Een 19 seconden durende video (geselecteerd frame hierboven links) en drie foto’s (waarvan de
duidelijkste rechts) werden ons op 10 maart bezorgd door een dame uit Daknam, een deelgemeente
van Lokeren. De beelden tonen een heldere stip die volgens de getuigen (haar vader zag het
verschijnsel ook) rode, blauwe en witte “lichtsignalen” uitzond. Het verschijnsel bleef minstens 20
minuten op dezelfde plaats hangen. Op een Google Earth foto duidde de waarneemster de richting
aan waarin het licht zich had bevonden. Die bleek zuid-zuidwest te zijn (azimut 186°). De richting, de
lange duur, de snelle kleurwisselingen en het gegeven dat het verschijnsel zich voor het blote oog
niet leek te verplaatsten, laten toe om het licht toe te schrijven aan Sirius, de helderste ster aan het
firmament. Hieronder een Stellarium-weergave voor het tijdstip (22u29) waarop de video en de
foto’s werden gemaakt.

Evaluatie: Sirius

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 18

10-02-2020 Temse

19:15:29

19:17:47

19:17:49

Drie foto’s bereikten het meldpunt op 10 februari, om 19u39. Het verschijnsel (een wit rond lichtje)
was volgens de waarneemster op dat moment “nog steeds aanwezig”. De richting waarin de witte
stip hing werd niet opgegeven maar kon worden achterhaald aan de hand van de woonplaats van de
getuige en de verlichte ramen van het appartementsgebouw onderaan op de foto’s. Dat gebouw
bleek zich aan de achterkant van de woning te bevinden in het zuidwesten. In die richting stond op
dat ogenblik een helder schitterende Venus, 21° hoog op azimut 243° en met magnitude -3,66.
Evaluatie: Venus
11-02-2020 Zonhoven (video: https://youtu.be/OUtFD_bSKlw)
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Na Antwerpen en Oost-Vlaanderen was het de beurt aan Limburg. Boven Zonhoven werd op 11
februari twintig minuten lang een wit licht gezien dat zeer traag naar rechts opschoof. Het licht
doofde af en toe uit om daarna weer “heel fel” te worden. Het verschijnsel kon op video worden
vastgelegd. Op de ingezoomde beelden lijkt het alsof er een gat in het midden van het licht zit. Soms
ook bewegen er kleinere lichten rond het centrale licht (zie uitvergrotingen bovenaan rechts). Ook
hier bleek het verschijnsel niets anders te zijn geweest dan Venus. De ongewone vorm en de
lichteffecten aan de rand van de planeet zijn artefacten veroorzaakt door de elektronica van de
camera.
Evaluatie: Venus
12-02-2020 Kalmthout
Op 13 februari om 21u55 stuurde Louis P. ons volgend bericht:
“Op woensdag 12 februari [rond 18u] zag ik een langwerpig object ter hoogte van de
Maxtemmermanlaan in Kalmthout. Het object bewoog zich tamelijk snel, ik dacht dat het
om een vliegtuig ging maar de vreemde vorm doet me twijfelen. Het maakte geen geluid. Ik
heb er een foto van genomen met mijn gsm. Na een tijd verdween het achter de bomen.”
Het ontvangen fotobestand bevat geen EXIF-gegevens, heeft een bijzonder lage resolutie (339 x 381),
en heeft een formaat dat atypisch is voor een gsm of smartphone-afbeelding. Het gaat m.a.w. niet
om een originele opname. Dit element, in combinatie met het feit dat de fotograaf in het
meldingsformulier aangaf niet te zullen antwoorden op bijkomende vragen, boezemt weinig
vertrouwen in. Het gefotografeerde object vertoont bovendien opvallend weinig kleurschakeringen
en lijkt erg vlak. Mogelijk heeft Dhr. P. met één of ander teken- of fotoprogramma een streep op de
foto getekend. Een andere mogelijkheid is dat we kijken naar een reclamebanner waarbij het
vliegtuig dat die trok digitaal werd uitgegomd.

Evaluatie: mogelijk valse melding
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12-02-2020 Alken (foto + video: https://youtu.be/lBvEXvR7lSc)

Op 13 maart ontving het meldpunt een melding van een “zeer helder, bolvormig” object dat een uur
lang quasi-onbeweeglijk boven het Limburgse Alken te zien was geweest. De bol kon worden
gefotografeerd én gefilmd (één van de foto’s vindt u hierboven). Aan de hand van die beelden en de
verstrekte gegevens kon het verschijnsel aan de planeet Venus worden toegeschreven.
Evaluatie: Venus

13-02-2020 Melle (video: https://youtu.be/gSD9l1qOvE4)
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De dag na de waarneming in Alken ontving het meldpunt opnieuw een foto met een “witte bol” die
als Venus kon worden geïdentificeerd.
Evaluatie: Venus

23-02-2020 Grembergen, Lebbeke, Erembodegem, Aalst (video: https://youtu.be/cMo5s-OWX80)

Grembergen

Lebbeke
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Erembodegem

Aalst

Paniek op zondagavond 23 februari! Een half uur lang zien inwoners uit Aalst en omgeving schimmige
lichtobjecten langs de hemel vliegen. Zes “lichtgevende bollen” werden geteld, meestal bewegend in
formaties van drie. Soms bijna roerloos, dan weer met een enorme snelheid van Aalst wegschietend
om kort daarna weer op dezelfde manier terug te keren naar een vast punt boven de stad. Vijf
getuigen hadden video’s van het verschijnsel kunnen maken en die doorgestuurd naar het meldpunt.
Het verschijnsel dat op de beelden te zien is, is genoegzaam bekend: het betreft het schijnsel op de
wolken van kantelbare hallogeenspots die naar de lucht zijn gericht. De datum is niet toevallig: 23
februari 2020 was de dag waarop de 92ste editie van het driedaagse carnavalsfeest van Aalst werd
ingeluid.
Evaluatie: lichtspots
26-02-2020 Zwijndrecht

Dit “lichtpunt”, dat volgens de maker van de foto een “mechanisch licht” uitstraalde, hing bijna een
half uur lang roerloos hoog aan de hemel. De richting waarin het werd gespot was west-noordwest.
Vermoedelijk werd hier opnieuw Venus gefotografeerd. Op het tijdstip van de waarneming (t.w.
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tussen 21u30 en 22u) hing de planeet inderdaad in het west-noordwesten, circa 9° boven de horizon.
Magnitude was -3,77, erg helder dus. De foto bleek een sterke uitvergroting te zijn. Op de vraag om
ons ook het origineel toe te sturen kwam geen reactie. Om die reden werd gekozen om op veilig te
spelen en de melding te rangschikken als “gegevens onvoldoende”.
Evaluatie: gegevens onvoldoende

03-03-2020 Maasmechelen

Na het fotograferen van een “felle zonsondergang” detecteerde Mevr. M. L. een geelkleurige, ronde
vlek op enkele van haar foto’s. Lezers die vertrouwd zijn met onze jaarverslagen kennen dit
verschijnsel goed: het betreft het spiegelbeeld van de zon dat zich aan de tegenovergestelde kant
vormt van de plaats waar de zon zelf in het beeld zit. De afbeelding hieronder links illustreert dit. De
afbeelding rechts is een uitvergroting van de reflectie. Vóór het (omgekeerde) spookbeeld van de zon
zijn de takken te zien van de boom waarachter de zon verscholen zit.

Evaluatie: lensreflectie
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06-03-2020 Kuurne (video: https://youtu.be/7AaunLTBJUU)

In de late namiddag van 6 maart filmde een politiecommissaris boven de West-Vlaamse gemeente
Kuurne “diverse lichtgevende, raar bewegende stippen die elkaar leken te volgen”. De stippen
verdwenen af en toe in de wolken.
Naar alle waarschijnlijkheid werden hier trossen van witte ballonnen gefilmd. De objecten vlogen
langs dichte wolkenflarden. Die ontstaan doordat dat de luchtstromen op die hoogte voortdurend
van richting veranderen. Het verklaart waarom de ballonnen geen rechtlijnig traject volgden.
Evaluatie: speelgoedballonnen
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16-03-2020 Gent

Twee foto’s werden ontvangen van een “fel rond licht”, links van de Sint-Baafskathedraal, en “heel
groot in vergelijking met de sterren”. De eerste foto was onscherp en drukken we hier niet af.
De exacte waarnemingsplaats werd ons door de fotografe niet meegedeeld, maar het witte huis
waarvan op de foto's een aantal vensters te zien zijn, kon na wat zoekwerk worden geïdentificeerd
als een pand aan de Sint-Kristoffelstraat, ongeveer 580m ten oost-zuidoosten van de SintBaafskathedraal. Het raam van waaruit werd gefotografeerd bevindt zich daar recht tegenover.
Vanaf die positie was op 16 maart, om 22u25 (het tijdstip waarop de foto’s werden gemaakt), Venus
te zien, 8° hoog op azimut 290° (west-noordwest), m.a.w. links van de toren die zelf op azimut 305°
staat.
Evaluatie: Venus

18-03-2020 Antwerpen
Rond 7u ’s morgens verscheen in de hemel “nabij Antwerpen” (een preciezere locatie wordt door de
waarnemer niet vermeld) een sinusvormige witte sliert tussen de normale condenssporen.
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Diezelfde dag, maar dan rond half 7 ’s avonds, werd een gelijkaardige langere witte sliert
gefotografeerd vanuit Antwerpen-Deurne:

Het betreft een zeldzaam type condensspoor van een vliegtuig. Voor meer foto’s en
achtergrondinformatie verwijzen we naar
https://www.metabunk.org/threads/squiggly-sinusoidal-thin-contrails-over-europe.3194/
en daarbij aansluitend
https://www.metabunk.org/threads/sinusoidal-thin-contrails-explained-meandering-solitary-hybrid-contrails-the-rook-instability.4539/.
Evaluatie: meanderend condensspoor
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18-03-2020 Edegem (video niet bruikbaar voor publicatie), Wespelaar (video niet bruikbaar voor publicatie)
Op video’s die inwoners van Edegem (prov. Antwerpen) en Wespelaar (prov. Vlaams-Brabant) ons
onafhankelijk van elkaar toestuurden, is weinig meer te zien dan een wit stipje dat af en toe opduikt
tegen een volledig zwarte achtergrond. Om die reden drukken we ze hier niet af.
Het tijdstip (respectievelijk 19u50 en 20u10) en de beschrijving (een paar kleine sterren die traag
door de lucht bewogen met daartussen een helderder licht dat aan- en uitging) laten er geen twijfel
over bestaan dat de stervormige objecten Starlink-satellieten waren. Om precies te zijn ging het om
een groep van 60 satellieten die tijdens de derde lancering werd uitgezet. De objecten zorgden die
avond voor een lange reeks meldingen.
Wat het heldere witte object is geweest dat zich tussen de groep bewoog en periodiek oplichtte, is
niet meteen duidelijk. Het licht is amper te zien op de video’s maar werd wel gerapporteerd door
drie andere groepen van waarnemers uit respectievelijk Oostduinkerke (bij Koksijde), Sint-Antelinks
(bij Ninove) en Leuven. De grote afstand tussen deze vier waarnemingslocaties zou een indicatie
kunnen zijn dat het geen lokaal verschijnsel betrof. Mogelijk ging het om een rondtollende satelliet of
rakettrap die uit zijn baan was geraakt. Anderzijds lijkt het ons waarschijnlijker dat deze waarnemers
het stroboscooplicht van een toevallig in de kijkrichting passerend vliegtuig hebben gezien. Er vlogen
rond het tijdstip van de satellietenstoet verschillende vliegtuigen boven Vlaanderen.
Evaluatie: Starlink-satellieten + vliegtuig

21-03-2020 Mechelen

Het is moeilijk te zien op de foto hierboven, maar rechts van de hoogspanningsmast zit een lichtgeel
“object” dat door de fotograaf omschreven werd als “twee verticale strepen die aan de basis naar
elkaar plooiden en bovenaan lichtjes uit elkaar [gingen]”. De foto werd genomen met een gsm die
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voor het oculair van een verrekijker werd gehouden. Wat erop staat, is een in verkorting
gefotografeerd condensspoor van een vliegtuig dat door de ondergaande zon wordt beschenen.
Ter vergelijking hieronder drie gelijkaardige foto’s uit het archief van de studiegroep CAELESTIA.

Evaluatie: condensspoor vliegtuig

23-03-2020 De Panne (video: https://youtu.be/EoArbuwOSEk)

De afbeelding hierboven is een detail uit één van drie video’s die Dhr. C.B. ons op 25 maart bezorgde.
De maker had tussen 20 en 27 maart drie abnormaal heldere ‘sterren’ opgemerkt vanaf zijn terras
vlakbij het strand. Op 20-03 was slechts één “grote ster” die flikkerde en van kleur veranderde te
zien. Op 21-03 dezelfde “grote ster” op dezelfde plaats, en op 22-03 nog een keer hetzelfde object,
maar nu “ook 2 andere identiek grote sterren aan weerszijden van de ‘UFO’ (...) maar lager aan de
horizon”. Op 23-03 werden video’s van de “grote ster” genomen. Op 24-03 waren enkel de
“middelste (de grootste)” en de “linkse” ster te zien. De waarnemingen gebeurden telkens rond 23u.
Aanduidingen van de richtingen waarin de drie “sterren” te zien waren geweest (zowel op een
satellietfoto als op een foto genomen vanaf het terras – zie afbeelding hieronder) maakten het
mogelijk om het azimut van elk van de “UFO’s” te bepalen. Van links naar rechts was dat (bij
benadering): 43° (noordoost), 95°(oost) en 145° (zuidoost)°. De hemelkaart op de volgende bladzijde
toont de oostelijke hemel zoals die er op 23 maart 2020 om 23:00 vanuit De Panne uitzag. De
helderste sterren in dat halfrond waren Vega (in het noordoosten), Arcturus (iets hoger in het
oosten) en Spica (in het zuidoosten). Het ziet er dus naar uit dat de waarnemer drie heldere sterren
voor UFO’s heeft aanzien. Dhr. C.B. erkende na het lezen van onze bevindingen dat de helderheid van
de sterren hem op het verkeerde been hadden gezet.
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. Arcturus
Spica

. Vega

Evaluatie: sterren

24-03-2020 Ekeren (video: https://youtu.be/7Mb7-K9HeL0)

Het relaas dat bij de video hoort waarvan u links hierboven een frame vindt (de twee afbeeldingen
rechts zijn foto’s die rond hetzelfde moment werden gemaakt) luidt als volgt: “Omstreeks 22.30 op
24/03/2020 in Ekeren zagen wij een helder licht dat zeer lange tijd gewoon stil hing. Het kon geen
ster zijn want die waren er niet en [het was] ook geen vliegtuig”.
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De melder heeft het bij het rechte eind: geen ster en ook geen vliegtuig, maar wel de planeet Venus,
opnieuw erg helder die nacht, en op het ogenblik van de waarneming zichtbaar in het westnoordwesten.
Evaluatie: Venus
24-03-2020 De Haan

Zelfde verhaal, andere verklaring. Het “lichtgevend object” op de foto hierboven (gemaakt om
21u36) werd verschillende dagen na elkaar in zuidelijke tot zuid-zuidwestelijke richting
waargenomen. Het betreft een opname van Sirius, de helderste ster aan het firmament. Doordat de
automatische scherpstelling van de camera problemen had met inzoomen op een puntvormige
lichtbron, ontstond een complex beeld dat eerder aan een fietswiel dan aan een ster doet denken.
De melder kon zich vinden in deze verklaring.
Evaluatie: Sirius
25-03-2020 Knokke-Heist
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Daags na de waarnemingen uit Ekeren en De Haan was het de beurt aan Knokke-Heist. Daar werd
tussen 22u en 22u30 een “fel, witgeel, cirkel/bolvormig” object gespot dat een half uur lang quasionbeweeglijk in het west-noordwesten zichtbaar bleef. De Stellarium-weergave hieronder geeft de
hemel weer zoals die er voor een waarnemer in Knokke-Heist op 25 maart 2020 om 22u15 moet
hebben uitgezien. Jawel, opnieuw Venus.

Evaluatie: Venus

27-03-2020 Menen

Het vlekje op deze sterke uitvergroting is op het origineel maar met veel moeite terug te vinden.
Volgens de maker van de foto ging het om een zwart ovaalvormig object dat om 16u02 met hoge
snelheid de West-Vlaamse gemeente van oost naar west passeerde. De foto bevat niet genoeg
informatie voor een definitieve verklaring. Een mogelijkheid is dat het om een modelhelikopter of
drone ging die controleerde of wandelaars wel voldoende afstand hielden tijdens deze zonovergoten
dag in hartje Coronacrisis.
Evaluatie: drone
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Tussen 23 en 27-03-2020 Sint-Job-in’t-Goor (video niet bruikbaar voor publicatie)

We citeren de getuige: “Elke avond ga ik een paar keer buiten. Ik bekijk elke keer als ik buiten sta de
sterrenhemel. Al verscheidene dagen zie ik een ‘ster’ die niet is zoals de rest van de sterren. Ze heeft
een veranderend patroon in kleur. Het gaat over van geel naar groen naar rood/oranje en blijft
herhaaldelijk doorgaan”.
Deze beschrijving werd, net als bij de waarneming van 24 maart uit De Haan, veroorzaakt door een
fonkelende Sirius. De snelle kleurveranderingen zijn het gevolg van de breking van het licht door de
atmosfeer.
Evaluatie: Sirius

26+27-03-2020 Kessel-Lo
Venus bleef de hele maand maart voor UFO-meldingen zorgen. Deze twee foto’s uit een reeks van
zes werden kort na elkaar genomen op 27 maart. Op de foto links is de planeet onscherp afgebeeld;
op de rechter foto in focus. Ook de dagen voordien had de waarneemster het licht al opgemerkt.
Telkens was het zichtbaar geweest van 17u tot 23u.
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De foto hieronder, die op 26 maart werd genomen, bevat naast Venus (de stip in het midden van de
opname) ook een tweede licht waarvan de fotografe zich afvroeg was het geweest zou kunnen zijn.
Zij had het met het blote oog ook niet opgemerkt. Dit licht is een reflectie in de lens van de lamp aan
de tegenovergestelde kant van het beeld.

Evaluatie: Venus + lensreflectie
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29-03-2020 Eindhout (video: https://youtu.be/8ps9n6STWRs)

Niet minder dan 13 meldingen bereikten ons die avond. De avond voordien (28 maart) waren dat er
zelfs 22. Al deze gerapporteerde waarnemingen hadden betrekking op witte lichtstippen die in een
lange rij traag langs de hemel bewogen. Het betrof een nieuwe uitzetting van Starlink-satellieten
(voor meer duiding zie ook de melding van 18 maart uit Edegem). In de Antwerpse gemeente
Eindhout werd de passage op video vastgelegd. We publiceren hierboven twee frames uit die video.
De stipjes zijn maar met veel moeite te onderscheiden. Op het filmpje zie je tegelijk het ISS passeren
(grote stip in het midden op de afbeelding rechts). Na enkele seconden dooft de stip uit. Het
ruimtestation bereikt op dat ogenblik het punt aan de hemel waar het in de schaduw van de aarde
verdwijnt en niet langer zonlicht reflecteert.
Evaluatie: Starlink-satellieten + ISS
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30-03-2020 Leuven (video: https://youtu.be/jOEp1sO_kCg)

Moeilijk te zien op deze stilstaande beelden, maar ook op 30 maart zorgden Starlink-satellieten voor
veel commotie (de grote lichtvlek op het frame rechts is dit keer de maan; de streep die erdoorheen
loopt werd veroorzaakt door condens dat tijdens deze koude nacht op de lens was komen te zitten).
Evaluatie: Starlink-satellieten

01-04-2020 Lochristi (video: https://youtu.be/Nt_ly4M0ycQ)
Op 1 april was Venus nog steeds prominent aanwezig aan de westelijke hemel, en ook die nacht
zorgde de planeet voor verwarring. De beide frames hieronder komen uit een video die rond 21u30
werd gemaakt in Lochristi (links vervormd wegens onscherp ingezoomd op de planeet, rechts min of
meer in focus).
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Evaluatie: Venus

03-04-2020 Maaseik (video niet bruikbaar voor publicatie + foto’s)

Op 5 april bereikten ons een video en een reeks foto’s van “een ongewoon fel licht” dat twee uur
lang in westelijke richting zichtbaar was geweest vooraleer het minder fel werd en achter een rij
bomen aan de horizon verdween. Ook deze melding kon worden toegeschreven aan Venus. De
uitvergroting rechtsboven toont het intussen vertrouwde, vervormde beeld van de planeet, dat
ontstaat bij onscherp inzoomen.
Evaluatie: Venus
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06-04-2020 Blankenberge

Op 6 april zorgde Venus (de stip in het midden van de foto) ook aan de kust voor verwarring.
Evaluatie: Venus
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08-04-2020 Oostakker (video: https://youtu.be/Ztm0mZnMcng)

Idem voor de twee uur durende observatie van een witte stip “boven” de Oost-Vlaamse gemeente
Oostakker. Linksboven de stip bij een juiste scherpstelling, rechts ingezoomd en vervormd.
Evaluatie: Venus

13-04-2020 Geel/Herenthout (video: https://youtu.be/1u2TsfJQ5Ik)

Voor het volledige verhaal over deze video verwijzen we naar het hoofdstuk “Markante meldingen”
elders in dit jaarverslag.
Evaluatie: Venus
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15-04-2020 Zonhoven

Twee dagen later opnieuw een foto van een “fel helder licht” dat urenlang quasi-stationair in de lucht
hing. Ook hier bleek Venus de verklaring.
Evaluatie: Venus

20-04-2020 Westmeerbeek (video: https://youtu.be/2TxJtk15nco)
En nog een keer, nu gefilmd boven de Antwerpse gemeente Westmeerbeek.
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Evaluatie: Venus

20-04-2020 Wilrijk (video: https://youtu.be/6Q9Qk3KpmsQ)
Om 22u48 zag Dhr. V.J. “een felle witte stip/bol die al snel veranderde in groen en zelfs rode
kleuren”. Het verschijnsel zou minstens 20 minuten lang op dezelfde plaats zijn blijven hangen.
Hieronder een beeld uit de video die V. J. van het verschijnsel maakte.

Analyse van de beelden en van aanvullende gegevens die door de getuige werden verstrekt, leerde
dat het dit keer niet Venus betrof, maar wel de fonkelende ster Vega.
Evaluatie: Vega
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22-04-2020 Erembodegem

Geen sterren of planeten op deze foto maar naar alle waarschijnlijkheid een groep ballonnen. De
fotograaf had in de late namiddag een vijftal witte, ronde objecten gezien, elk met een heldere kern.
Volgens de waarnemer vlogen ze in groep, “niet in een rechte lijn maar een beetje door elkaar,
precies als vogels spelend, sommige dicht tegen elkaar, rond elkaar draaiend”. Bewegingsrichting
was van oost naar west. Die kant ging ook de wind uit op het tijdstip van de waarneming. M.a.w. alle
gegevens wijzen in de richting van een groepje heliumballonnen.
Evaluatie: speelgoedballonnen
05-05-2020 Lubbeek

Alnath

Tussen eind april en 6 mei werd boven deze Vlaams-Brabantse gemeente een “lichtbron met stralen
en onderhangend voorwerp” gezien dat “telkens een 4-tal uur” zichtbaar was. Op 5 mei, om 22u48,
werd bovenstaande foto gemaakt. U raadt het al. Opnieuw Venus, de langgerekte vorm is te wijten
aan camerabeweging. Schuin boven de planeet, maar veel zwakker is ook de ster Alnath te zien (zie
Stellarium-afbeelding naast de foto).
Evaluatie: Venus
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08-05-2020 Merchtem (video: https://youtu.be/E2hdXPMqekU)

Die 8ste mei, omstreeks 22u, vloog er een bolvormig licht over de woning van Dhr. S.D.B. uit
Merchtem. De gele kleur die het object uitstraalde deed denken aan de gloed van een haardvuur. Er
werden geen knipperlichten gezien en er werd geen geluid gehoord. Ongeveer 10 minuten later
herhaalde het fenomeen zich opnieuw. Intussen had D.B. zijn dochter erbij geroepen. De tweede
passage kon bovendien ook worden gefilmd.
Aanvankelijk werd er gedacht aan twee vuurballonnen of lichtkogels die met een tussenpauze van
enkele minuten vanop eenzelfde locatie waren opgelaten respectievelijk afgevuurd. De objecten
verdwenen telkens in zuidelijke richting wat strookte met de heersende noord-noordoosten-wind.
Op verschillende plaatsen in het land werd op 8 mei het einde herdacht van WO II. Goed mogelijk dat
er bij die herdenkingen wensballonnen of lichtkogels de lucht ingingen. De vader is echter formeel:
de objecten waren geen ballonnen of lichtkogels. Hij vermoedt dat het om één en hetzelfde
voorwerp ging. “Het voorwerp legde een vloeiende cirkelvormige beweging af in het horizontale
vlak” preciseert de waarnemer. Een drone is volgens hem waarschijnlijker. Mogelijk ging het om een
politiedrone die in het kader van de Covid-19 pandemie werd opgelaten om verboden
samenscholingen op te sporen.
Evaluatie: drone

12-05-2020 Merksem (video niet bruikbaar voor publicatie)
Een langstrekkend object ter grootte van een ster werd een minuut lang waargenomen en gefilmd.
Het traject was rechtlijnig. De beelden tonen een minuscuul stipje en lenen zich niet voor publicatie.
Verschillende verklaringen zijn mogelijk (satelliet, vliegtuig, vuur- of LED-ballon, ...).
Evaluatie: gegevens onvoldoende
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12-05-2020 Erpe-Mere (video: https://youtu.be/zH5F7X3sQSI)

Zie details in het hoofdstuk “Markante gevallen” elders in dit jaarverslag.
Evaluatie: waterdruppels op spinnendraad
16-05-2020 Sint-Andries (Brugge)
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We laten de melder zelf aan het woord: ”Ik was aan het wandelen met mijn vriendin en onze zoon in
het park. Mijn vriendin keek omhoog en zag het object boven ons vliegen. Ik keek ook en stond er
versteld van. Het maakte niks van lawaai en het zweefde echt soepel”. De melder voegt er nog aan
toe dat het object geleek op een “bol met korte vleermuisarmen” en kleiner was dan “een 1
proppeller vliegtuig”.
Twee foto’s werden ons bezorgd. Ze tonen niet alleen het merkwaardige object maar ook een
sportvliegtuig dat achter het object aanvliegt. Dat laatste detail deed een lampje branden: meer dan
waarschijnlijk hadden de getuigen een Verhees delta waargenomen. Sinds 2009 heeft dit
experimentele vliegtuigtype al tientallen keren voor UFO-meldingen gezorgd. Vaak worden de
toestellen begeleid door een tweede vliegtuig. Nazicht op Planefinder bevestigde dat de
tweezitsversie van de delta’s die middag langs Brugge was gevlogen. Opmerkelijk is dat de getuigen
geen geluid hebben gehoord, terwijl de Verhees delta’s toch bekend staan als vrij lawaaierige
toestellen.
Voor meer details over deze bijzondere vliegtuigen zie http://www.verheesengineering.com/
Evaluatie: Verhees delta

20-05-2020 Kaprijke (video: https://youtu.be/2gcqKMsLZBM)
Een "rond" object dat "zeer snel met dode stops" bewoog en aan het einde van zijn traject "met
supersonische snelheid" terug vertrok, werd op 20 mei gefilmd boven de Oost-Vlaamse gemeente
Kaprijke. Analyse van de beelden liet toe de exacte kijkrichting en verplaatsing van het voorwerp in
kaart te brengen. Daaruit bleek dat zowat alle verstrekte gegevens (inclusief richting en hoogte)
foutief waren. Het traject dat het object aan de hemel volgde bleek overeen te stemmen met de
baan van het ISS. De supersone verdwijning verklaart zich doordat het ruimtestation tijdens zijn
vlucht aan helderheid afnam en tegelijk in het schijnsel van de straatlamp schoof.

Vega
Onbekend object
objectobject

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 45

Op de afbeelding hieronder de baan die het ISS die avond volgde:

Evaluatie: ISS

21-05-2020 Groningen (Nederland)

Een doodgewone meeuw? Ongetwijfeld, maar daar gaat het bij deze foto niet om. De vermeende
“UFO” is het minuscule vlekje dat met rode markeerlijnen is aangeduid en waarvan u rechts een
uitvergroting ziet. We zien enkel een insect met vleugels die zonlicht weerkaatsen.
Evaluatie: insect
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21-05-2020 Perk

Minstens 20 minuten lang konden vier getuigen de vlucht volgen van een onbekend “zwart”
voorwerp. Waarnemingen met behulp van een verrekijker leverden uiteenlopende beschrijvingen op.
Het object werd onder meer vergeleken met een “autostoel”, een “teddybeer” en “iets krokodilachtig”. Met een reflexcamera waarop een telelens was bevestigd werden 12 foto’s gemaakt. De
complexe vorm is hierop goed te zien (zie geselecteerde foto met uitvergroting hierboven). Het
mysterieuze voorwerp kon na wat speurwerk op het internet geïdentificeerd worden als een
folieballon in de vorm van een eenhoorn.
Onder links dezelfde uitvergroting als hierboven, nu 180° geroteerd. Rechts het type ballon dat de
melding veroorzaakte.

Evaluatie: folieballon
21-05-2020 Hooglede
Dhr. J.C. uit het West-Vlaamse Hooglede schreef ons op 22 mei 2020: “Ik zag deze nacht iets raars in
de hemel voorbij vliegen dat fel verlicht was en geen vliegtuig was, om 23.57u, komende uit het
westen naar het oosten. Na 2 min was het weg. Heb er foto van kunnen nemen. Zie bijlage. Als je
inzoomt op de foto heeft het een rare vorm. Zou dit een satelliet zijn?”
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Hieronder een detail uit de foto. Daaronder een lichter gezette versie van de volledige opname
waarop ook enkele sterren te zien zijn. Aangeduid zijn de Poolster en het sterrenbeeld Grote Beer.
Rechts daarvan het door het ISS tussen 23u53 en 00u00 afgelegde traject volgens de site HeavensAbove. Inderdaad een satelliet dus, met name het internationale ruimtestation. De “rare vorm” is
veroorzaakt door de beweging van de camera.

Evaluatie: ISS

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 48

23-05-2020 Hoboken (video: https://youtu.be/bh1-sRS8gx0)

De beschrijving die deze video vergezelde luidt als volgt: “Ik zat nog maar net buiten en keek naar alle
sterren op deze mooie open hemelnacht toen ik opeens een fel lichtpuntje zag bewegen, niet in 1
rechte lijn zoals een vliegtuig maar wat ‘zatjes’, alsof de piloot te veel drank op had”.
De waarneming duurde iets langer dan een minuut en eindigde met het uitdoven van de stip. De
laatste halve minuut kon worden vastgelegd op video. Net als twee dagen eerder in Hooglede, en de
dag daarvoor in Kaprijke, was ook deze Hobokenaar getuige geweest van een passage van het ISS. De
onregelmatige bewegingen (niet zichtbaar op de video) kunnen worden toegeschreven aan het
autokinese-effect.
Evaluatie: ISS
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13-06-2020 Hemiksem (video: https://youtu.be/n6SRasNJsAY)

“30- à 40-tal bollen in de lucht die traag door elkaar bewegen” en tegelijk “opwaarts leken te gaan”,
zo luidt de omschrijving die bij de foto hierboven hoort. Het verschijnsel manifesteerde zich rond
9u30 en werd ook op video vastgelegd. Het bewegingspatroon van deze witte stippen wijst in de
richting van een grote groep heliumballonnen.
Evaluatie: ballonnen
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13-06-2020 Zoersel (video niet bruikbaar voor publicatie)

Diezelfde dag, rond 20u53, merkte een dame vanuit haar tuin in Halle-Zoersel een wit stipje op onder
de top van een zwakke regenboog. De stip leek te stijgen en na een viertal minuten was hij plots
verdwenen. De waarneemster kon het verschijnsel met haar gsm filmen. Een screenshot uit de video
met daarop een pijl die de positie van het stipje aangeeft werd meegestuurd (zie afbeelding
hierboven). De regenboog is niet te zien. Er is geen reden om aan te nemen dat deze mevrouw iets
anders dan een weer- of speelgoedballon heeft gefilmd.
Evaluatie: ballon

14-06-2020 Egem
Een heldere zonnehalo sierde de hemel in de voor- en namiddag van 14 juni. Dat spoorde een aantal
amateurfotografen aan om de camera boven te halen. De foto op de volgende pagina werd genomen
in Egem, West-Vlaanderen. Tijdstip was rond 10u30. Tussen de zon en de bovenkant van de
kleurrijke bijzonnenring zit er een witte bol. Het betreft een weerspiegeling van de zon in het
lenzensysteem van de camera. De fotograaf bezorgde ons nog een tweede gelijkaardige foto. In
beide gevallen ging het om onvolledige, bijgesneden bestanden.
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Evaluatie: lensreflectie

14-06-2020 Overmere

Iets na twee uur werd in het Oost-Vlaamse Overmere opnieuw een foto van een bijzonnenring
gemaakt. Ditmaal was er in de linker bovenhoek van één van de foto’s een ongewone “schotelvorm”
te zien. Vermoedelijk gaat het om een kleine vogel die tijdens de opname voor de camera zwenkte.
Evaluatie: vogel
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26-06-2020 Neerijse (video niet bruikbaar voor publicatie)

Hierboven een selectie uit een reeks van 18 foto’s waar het meldpunt zich eind juni/begin juli het
hoofd over brak. Maker van de reeks is Dhr. D.K., zaakvoerder van een elektronicazaak in Neerijse,
Vlaams-Brabant. D.K. had in de vroege uren van 26 juni door het dakvenster van zijn woning een
heldere, roerloze stip aan de wolkeloze hemel opgemerkt. Zijn vrouw zou het verschijnsel ook
hebben gezien. Niet alleen van het lichtverschijnsel werden foto’s gemaakt, ook van de klok die
beneden in de zaak hangt en van Jupiter en Saturnus, twee planeten die op dat ogenblik helder aan
de hemel schitterden. De klok op de foto geeft 03:03:40 aan. De foto’s en de details van de
waarneming bereikten ons maar met mondjesmaat, wat aanvankelijk argwaan wekte.
De gebruikte camera is een NIKON Coolpix P600. De ingezoomde beelden hebben
brandpuntsafstanden variërend tussen 215 mm tot 1.032 mm. Het bijzondere aan de foto’s is dat de
sterk ingezoomde beelden meer dan een stip laten zien, namelijk vier blauwe lampen met linksonder
een klein rood licht.
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Naast de foto’s werd van het verschijnsel een video genomen. Hierop is de stationaire stip te zien
zonder dat erop werd ingezoomd. Een beeld uit die video vindt u hieronder, samen met een
uitvergroting. Het lijkt effectief om hetzelfde verschijnsel te gaan dat op de foto’s voorkomt.

Ondanks intensief onderzoek is niet duidelijk wat dit object is geweest. Wel heeft het er alle schijn
van dat de lichten LED lampjes zijn. We vonden een afbeelding terug (zie hieronder) van een
apparaat dat door vissers wordt gebruikt en is uitgerust met vier lampjes die veel weg hebben van de
configuratie lichten op de foto’s. Het betreft de Smartlight 2, een toestel dat aan een zogenaamde
beetmelder kan worden gekoppeld. De vier blauwe lampjes gaan branden als er een vis aan de
hengel hangt. Aan de onderkant zit er een rood controlelampje.

Bron: https://www.carpfeeling.com/carptalk/reviews/smartlight-2-aan-de-waterkant

Een verklaring in die zin veronderstelt dat de fotograaf een grap heeft willen uithalen door een
gelijkaardig toestelletje – midden in de nacht – ongeveer 50 m van de camera te plaatsen. De goede
medewerking van de hoofdgetuige, die ons in de loop van het onderzoek onder meer foto’s bezorgde
van de waarnemingsplaats bij daglicht, doet ons twijfelen aan die hypothese. Anderzijds lijkt wel
duidelijk dat de lampen in de foto LED verlichting uitmaken en niet toebehoren aan een object dat
honderden meters hoog in de lucht zit. Waar deze lichten dan wel aan vast zaten of deel van
uitmaakten, kon niet worden achterhaald.
Evaluatie: LED lampjes
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03-07-2020 Lanaken (video: https://youtu.be/PWD1QmaswqQ)

Omstreeks 02u50 filmde Dhr. M.P. vanuit het dakvenster van zijn slaapkamer een drietal quasiparallelle “lichtlijnen” die ongeveer 20 minuten roerloos in de lucht bleven hangen. Het verschijnsel
deed zich voor in zuidoostelijke richting. Op uitgezoomde beelden (niet te zien op het geselecteerde
beeld hierboven) is boven de lijnen ook nog een stip te zien. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd met
behulp van een hemelkaart en een foto genomen bij daglicht vanuit dezelfde slaapkamer, bracht aan
het licht dat de stip de planeet Mars was. Daaruit kon vervolgens ook de positie van de “lichtlijnen”
worden afgeleid. Het bleek te gaan om reflecties van omgevingslicht op het raamkozijn van het
dakvenster van de buren. Hieronder twee illustraties uit de analyse die leidden tot deze verklaring.
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De eerste afbeelding (vorige pagina) toont hoe de horizonlijn en vervolgens de elevatie (13°) van de
stip werd bepaald. In de tweede afbeelding werd een frame uit de “UFO-opname” bovenop een foto
gelegd die bij daglicht werd genomen ermee rekening houdend dat de stip Mars is. De parallelle
“lichtlijnen” vallen mooi samen met de contouren van het dakraam van de woning van de buren.
Evaluatie: reflectie op dakraam

06-07-2020 Zonhoven (video: https://youtu.be/LYd6vyDw-RY)

De maker van de video waaruit deze drie frames werden geplukt, beschreef de heldere vlek in het
midden van zijn opname als een wit licht dat over een grote afstand snel heen en weer bewoog en
telkens wanneer het stopte begon te flikkeren. De beschrijving en de beelden spreken voor zich: het
betreft hier het schijnsel van een over de wolken zwiepende halogeenspot (zie ook de meldingen van
23-02-2020 te Aalst en 11-08-2020 te Hasselt).
Evaluatie: lichtspots
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14-07-2020 Amel

Hierboven links een foto waar we geen kant mee uit kunnen. De afbeelding rechts is een
uitvergroting. De fotograaf spreekt in het door hem ingevulde meldingsformulier van een “felle
beam” en een “rood fel licht dat heel de lucht kleurt”. Tijdstip van de waarneming zou circa 23u30
geweest zijn.
Meer is niet geweten over deze foto. Een verzoek om ons naast de originele opname (het
toegestuurde fotobestand bevatte geen EXIF-gegevens), ook meer gegevens over de exacte locatie
en kijkrichting te bezorgen, bleef onbeantwoord. Om die reden werd verder onderzoek niet
opportuun geacht. Gedacht wordt aan een laser die doorheen een lage nevel priemt.
Evaluatie: gegevens onvoldoende

17-07-2020 Heule (video: https://youtu.be/v_KdnmM3VAk)
We citeren uit het ontvangen meldingsformulier: “Rond 20u55 op 17/07/2020 zat ik buiten in de
tuin. Ik kijk meestal altijd eens naar boven naar de vorm van de wolken en zo. En plots zie ik een
schotelachtig wit ding vanachter de wolken tevoorschijn komen. Ik was een minuut in shock, want ik
hoorde niks, maar zag het van rechts naar links gaan aan de hemel in een rechte lijn. Ook zag ik niet
de 2 typische strepen vanachteren zoals bij een vliegtuig, gewoon muisstil. Ik ben dan binnen
gelopen om het te kunnen filmen . . . na 3 minuten was het terug weg achter de wolken”.
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Hieronder een frame en uitvergroting uit de video.

De witte “schotel” kon worden geïdentificeerd als een Boeing 757-330 die was opgestegen in
Lanzarote en koers zette naar Hamburg. Hoogte van het toestel was 11,9 km; afstand tot Heule: circa
29 km. Afstand en hoogte verklaren waarom geen geluid werd gehoord. Het is bovendien fout om er
van uit te gaan dat vliegtuigen altijd condenssporen achter zich aantrekken. Of dat wel of niet zo is
hangt af van de vochtigheid en temperatuur van de het gebied in de atmosfeer waar ze doorheen
vliegen.
Ter vergelijking hieronder een door de zon beschenen vliegtuig dat door de auteur in gelijkaardige
omstandigheden werd gefotografeerd.

Evaluatie: vliegtuig
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18-07-2020 Halle

Verschillende getuigen zagen omstreeks 4u in de ochtend een “zwart bliksemvormig” voorwerp door
de lucht zweven. Er was ruimschoots tijd om drie foto’s te maken. Vermoedelijk werd een
ballonslinger of een folieballon met een speciale vorm gefotografeerd.
Evaluatie: ballon
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18-07-2020 Oostkamp

Neowise

In de maanden juli en augustus vertoonde de komeet Neowise zich aan de Belgische hemel. Het
meest gunstige moment om de komeet waar te nemen lag rond 19 juli. Met het blote oog was dat
ook in die periode niet eenvoudig, maar op de foto hierboven, genomen met een sluitertijd van 10
seconden, is hij goed te zien. Waar de fotograaf geen verklaring voor kon bedenken waren de twee
langgerekte S-vormige lichtpatronen rechts van de komeet. Het antwoord moet nochtans niet ver
worden gezocht: het zijn de witte en rode knipperlichten van twee vliegtuigen. De opname is
onscherp en de sterren die mee op de foto staan zijn verticaal uitgesmeerd. Die twee elementen
wijzen erop dat de camera lichtjes op en neer bewoog tijdens de opname. Die beweging in het
verticale plan verklaart waarom twee rechtlijnig, horizontaal bewegende vliegtuigen op een foto met
een lange sluitertijd als golvende lijnen worden weergegeven.
Evaluatie: vliegtuigen

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 60

21-07-2020 Antwerpen

Drie dagen na de waarneming uit Halle ontving het meldpunt een gelijkaardige waarneming uit
hartje Antwerpen. Ook hier wordt gedacht aan een ballonslinger of folieballon.
Evaluatie: ballon
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24-07-2020 Lagnes, Frankrijk (video: https://youtu.be/QDHlcHx540Q)

Genietend van een avondje nietsdoen aan het zwembad van hun vakantieverblijf in het Zuid-Franse
Lagnes, slaagde een groep jonge Vlamingen erin om met hun gsm’s een merkwaardig
lichtverschijnsel te filmen. Aan de reacties van de filmende jongeren te horen, moet het een
spectaculaire gebeurtenis zijn geweest. Het vastgelegde fenomeen werd omschreven als een traag
draaiend, groot, schaalvormig object met felle oranje-gele lichten. Het verschijnsel had zich rond
22u15 in het zuiden gemanifesteerd.
In die richting, op een kleine 30 km afstand, ligt Salon-de-Provence, een gemeente in het
departement Bouches-du-Rhône en bekend als thuisbasis van de Patrouille de France. Dit
luchtacrobatiekteam had op 22 en 24 juli 2020 trainingsvluchten gehouden met de acht Alphajets die
ze ter beschikking hebben. De lichten op de draaiende schotel waren de jets geweest die in formatie
een bocht uitvoerden. De oranje-gele kleur van de lichten laat zich verklaren door de afstand en de
kleine hoekhoogte boven de horizon. In die omstandigheden moet het licht een lange weg afleggen
door de atmosfeer waardoor blauw licht sneller verstrooit dan rood.
Op de volgende pagina een still uit de YouTube video die ons naar de verklaring leidde. De felle
koplampen van de Alphajets zijn goed te zien.
Nachtelijke formatievluchten van de Patrouille de France zorgen al jaren voor UFO-meldingen in de
Zuid-Franse departementen. (Met dank aan Gilles Durand, Gilles Fernandez en Gilles Thomas.)
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(Bron: https://www.youtube.com/watch?v=HkJ-9CTyYlk)

Evaluatie: nachtvlucht acrobatenteam Patrouille de France
26-07-2020 Laakdal

Een foto met een hoog “vliegende schotel”-gehalte bereikte het meldpunt in de late namiddag van
26 juli. Nazicht van de vliegtuigpassages via Flightradar24 (zie schermafdruk hieronder) leerde dat
het opnieuw om een Verhees delta ging, en meer in het bijzonder de tweezittersversie D2. Zie ook de
meldingen van 16 mei (Sint-Andries) en 26 oktober (Walshoutem).
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Laakdal

Evaluatie: Verhees delta D2
27-07-2020 Wilrijk

De dame die ons deze melding doorstuurde, ontdekte pas in november dat er zich een merkwaardig
object bevond op een foto die ze op 27 juli van een bijzondere wolkenpartij had gemaakt. Zij zelf
“gelooft niet in UFO’s”, maar volgens enkele van haar vrienden kan het alleen maar een UFO geweest
zijn. Wij zien enkel een vlinder.
Evaluatie: insect
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04-08-2020 Meerhout

Een zwart voorwerp in de vorm van een S met onderaan een zwarte rechthoek zweefde minutenlang
voor de lens van een inwoner uit de Antwerpse gemeente Meerhout. Zo goed als zeker werd een
folieballon in de vorm van de letter S of het cijfer 2 gefotografeerd. De rechthoek onderaan kan een
sierlint zijn geweest of een tweede gelijkaardige folieballon van dezelfde grootte, maar waarvan de
zijkant naar de fotograaf was gericht.
Evaluatie: folieballon

09-08-2020 Erpe-Mere (video: https://youtu.be/urxqdMx5qVs)
Enkele personen zagen vanaf het terras achter hun woning “een vier- of zeshoekige schotelvorm met
een rood licht in het midden en veranderende lichten langs de zijkanten”. Tijdstip was rond 22u30.
Tot minstens 00:44 (tijdstip waarop het ingevulde meldingsformulier werd verzonden) vlogen er nog
minstens 10 gelijkaardige toestellen over. De video’s die werden gemaakt (zie frame en uitvergroting
hieronder) tonen witte rechtlijnig voortbewegende stippen die in niets afwijken van normale
vliegtuigverlichting.
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Evaluatie: vliegtuigen

11-08-2020 Hasselt (video: https://youtu.be/VBVR1iSZWR4)
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Het schijnsel van heen en weer bewegende spots op een laag wolkendek zorgde ook op 11 augustus
voor consternatie, dit keer in Hasselt.
Evaluatie: lichtspots

13-08-2020 Larochette (video niet langer beschikbaar)

Een donker rond stipje dat 5 minuten lang amper van plaats veranderde, is alles wat we weten over
deze video. Op de uitvergroting links is de ronde vorm te zien. We zien niet in waarom dit ronde
object iets anders zou zijn geweest dan een donkerkleurige ballon. Het filmpje was enige tijd te
bekijken via Youtube, maar werd ondertussen door de getuige verwijderd.
Evaluatie: ballon
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14-08-2020 Merksem (video: https://youtu.be/xlvZJB0QW04)

We parafraseren één van de getuigen: “We hebben een UFO van dichtbij gezien. De bovenkant was
‘rond’, gemaakt van ijzer, metaal. Zijkanten: ook van ijzer, metaal met rechthoekig ijzer erin. Het was
een wit-grijze UFO”. De verbeelding moet deze jonge getuigen parten hebben gespeeld want op de
foto’s en video’s die ze van het object hadden gemaakt is enkel een dikke stip te zien. Ook geen
“UFO”, zoals zou blijken nadat de exacte positie van de stip aan de hemel kon worden bepaald, wél
de planeet Mars (zie Stellarium-afbeelding hieronder). De verklaring kon pas worden gevonden nadat
één van de getuigen ons precieze informatie over de waarnemingslocatie had doorgestuurd. De
donkere kern van Mars op de foto rechts is ook nu weer te wijten aan onscherp inzoomen.

Evaluatie: Mars

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 68

14-08-2020 Meerdonk

Een soortgelijke verwarring gebeurde een uur later in het Oost-Vlaamse Meerdonk. Daar werden
rond 2u ’s nachts drie foto’s gemaakt van een lichtpunt met een gat in het midden (hierboven een
niet-ingezoomde versie; de andere stipjes op de foto zijn sterren). Een lichtere versie van
bovenstaande foto werd op een hemelkaart gelegd (zie afbeelding hieronder). Dat gaf meteen
uitsluitsel: niet Mars deze keer, maar de heldere ster Capella.

Evaluatie: Capella
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15-08-2020 Maasmechelen (video: https://youtu.be/24ZcfDD0QOM)

Geen stip deze keer, wel een video van een grote en een kleine lamp die aan- en uitflitsen. Dhr. B.W.
wandelde die nacht van 14 op 15 augustus door de Hemelrijkstraat naar huis toen hij in zuidelijke
richting trage lichtflitsen waarnam in het verlengde van de straat.
Op de video die B.W. van het verschijnsel kon maken zijn twee lichten te zien: één rood licht pal in
het verlengde van de straat met daar schuin rechtsboven een veel feller wit licht. De lichten
knipperen niet synchroon, maar wel met een vast ritme. Het kleinere rode licht precies dubbel zo
snel als het grote witte licht.
Op de ingezoomde beelden is verder te zien dat wanneer het grote licht aanflitst er rechts van het
rode licht een structuur zichtbaar wordt (zie detail uit de video links van de Google Earth kaart
hieronder). De structuur doet denken aan een windmolen. Google Earth leert ons dat er in het
verlengde van de Hemelrijkstraat, in zuidelijke richting, een industrieterrein ligt waar zich zeven
windmolens bevinden. Twee daarvan zijn zichtbaar vanaf de plaats waar de video werd geschoten.
Op de GE-kaart hebben we ze aangeduid als W1 en W2, waarbij de witte pijl de richting aangeeft
waarin het witte licht werd gefilmd en de rode pijl de richting van het rode licht. De Streetview-foto
rechts van de kaart toont windmolen W1 gefotografeerd vanuit de Hemelrijkstraat. Windmolen W2
is niet meteen terug te vinden. De Streetview-foto dateert uit 2018. Misschien stond die er toen nog
niet.
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Windmolens voeren inderdaad twee soorten lichten: één of twee rode flitslichten die laagvliegend
verkeer moeten waarschuwen, en twee grotere witte flitslampen die aangaan als de rode lampen het
laten afweten (en die soms ook overdag branden). Bij windmolen W1 waren het de twee heldere
witte flitslichten die aanstonden; bij W2 was dat enkel het kleine rode licht (of, wat ook mogelijk is,
twee rode lichten naast elkaar die in dit geval dan in zijaanzicht zouden zijn gefilmd).
Evaluatie: windmolenverlichting
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18-08-2020 Merendree (video: https://youtu.be/zbFVUZYdN_k)

Een zwarte ronde stip die voorbij slalomt werd om 16u23 gefilmd vanuit de Veldestraat in
Merendree. We zien geen reden om hier iets anders in te zien dan een donkerkleurige, bolvormige
ballon.
Evaluatie: ballon
06-09-2020 Deurne
Twee merkwaardige foto’s van een “bol die licht afgaf” werden in de ochtend van 6 september
genomen vanuit een flatgebouw in de Antwerpse gemeente Deurne. De waarneming werd na
ongeveer een half uur stopgezet.
Aan de hand van de gebouwen op de foto’s kon het azimut van het onbekende object bepaald
worden op 260°.
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Planefinder.net leert dat op het ogenblik van de feiten (07u48) een reclameballon met een snelheid
van 15km/u vanaf een open terrein op de Antwerpse Linkeroever richting Deurne dobberde en om
8u29 in Wommelgem landde. Hieronder een foto van de ballon in kwestie. Op de achtergrond een
Google Earth kaart waarop het gevolgde traject is aangeduid. De ster geeft de plaats aan waar de
fotograaf zich bevond. De witte partijen van deze overwegend blauwe ballon hebben het zonlicht
naar de waarnemer weerkaatst waardoor een langgerekt vlekje ontstond.

(Bron: Planefinder.net en http://cameronballoons.be/site/nieuwe-ballon-het-kookpotje/)

Evaluatie: heteluchtballon
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07-09-2020 Beernem (video niet bruikbaar voor publicatie)
Een stervormig object dat zich vanuit het oost-noordoosten langzaam richting noord verplaatste
werd rond 21u40 gefilmd vanuit Beernem, vlakbij Brugge.
De beelden zijn te weinigzeggend om hier af te drukken (de lezer kan de video wel terugvinden op
https://www.youtube.com/watch?v=In_dSzMljd0&feature=youtu.be). Vermoedelijk is de gefilmde
stip de ster Capella geweest, maar er is onvoldoende informatie om die uitleg hard te maken. Andere
kandidaten zijn een vliegtuig, helikopter of drone.
Evaluatie: gegevens onvoldoende

09-09-2020 Houffalize

Op vier foto’s van de opkomende zon – alle vergelijkbaar met de foto die we hierboven afdrukken –
bleek na het bekijken op de pc een oranje-geel “blokje” te staan dat de fotograaf niet wist te
verklaren. Het betreft een spiegelbeeld van de zon aan de tegenovergestelde kant van het
middelpunt van de opname. Op de uitvergroting is te zien hoe wolkensluiers voor de zon het
blokvormige aspect verklaren.
Evaluatie: lensreflectie
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10-09-2020 Varsenare

Het 8-vormige object op deze foto is naar alle waarschijnlijkheid een folieballon. Op de uitvergroting
rechtsboven is met een gele pijl een verticale, lijnvormige structuur aangeduid die het touwtje of
staafje zou kunnen zijn dat nog aan de ballon vastzit. De foto daaronder is een voorbeeld van een
folieballon in de vorm van het cijfer acht.
Evaluatie: folieballon

11-09-2020 Sint-Truiden

We citeren uit het door de fotograaf ingevulde meldingsformulier: “Ik wandelde naar buiten om een
laatste check te doen. Ik keek omhoog en zag in de verte 2 perfect witte blokjes aan de hemel. Het
rechtse iets kleiner dan het linkse. Ze bewogen niet, vervaagden niet”. De “blokjes” werden voor het
eerst opgemerkt om 23u50. Rond 2u hingen ze er nog steeds.
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Een contrastverhoogde opname toont ons waarmee we te maken hebben: de rechthoeken zijn
panelen die aan een kraanarm zijn vastgemaakt en door omgevingslicht worden beschenen:

Een verklaring die uiteindelijk ook werd bevestigd door onderstaande foto die de getuige ons enkele
dagen na de waarneming bezorgde.

Evaluatie: panelen op kraanarm

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 76

15-09-2020 Hoboken (video: https://youtu.be/iayk-6FMTzM)

Volgens de maker van de 12 seconden durende video waaruit deze twee frames werden geplukt, is
er telkens wanneer er een bliksemontlading optreedt een donker “rond ovalen voorwerp” met
onderaan een “lichttunnel” te zien. De wolk waarin de bliksem zich manifesteerde zou slechts een
kleine wolk zijn geweest die zich boven het vlakbij gelegen Schoonselhof (de stedelijke begraafplaats
van Antwerpen) bevond. Al na anderhalve minuut was de wolk “opgelost”. Richting waarin die zich
bevond was zuidwest.
De datum waarop e.e.a. zich afspeelde was dinsdag 15 september, tijdstip: circa 20u40. We hebben
de satellietfoto’s voor die avond bekeken. Duidelijk is te zien dat zich rond 20u45 ten zuidwesten van
Hoboken een onweerswolk vormde.
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De beelden zijn onscherp maar laten toch toe te besluiten dat de onweerswolk zich in de omgeving
van Bevekom/Beauvechain ontwikkelde, m.a.w. op ongeveer 55 km van Hoboken. E.e.a. wordt
bevestigd door de weergegevens die op de luchtmachtbasis van Bevekom werden opgetekend. Ze
vertellen ons dat er tussen 20u45 en 22u00 bliksems geregistreerd werden boven de basis, evenwel
zonder hoorbare donder (het betrof zogenaamde warmtebliksems; de temperaturen waren die dag
opgelopen tot 34°).
De bewering van de getuige als zou de wolk na 1,5 minuut "gewoon weg" zijn geweest, klopt dus
niet. Integendeel, ze was zelfs in volume toegenomen en schoof langzaam op naar het noorden. Een
uur nadat de video was gemaakt hing hij nog steeds in het gezichtsveld van de getuige, maar nu meer
naar links. Alleen zal hij wegens de totale duisternis toen niet meer zichtbaar zijn geweest, terwijl
voordien nog wat schemerlicht (zon ging onder om 19u54) de bovenste regionen van de circa 10km
hoge wolk verlichtte. Vermoedelijk is het dat effect geweest dat de indruk wekte dat het om een
kleine plaatselijke wolk ging. Tijdens de ontladingen zien we trouwens goed dat de onweerswolk
geen kleine wolk is maar een robuuste cumulonimbus die tot dicht aan de horizon reikt.
Vóór die cumulonimbus is een gebroken wolkenflard of cumulus fractus te zien. Een horizontaal
uitgerekte wolk met een typische gladde boogvormige bovenkant en rafelige uitwassen aan de
zijkanten en aan de onderkant.
De "lichttunnel" zien we niet, enkel het schijnsel van de bliksem dat onder de wolk uitkomt. De
camera stond bovendien niet scherp gesteld op de wolken. Daardoor ontstaan geometrische
artefacten waar iemand met veel fantasie alles en nog wat in kan zien.
Evaluatie: door bliksem afgetekende wolk
18-09-2020 Hoevenen (video niet bruikbaar voor publicatie)
Omstreeks 6u ’s morgens werden vanuit de Antwerpse gemeente Hoevenen een aantal “heldere,
witte bolletjes” gefilmd. Met uitzondering van enkele frames waarop een snel heen en weer
bewegende witte stip is te zien, zijn de beelden volledig zwart. Ze hier afdrukken heeft dan ook
weinig zin. De stip kan eender welk licht zijn geweest dat met onvaste hand werd gefilmd. Afgaande
op de beschrijving van het waargenomen fenomeen (een dozijn rechtlijnig voortbewegende witte
lichtjes die in een tijdspanne van 10 minuten passeerden) werd geoordeeld dat het bij deze
waarneming waarschijnlijk om satellieten handelde.
Evaluatie: satellieten
19-09-2020 Kinrooi (video niet bruikbaar voor publicatie)
Dhr. S.V. was die zaterdagnamiddag met z’n dochter in de tuin toen hij een “schittering in de lucht”
opmerkte. Het bleek om een metaalachtig, zilverkleurig object te gaan waarop zonlicht weerkaatste.
Met de gsm werd geprobeerd het verschijnsel te filmen maar volgens S.V. was er op de beelden
“bijna niks” te zien. Het onbekende object leek volgens hem “mee te gaan met de wind”. Dat laatste
klopt: het verschijnsel werd eerst in het noordoosten opgemerkt, het laatst in het westen.
Windrichting op het ogenblik van de waarneming (16u20) was noordoost. Samen met het vermelde
aspect (“metaal/zilver”), lijdt het dan ook weinig twijfel dat hier opnieuw een folieballon werd
gezien. Vanwege de lage vreemdheid en beweerde slechte kwaliteit werd de video niet opgevraagd.
Evaluatie: folieballon
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21-09-2020 Lauwe

Op de terugweg van een spelletje voetbal aan de sporthal van het West-Vlaamse Lauwe werden
enkele jongeren verrast toen ze “twee lichtblauwe lijnen” door de hemel zagen priemen. Drie foto’s
werden gemaakt en aan het meldpunt bezorgd. Een onafhankelijke getuige uit de buurt had intussen
een vierde foto (hierboven rechts) op Twitter gezet. Naast de “lijnen” werden ook nog twee
“lichtgevende bollen” opgemerkt, elk ter grootte van een ster. De bollen zouden naar elkaar
toegevlogen zijn en elkaar hebben gekruist. Op de drie foto’s ontdekten de getuigen nadien nog een
derde, gele bol.
De blauwe lijnen zijn laserstralen. De “lichtgevende bollen” zijn mogelijk vogels of vleermuizen
geweest die in het bereik van de straatverlichting vlogen. De gele “bol” (vlekje rechts op de foto
hierboven) is een reflectie van de straatlamp links op de foto. Waar de lasers vandaan kwamen kon
niet worden achterhaald.
Evaluatie: laserstralen
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09-10-2020 Genk (video: https://youtu.be/bs6BNIjIl6Y)

Vier lichtroze streepjes die in formatie langs de hemel trekken, een wit licht dat zich traag rechtlijnig
voortbeweegt, en nog eens twee lichten die een grillig traject volgen, zijn het resultaat van een circa
1-minuut durende testopname met een nieuwe camera. De maker van de video had zich een Sony
α7s aangeschaft en was benieuwd naar de kwaliteit van de beelden (de α7s is uiterst geschikt voor
nachtopnames). De langstrekkende witte stip (gele pijl op de verklarende afbeelding hieronder) kon
worden geïdentificeerd als de rakettrap ATLAS 2AS CENTAUR die na 27 seconden filmen in de
aardschaduw verdween. De andere, niet-rechtlijnig, bewegende objecten (weergegeven met
stippellijnen) zijn naar alle waarschijnlijkheid door grondlicht beschenen vogels geweest. De
gezwindheid waarmee ze langs de camera vliegen en het feit dat er zich in de richting waarin werd
gefilmd straatlampen bevinden die aan de bovenkant niet zijn afgedekt, versterken die verklaring.

Evaluatie: door kunstlicht beschenen vogels + rakettrap
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13-10-2020 Stekene (video: https://youtu.be/glXPbKAqbhE)

Opnieuw een nachtelijke video-opname, nu met slechts één stip. De beschrijving (“een rond fel
geel/rood object” dat “niet al te snel voorbij vloog”) doet denken aan een vuurballon of een ballon
met onderaan/binnenin een rood LED-lampje.
Evaluatie: LED- of vuurballon

18-10-2020 Ternat (video: https://youtu.be/5U_iZoiDjqI)
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Op 18 oktober, rond 17u, merkte een wandelaar kijkend naar een aantal overkomende vliegtuigen
twee merkwaardige objecten op. Kennelijk vlogen de objecten op een constante hoogte, “alsof ze
aan elkaar vast hingen”. Twee video’s en vijf foto’s werden gemaakt, waaruit we hierboven een
selectie afdrukken.
De laatste uitvergroting laat zien waar het naar alle waarschijnlijk om ging: beide objecten zijn
opgebouwd uit tientallen afzonderlijke elementen. Wellicht is dit een ballonslinger geweest die de
lucht is ingegaan, in twee brak en waarvan de beide helften nog met een touw aan elkaar hingen.
Vergelijk ook met de foto’s uit Perk (21 mei), Halle (18 juli), Antwerpen (21 juli) en Meerhout (4
augustus).
Evaluatie: ballonnen
26-10-2020 Walshoutem

“Hoogte tussen 1500 en 3000ft. Geluid van verbrandingsmotor, zwak. Deltavleugel, zwart, geen
ramen opgemerkt. Vloog rechte koers, blijkbaar onbemand. Stealth oppervlakte”. Deze beschrijving
was bij bovenstaande foto gevoegd. Het gefotografeerde object bleek de D2 te zijn geweest, één van

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 82

de deltavormige vliegtuigen gebouwd en gevlogen door ingenieur Bart Verhees. De D2 is een
tweepersoonsvliegtuig. Het waargenomen toestel was dus wel degelijk bemand. Hieronder het
traject dat de delta die namiddag volgde zoals weergegeven door Planefinder. Stippellijnen geven
delen aan van het traject waar het signaal van de transponder niet werd gecapteerd.

Walshoutem

Zie ook meldingen uit Sint-Andries (16-05-2020) en Laakdal (26-07-2020).
Evaluatie: Verhees delta

29-10-2020 Berchem (video: https://youtu.be/J66-SNRv1G4)
Volgens de inzenders van deze video, t.w. een koppel wonend op de 10de verdieping van een
flatgebouw aan de Fruithoflaan te Berchem, werd een grote rode bol gezien die schuin naar beneden
bewoog en daarna uitdoofde. Enkel de laatste 11 seconden van de verschijning konden worden
gefilmd (zie screenshot op de volgende pagina). De volledige waarneming had “een paar minuten”
geduurd. Eerst werd aan een heldere meteoor gedacht, maar de lange duur, de dichte bewolking en
het ontbreken van andere getuigenissen wezen al vlug in de richting van een lokale gebeurtenis. We
vermoeden dat een lichtkogel aan de grondslag lag van deze waarneming. Rond het tijdstip van de
waarneming (21u20) was de voetbalmatch Antwerp-Tottenham net gespeeld. De winst van de
thuisploeg ging gepaard met vuurwerk in en rond het Bosuilstadion dat zich op 6 km afstand van het
flatgebouw bevindt. Het lijkt ons niet ver gezocht te veronderstellen dat ook iemand in de buurt van
de Fruithoflaan rond hetzelfde tijdstip een lichtkogel had afgeschoten. Nadat hen deze verklaring was
voorgesteld, lieten de getuigen weten dat dit ook voor hun een plausibele uitleg is.
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Evaluatie: lichtkogel
07-11-2020 Machelen

Precies op het tijdstip (12u32) en in de richting (west-noordwest) waarin deze drie “lange, platte”
objecten werden gefotografeerd, passeerde er een SV-4B tweedekker met registratienummer OOESV de waarnemingsplaats. De SV-4B is een eenmotorig vliegtuig uit de collectie van het Stampe en
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Vertongen Museum dat gevestigd is op de Luchthaven van Antwerpen-Deurne. De hoogte van de SVB4 op het moment dat de foto werd genomen was 229 m; afstand tot de waarnemer 2417 m. Met
behulp van de daken en schoorstenen op de foto, was het mogelijk de richting, hoogtehoek, en
hoekgrootte van het middelste object op de foto te linken aan deze vlucht. Door het felle zonlicht dat
via de cockpit en/of romp rechtstreeks naar de waarnemer weerspiegelde, werd het vliegtuig niet
herkend voor wat het was.
Over de twee andere objecten tastten we in het duister. Waarschijnlijk betrof het een formatievlucht
van drie toestellen en was enkel de tweedekker met een transponder uitgerust. Een mail naar het
Stampe en Vertongen Museum bracht de bevestiging dat er die middag een formatievlucht had
plaatsgevonden.
Evaluatie: vliegtuigen

14-11-2020 Gooik
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Twee herfstfoto’s van een lage zon vormen de achtergrond voor een rond geel object dat pas werd
opgemerkt nadat de fotografe de beelden thuis had bekeken. Rechtstreeks in de zon fotograferen
met een gsm-toestel levert bijna altijd dit soort lensreflecties op, zeker als de camera van het merk
Samsung is. Vooral die camera’s blijken hier erg gevoelig voor. De weerspiegelde beelden bevinden
zich steeds aan de tegenovergestelde kant van waar de lichtbron zit in het beeld. In de tweede
afbeelding hierboven zijn in het (omgekeerde) spookbeeld van de zon ook de takken te zien die voor
de eigenlijke zon zitten.
Zie ook de meldingen van 3 maart (Maasmechelen), 14 juni (Egem) en 9 september (Houffalize).
Evaluatie: lensreflecties

14-11-2020 Lommel

In de nacht van 14 op 15 november zag een inwoner uit Lommel een paars/blauwe gloed in de lucht.
Een drietal onscherpe foto’s werden gemaakt. De duidelijkste tonen we hierboven. Een koppel uit
buurgemeente Neerpelt had het verschijnsel ook gezien en gemeld. Beide groepen getuigen
situeerden de gloed in het noorden. In die richting, niet zo ver over de grens, ligt Eindhoven. Van 12
t.e.m. 14 november ging daar het lichtkunstfestival GLOW 2020 door. Hoofdact was het aansteken
van 1.500 blauwe spots op de daken van de hoogste gebouwen van de stad. De lage bewolking in de
nacht van 14 op 15 november zorgde ervoor dat het schijnsel van die lampen tot in België te zien
was.
Evaluatie: lichtspots
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20-11-2020 Antwerpen

Op 20 november ontving het meldpunt een merkwaardige foto. Hij werd ons toegestuurd door een
team van architecten, gevestigd in één van de hoogste flatgebouwen op Antwerpen Linkeroever.
Vanuit die flat was ook de foto gemaakt. Volgens de melder was er een “UFO” op te zien, rond en van
metaal. Meer info werd er niet verstrekt, behalve dan dat de “UFO” werd opgemerkt tijdens het
middageten en ongeveer een half uur lang zichtbaar was geweest (de EXIF-gegevens die aan het
fotobestand gekoppeld zijn vertellen ons dat de opname om 13:17:16 werd gemaakt). Een foto van
een metalen schijf, die rond het middaguur een half uur lang niet al te hoog boven een dichtbevolkte
regio wordt gezien, is nochtans geen alledaagse gebeurtenis.
Op 24 november, nadat een aantal bijkomende vragen naar het architectenteam was verstuurd,
volgden nog 18 foto’s, alle van hetzelfde verschijnsel. Dat gaf een heel ander plaatje. Op de volgende
pagina publiceren we uitvergrotingen van zes van de markantste foto’s.
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13:08:12

13:16:56

13:17:09

13:17:12

13:17:15

13:31:53

Eén van de foto’s (zie extreme uitvergroting hieronder links) bevat een merkwaardig detail: aan de
linkerkant van het object zijn twee uitsteeksels te zien. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het de
handvatten van een doorschijnende of witte pedaalemmerzak zoals op de afbeelding rechts.

Dit soort wegwerpzakken vindt men overal. Ze zijn bijzonder licht en worden gemakkelijk door de
wind opgetild en meegevoerd. Dat de zak een half uur lang boven dezelfde plaats bleef rondcirkelen,
verklaart zich doordat de zwakke westelijke wind loodrecht inbeukte op de twee flatgebouwen die
de achtergrond van de foto’s uitmaken. Daardoor is er onderdruk aan de lijzijde van beide gebouwen
ontstaan met trage verticale luchtcirculatie tot gevolg. De cirkelvormige luchtstroom die de zak in
haar greep hield wordt in de afbeelding hieronder in beeld gebracht. Het betreft een superpositie
van zeven foto’s uit de reeks. Hoewel niet 100% accuraat (niet elke foto werd vanuit exact hetzelfde
standpunt genomen), kan er worden uit afgeleid dat het object in een tijdspanne van 25 minuten en
13 seconden eerst een dalende beweging uitvoerde in de richting van de fotograaf en daarna weer
tot zijn oorspronkelijke hoogte steeg.
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Berekeningen leren dat een doorsnee pedaalemmerzak van 50 cm lang op een afstand van ongeveer
312 m eenzelfde hoekgrootte heeft als het object op de scherpste foto's, t.w. circa 0,09°.

Evaluatie: plastic zak
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14-12-2020 Wingene

’s Morgens, iets voor 9u, merkt S.A. bij het fotograferen van enkele buizerds drie “oranje-achtige
strepen” op in de lucht. Drie foto’s worden gemaakt met een Nikon D3200. De beste vindt u
hierboven. De strepen zijn de condenssporen van vliegtuigen die de eerste zonnestralen
weerkaatsen. Vanwege de lage stand van de zon (<0,5°) diende het licht een lange weg door de
atmosfeer af te leggen vooraleer het de contrails bereikte. Daardoor werd het blauwe licht
verstrooid en waren het de rode en gele componenten van het zonlicht die de condensstrepen
oranje kleurden. De donkere wolkenpartijen bevinden zich nog in de aardschaduw.
Evaluatie: condenssporen vliegtuigen
15-12-2020 Zwevegem
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Foto’s maken met de camera rechtstreek naar de zon gericht is nooit een goed idee. Niet alleen is er
kans dat de sensor schade ondervindt, het creëert ook allerlei reflecties in het lenzensysteem dat
nogal wat mensen doet geloven dat ze iets bijzonders hebben gefotografeerd. Die nutteloze
meldingen belasten het werk van het meldpunt. Op bovenstaande foto’s zou naast de zon ook een
raar object staan (zie uitvergrotingen). Met het blote oog werd het niet waargenomen. De vlekjes
kunnen zowat van alles zijn, bijvoorbeeld een vliegtuig dat niet opgemerkt werd omdat het zo dicht
bij de zon vloog, of een vogel of insect dat de lens passeert. Met dit soort foto’s kun je alle kanten uit.
Evaluatie: gegevens onvoldoende

16-12-2020 Puurs-Sint-Amands (video: https://youtu.be/vB31MT0NU9Q)

Dit blauw-witte licht dat zich “de hele avond lang” “razendsnel” in verschillende richtingen over de
wolken verplaatste was niets anders dan het schijnsel van een kantelbare schijnwerper die naar de
hemel was gericht. Zie ook onze bespreking van de video’s die op 23 februari, 6 juli en 11 augustus
werden gemaakt.
Evaluatie: lichtspot
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17-12-2020 Tervuren (video niet bruikbaar voor publicatie)

De dag nadien werd ook vanuit Tervuren, 33 km ten zuidoosten van Puurs-Sint-Amands, een “zeer
snel” heen en weer bewegend licht gefilmd. Ook dit licht is het schijnsel van een schijnwerper
geweest.
Evaluatie: lichtspot

18-12-2020 Herentals (video: https://youtu.be/DKzH81yWGz0)

We parafraseren uit het door waarneemster S.V. ingevuld meldingsformulier:
“22:22u. In Herentals kijk ik buiten naar de sterrenhemel. Er valt mij een flitsend object op en ik
neem mijn verrekijker. Ik zie constant geflits, verspringend van geel-groen-oranje, alle kleuren van
de regenboog, in de vorm van een soort kwal. Ik vergroot verder met mijn verrekijker en kan een
duidelijke lichtbal zien, een soort energieveld dat stilstaat maar wel constant verspringt van kleur.
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Prachtig om te zien (nog nooit kunnen waarnemen). Uurtje later is het object hoger in de lucht
verplaatst, meer naar rechts en nog steeds flitsend aanwezig. Heb mijn vader erbij gehaald en hij
heeft dit ook kunnen waarnemen (hij vond het raar en dacht aan een kapotte weerballon). Naar
mijn gevoel is dit duidelijk een ander object... Om 00:00u is het nog steeds aanwezig en weer
meer naar rechts verplaatst”.
De meegestuurde video (waaruit hierboven drie frames) en de gedetailleerde beschrijving maken
meteen duidelijk waar het om ging. Deze “flitsende lichtbal met alle kleuren van de regenboog”,
zoals S.V. het verschijnsel ook nog omschreef, is Sirius geweest, de helderste ster aan het firmament.
De constante verspringingen en kleurwisselingen zijn te wijten aan turbulenties en dichtheidsverschillen in een heterogeen samengestelde atmosfeer (scintillatie). De Stelllarium-afbeelding
hieronder geeft de positie van Sirius weer op het ogenblik dat S.V. het verschijnsel voor het eerst
opmerkte.

Evaluatie: Sirius
19-12-2020 Anderlecht (video: https://youtu.be/ObaxQ_AcTFY)

Twee dagen na de waarneming uit Tervuren meer van hetzelfde. Dit keer werden in Anderlecht
merkwaardige lichten gefilmd en gefotografeerd die over de wolken gleden. Het was niet de getuige
zelf, maar haar vroegere partner die de melding aan ons doorspeelde. Die laatste had de “bollen”
twee dagen eerder zelf ook gezien, toen boven Aalst. Het verschijnsel had een diepe indruk op hem
nagelaten.
Evaluatie: lichtspots
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24-12-2020 Viane (video: https://youtu.be/ggW_AnBvZ_g)

Tijd om het jaar af te ronden. Dat doen we in een feestelijke setting met twee meldingen van
wensballonnen. Ook is het oplaten van zulke ballonnen wegens het risico op brand in Vlaanderen
verboden, niet iedereen is kennelijk geneigd dat verbod strikt na te leven, en al zeker niet na een jaar
van opgelegde sluitingen en contactbeperkingen. Bovendien was er voor de feestdagen ook een
algemeen verbod uitgevaardigd op het afschieten van vuurwerk. Vuurballonnen vormen dan een
alternatief, al is het maar omdat, als er wat fout loopt, het moeilijk te achterhalen is waar ze precies
werden opgelaten.
De twee lichten op de still hierboven werden op kerstavond gefilmd in Viane, een deelgemeente van
Geraardsbergen. De beschrijving die de getuige gaf (twee parallel met elkaar zwevende, geel-oranjerode lichten, “zoals vuur”, die na een 20-tal seconden uiteindelijk één voor één al knipperend
uitdoofden) laat er geen twijfel over bestaan dat we hier met twee vuurballonnen te maken hebben
die kort na elkaar de lucht ingingen en met de matige noord-noordwestenwind meevlogen.
Evaluatie: vuurballonnen
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25-12-2020 Kessel-Lo

Op kerstdag zelf werd dit traag voorbijvliegend oranje-rode licht gefotografeerd vanuit Kessel-Lo, een
stadsdeel van Leuven. Ook bij deze melding wijzen alle verstrekte details in de richting van een
vuurballon.
Evaluatie: vuurballon
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Markantste meldingen
BASISGEGEVENS (bruine tekst is letterlijk overgenomen uit het door de getuige ingevuld meldingsformulier)
Datum: 13-04-2020
Plaats: Geel (Antwerpen)
Tijdstip: 20u45
Duur: tot zeker 23u30
Richting bij begin van de waarneming: onbekend
Richting bij einde van de waarneming: west-zuidwest
Vorm: blote oog rond
Kleur: helder licht
Weersomstandigheden: open lucht, helder
Hoe begon uw waarneming?: toen ik van Geel aan de thomas moore reed
Hoe eindigde uw waarneming?: thuis voor mijn deur
Grootte: groter dan een ster
Geluid: soms niets, soms gezoom maar ben niet zeker dat het vandaar kwam
Hoogte bij begin waarneming: 10° >< 30° redelijk hoog aan de hemel
Hoogte bij einde waarneming: 50° >< 75° zeer hoog aan de hemel
Bijzonderste kenmerken: helder lichtpunt dat de getuige leek te volgen

BESCHRIJVING
In eerste instantie dacht ik dat het een politiedrone was , dus begon me wat te ergeren. Deze volgde
me vanuit Geel aan de thomas moore school en eenmaal in Herenthout heb ik een neef gebeld en
gevraagd of hij dat ding tegenover mijn wagen wou in het oog houden. Ik reed door zijn straat en
toen ik stopte hield het halt en daalde wat en toen ik vertrok ging het terug de hoogte in. Ik was ook
de enige op de baan op dat moment. Dan heb ik gedaan of ik een frituur zocht in de overtuiging dat
het om een politiedrone ging en ik de boete niet wou betalen. Op dat moment hing het gewoon stil
boven Herenthout, Ik dacht eerst aan lichtinval van de avond maar het passeerde me en eerst hing
het achter me en dan voor me. ben dan na een kwartier rondbollen toch maar naar huis gereden en
het bleef op dezelfde hoogte en plaats hangen. Na 5 minuten wou ik toch eens zien hoe zo een drone
eruit zag en heb de verrekijker boven gehaald. Goh... Het leek organisch met de vorm van een half ei
dat licht pulseerde en hett rok op een bacterieel organisme zoals ze in docu's amoebe laten zien.
Alhoewel het stil hing draaide het wel rond zijn as en leek te scannen? Dan heb ik geprobeerd om te
filmen wat ik door de verrekijker zag maar dat ging niet. In allerijl 2 apps gedownload verrekijker en
telescoop. Daar heb ik enkele screenshots mee kunnen nemen. Het filmpje is niet met vaste hand
gefilmd en het praten haal je er maar af achteraf, moest het nodig zijn.Met de verrekijker haal ik 8x30
en 7,5° Met telescoop x10 spijtig genoeg maar zal alvast alles doormailen wat ik heb. Ik kon ook
andere contrasten fotograferen. En wanneer was ie weg, toen ik zag dat er een drone (uit iemands
tuin ofzo) de richting van dat ding uitging. Ik wou nog even buiten gaan checken of ik daar wat meer
zag maar toen ik beneden kwam was het weg en was de lucht ook ineens overtrokken en zag ook
geen sterren meer?? Wat moet ik daarvan denken? Het is vooral de locatie verplaatsing die me wat
aan het denken zette.
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Onze bevindingen
Het betreft hier een opvallende melding omdat bijna alle ingrediënten vertegenwoordigd zijn van
wat er zoal mis kan gaan wanneer iemand Venus voor een UFO aanziet. De waarneming maakt deel
uit van een reeks UFO meldingen in het voorjaar van 2020 die aan Venus konden worden
toegeschreven. In die periode was deze planeet bijzonder opvallend zichtbaar.
Die intense helderheid is één van de hoofdredenen waarom Venus vaak voor een UFO wordt
gehouden. De planeet is na de maan het helderste object aan de nachthemel, zelfs tot 15 keer
helderder dan Sirius, de felst schijnende ster. Wellicht kennen veel mensen Venus wel, maar is er
vaak weer een element van verrassing omdat er lange perioden zijn waarin het hemellichaam niet
goed zichtbaar is. Slechts om de 19 maanden is deze stralende verschijning goed in de avond- en/of
ochtendhemel te aanschouwen, nooit verder dan 47 booggraden verwijderd van de zon zodat het
opvallende lichtpunt veelal vrij laag boven de horizon verkeert. Dat is precies waar mensen
verwachten dat niet-natuurlijke objecten zoals vliegtuigen, drones en kennelijk dus ook UFO’s zich
ophouden, bijvoorbeeld om te landen.
Een tweede reden is bewegingsparallax, het schijnbaar met een zich voortbewegende waarnemer
meereizen (inclusief het maken van “bochten”) door een object dat zich op grote afstand bevindt.
Zeker bij een opvallende verschijning als Venus kan dit verschijnsel voor de nodige verwarring
zorgen.
Beide effecten hebben de getuige in deze melding kennelijk parten gespeeld. Ook de lange duur van
de observatie is kenmerkend voor dergelijke gevallen. Het proberen te observeren door een
verrekijker of te zwakke telescoop brengt voor een getuige niet de geruststelling dat het “maar” om
een gewoon hemellichaam gaat, dit vanwege het feit dat een relatief laag aan de horizon staand
hemellichaam er niet stabiel uitziet. Dat komt door de relatief lange weg die het licht in dit geval in
de atmosfeer aflegt. Bovendien treedt vaak bijkomende verwarring op wanneer met een telelens of
verrekijker naar een puntvormig licht wordt gekeken. Is het beeld niet scherp gesteld dan wordt een
puntvormige lichtbron immers weergegeven als een donutvormig object of een grijze transparante
schijf waarin concentrische cirkels zitten. Die vervormingen worden dan verkeerdelijk als een
uitvergrote, realistische weergave van het lichtpunt geïnterpreteerd.
Uit het relaas van de getuige was vrijwel direct duidelijk dat het ook bij deze waarneming zeer
waarschijnlijk om Venus ging. Het fraaie van de melding is het uitmuntende beeldmateriaal dat de
getuige ons bezorgde. De opname die van het object gemaakt werd is te zien in het videoarchief
(https://youtu.be/1u2TsfJQ5Ik). Door dit te vergelijken met de nachtelijke hemel van dat tijdstip op
de betreffende locatie (zie onderstaande afbeelding) kon overduidelijk worden geconcludeerd dat
Venus inderdaad aan de basis van deze melding lag.
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Still uit de videobeelden.

Links een still uit het filmpje, rechts het overeenkomstige deel van de relevante sterrenkaart.

Evaluatie: Venus
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BASISGEGEVENS (bruine tekst is letterlijk overgenomen uit het door de getuige ingevuld meldingsformulier)
Datum: 23-04-2020
Plaats: Antwerpen (Antwerpen)
Tijdstip: 22u03
Duur: 5 seconden
Richting bij begin van de waarneming: zuidwest
Richting bij einde van de waarneming: zuid
Vorm: rechthoekig
Kleur: oranjebruin
Weersomstandigheden: helder
Hoe begon uw waarneming?: object verscheen rustig
Hoe eindigde uw waarneming?: verdween in verhoogde snelheid in het niks
Grootte: veel groter dan een vliegtuig als je naar boven kijkt
Geluid: niet waargenomen
Hoogte bij begin waarneming: 10° >< 50° hoog aan de hemel
Hoogte bij einde waarneming: 50° >< 75° zeer hoog aan de hemel
Bijzonderste kenmerken: een groot oranje/bruin vliegend object

BESCHRIJVING
22.03 in Antwerpen keek ik naar boven richting zuid naar de heldere hemel. Ineens zie ik een
bruinoranje groot object vliegend in enorm hoge snelheid in een driehoek en dan in een cirkel en dan
vloog het in een lijn weg. Het leek heel ongecontroleerd en heb nog nooit iets zo snel zien vliegen in
de hemel en zo groot.
Onze bevindingen
Deze melding verdient wat extra aandacht vanwege het unieke feit dat het verschijnsel behalve door
de melder ongeveer gelijktijdig ook werd waargenomen door één van de medewerkers van het UFOmeldpunt, weliswaar vanuit een iets andere locatie. Daar komt nog bij dat de melder uitmuntend
heeft meegewerkt aan de analyse van deze vrij complexe gebeurtenis.
Het object werd op 23 april 2020 om ongeveer 22u onafhankelijk door beide personen, die zich op
slechts 280 m van elkaar bevonden, waargenomen. Beiden konden het object, dat met hoge snelheid
vrij laag overvloog, slechts een korte tijd (5 tot 10 seconden) waarnemen waardoor het moeilijk bleek
veel details te registreren of een realistisch idee van de afmetingen te krijgen. Zelfs of het om één
voorwerp of meerdere objecten in formatie ging was niet duidelijk waar te nemen. In eerste instantie
werd gedacht aan een koppel door grondlicht beschenen eenden. Echter, de getuigenissen waren
niet consistent wat dit betreft. De melder spreekt van een massief object, onze
meldpuntmedewerker zag twee synchroon bewegende lichtbronnen. Op ons verzoek om meer
details leverde de melder die een betere en langere kijk had op het verschijnsel een schets aan met
de waargenomen vliegmanoeuvres, een meer gedetailleerde beschrijving van het verschijnsel (“Het
leek op een vierkantig object met aan de zijkanten iets dat op vleugels leek die snel op en neer
gingen”) en een schatting van de grootte middels de booghoek. Die bedroeg 1 cm gezien van op een
afstand van 50 cm volgens de melder. Als het toestel op een hoogte van 50 m zou hebben gevlogen
kan het volgens deze booghoek schatting een vrij groot object zijn geweest (tot 1 meter).
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Door de getuige getekende schets.

In samenwerking met de melder kon een kaartje worden geproduceerd met daarop een benadering
van het gehele afgelegde traject van het object ingetekend, daarbij beide waarnemingen
combinerend (W.V.U = medewerker UFO-meldpunt, S.L = melder):

Kaartje met het afgelegde traject van het object dat in samenwerking met de getuige gemaakt werd.

Mede door dit resultaat werd geconcludeerd dat beide waarnemers ongetwijfeld hetzelfde object
moeten hebben waargenomen. Door het afgelegde traject, het vluchtpatroon en de geschatte

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 100

afmeting werd de vogelhypothese definitief de rug toegekeerd en de mogelijkheid van een drone van
vrij groot formaat als meest plausibele verklaring gezien. De melder kon zich in deze uitleg vinden.
Op het internet werd gespeurd naar mogelijke drone kandidaten. Vanwege het schijnbaar ontbreken
van geluid ging de aandacht al snel uit naar deze "geruisloze" Yacob-drone van de Antwerpse politie:
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/gedaan-met-rotherrie-van-antwerpse-politiehelikopter-hier-is-drone-yacob~a945bc62/.
Echter, op grond van de geschatte afmeting en het door beide getuigen gerapporteerde uitzicht werd
deze hypothese verworpen. Er werd echter een andere kandidaat gevonden die beter bij de
waarneming aansluit en wel bepaald een medische drone van de firma Helicus
(zie https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/binnenkort-vliegen-drones-met-bloed-tussen-antwerpse-ziekenhuizen~aa605fee/ en
https://www.proximus.be/nl/id_b_cl_helicus_drone/bedrijven-en-overheden/blog/nieuws-blog/innoveren/helicus-drone.html). Zulke
drones dragen onderaan een vierkante doos medical kit) wat goed strookt met het vierkantig object
dat door de melder werd beschreven en getekend. De firma Helicus kon of wilde helaas niet
bevestigen of er op 23 april 2020 een vlucht werd uitgevoerd.
Evaluatie: drone

BASISGEGEVENS (bruine tekst is letterlijk overgenomen uit het door de getuige ingevuld meldingsformulier)
Datum: 23-04-2020
Plaats: Broechem (Antwerpen)
Tijdstip: 23u20
Duur: 5 seconden
Richting bij begin van de waarneming: west
Richting bij einde van de waarneming: oost
Vorm: V (boemerang)
Kleur: wit (doorschijnend)
Weersomstandigheden: helder
Hoe begon uw waarneming?: er hing 1 lichte wolk in de open lucht en plots merkten we het
bewegende V-vormige object op
Hoe eindigde uw waarneming?: het voorwerp bewoog redelijk snel in een rechte lijn en verdween
dan in het niets
Grootte: 300 m per been
Geluid: geen geluid
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 vreemd wit V-vormig voorwerp

BESCHRIJVING
Na het bekijken van de “sateliettrein van Musk” bleven mijn dochter en ik nog in onze tuin zitten om
de sterrenhemel te observeren (naar satelieten en/of “vallende sterren”) Na een tijd zagen we plots
dit objekt voorbijvliegen. Het viel ons op als iets onnatuurlijks en het bewoog aan een constante
snelheid in een rechtelijn. Toen het boven ons hing, viel het ons op dat het doorzichtig leek.
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Onze bevindingen
Hoewel observaties die maar enkele seconden duren (in dit geval slechts 5) normaal gesproken niet
tot de meest interessante categorie behoren, willen we een uitzondering maken voor deze melding.
Het feit dat twee personen - een vrouw en haar dochter - het verschijnsel konden waarnemen speelt
hierbij een rol. Bovendien ging het om gemotiveerde waarnemers, met de nodige interesse wat
betreft hemellichamen en satellieten, die goed met ons onderzoek meewerkten.
Ons vermoeden ging direct uit naar een formatie vogels die hoog genoeg overvloog zodat niet
duidelijk was dat de V uit afzonderlijke “stippen” bestond. Omdat de beschrijving niet zeer
gedetailleerd was werd een aantal bijkomende vragen gesteld, o.a. betreffende de grootte
vergeleken met een ster of de maan, of de randen scherp omlijnd waren of eerder rafelig, of de
doorzichtigheid betrekking had op de structuur van het object of de ruimte tussen de benen van de
V, en of het verschijnsel een “wiebelig” karakter had met afzonderlijke “stippen” zoals men bij een
groep vogels zou verwachten. Niet alleen kwam er prompt antwoord op de vragen, maar stuurden de
waarnemers ook een duidelijke reconstructietekening die volgens hen getrouw weergeeft wat ze
hadden gezien:

Een foto genomen vanaf de waarnemingsplaats met daarop een tekening van het verschijnsel.
Zowel foto als tekening zijn van de hand van de moeder.
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De afmeting van het verschijnsel bleef echter onduidelijk omdat het niet vergeleken kan worden met
een gekend object en we niet weten op welke hoogte het overvloog.
Op grond van deze informatie kon de hypothese dat hier een grote groep vogels in formatie werd
waargenomen echter niet worden verlaten. Hoewel de tekening slechts op het eerste gezicht aan
een V-formatie vogels doet denken (zie bijvoorbeeld de onderstaande opeenvolgende frames uit een
video die we op https://www.youtube.com/watch?v=MJ8SDcZsbMg vonden), zou het beweeglijke
karakter van de vogels hebben kunnen leiden tot een dergelijke representatie van hetgeen werd
waargenomen. De witte stippen zouden kunnen verwijzen naar afzonderlijke “objecten” die voor de
individuele vogels kunnen doorgaan. Het is ook denkbaar dat het moeilijk is om een correcte
gedetailleerde schets te maken omdat de getuigen het verschijnsel slechts 5 seconden hebben
kunnen waarnemen.

Opeenvolgende frames uit een Youtube video waarop een V-formatie van vogels is te zien.

Geconfronteerd met onze evaluatie en bovenstaand voorbeeld lieten de getuigen echter weten dat
het absoluut geen zwerm vogels was wat ze zagen. Daarvoor kwam het verschijnsel te onnatuurlijk
over, waren de randen te strak afgelijnd en was de beweging te eenparig.
Andere mogelijkheden zoals een onverlichte deltavlieger zijn bijzonder onwaarschijnlijk. Ook is 5
seconden erg kort voor het zien passeren van een hoge, enorme V-formatie vogels. Hoewel er een
ernstig vermoeden blijft bestaan dat de waargenomen “boemerang” mogelijk toch een grote
formatie vogels is geweest hebben we deze melding bij de categorie onverklaarde gevallen gevoegd.
Evaluatie: niet verklaard
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BASISGEGEVENS (bruine tekst is letterlijk overgenomen uit het door de getuige ingevuld meldingsformulier)
Datum: 12-05-2020
Plaats: Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)
Tijdstip: 22u23
Duur: 1 min. 5 sec.
Bijzonderste kenmerken: rij lichtgrijze stippen die heen en weer vliegen
Deze melding betreft geen visuele waarneming, maar een video gemaakt met een
beveiligingscamera. De camera, die op het ogenblik van de waarneming vier maanden in gebruik
was, start enkel met opnemen als hij beweging detecteert. Het was de eerste keer dat met het
toestel een dergelijk fenomeen werd vastgelegd.

Onze bevindingen
Op de ontvangen beelden is een rij van lichtgrijze stippen te zien die tot driemaal toe voor de camera
passeert. Hieronder publiceren we negen opeenvolgende frames uit de video. De beelden zelf kan u
bekijken via: https://youtu.be/zH5F7X3sQSI.

Negen uitvergrote frames van de eerste passage.

Het feit dat de beveiligingscamera geactiveerd werd doordat er een voorwerp dichtbij de camera
bewoog bevestigt dat we hier met een fysiek voorwerp te maken hebben en niet met een of andere
weerspiegeling of reflectie. In eerste instantie werd gedacht aan een onscherp gefilmd insect.
Beveiligingscamera's, inclusief deze van het merk Ring zoals hier gebruikt, brengen wel vaker
toevallig insecten in beeld. Als die in het licht van de spot die aan de camera is gekoppeld komen,
levert dat soms spookachtige beelden op.
(zie: https://community.ring.com/t5/Video-Doorbells/Flying-insects-setting-off-motion-at-night/td-p/22756). Naast het idee van
een insect werd gedacht aan een nachtvlucht met een drone met LED-verlichting.
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Nog voor de beide hypotheses goed en wel waren geverifieerd, kwam er een verlossend antwoord
van de getuige. Het bleek in dit geval niet om een insect of drone te gaan maar wel om een
spinnendraad waarop enkele waterdruppels zaten. Door de wind bewoog de spinnendraad,
waardoor ook de door de cameralamp verlichte druppels meebewogen. De getuige schreef ons
enkele dagen na het ontvangen van de melding het volgende:
Ik had een melding gedaan van een UFO waarneming maar ben tot de vaststelling gekomen dat het
een weerspiegeling is van een spinnendraad die voor de camera zweefde en toch wel voor een
speciaal effect zorgde. Mysterie opgelost.
Er bestaat dan ook geen twijfel dat deze alerte getuige de juiste verklaring gevonden had. We
vermoeden dat gelijkaardige meldingen ons in de toekomst steeds vaker zullen bereiken. Draadloze
beveiligingscamera's, deurbelcamera's inbegrepen, nemen immers snel aan populariteit toe.

Voorbeeld van een spinnendraad met waterdruppels (foto: Frederick Delaere).

Beveiligingscamera's zullen nog regelmatig onbekende objecten vastleggen, en ze kunnen een
belangrijke rol spelen bij de beoordeling van UFO-meldingen, ook in die gevallen waarbij er wel een
visuele waarneming was, maar waarbij de getuige niet de gelegenheid heeft om zelf beelden te
maken. Een beweerde waarneming zou op die manier op een onafhankelijke manier kunnen worden
bevestigd. Worden er daarentegen in de omgeving beelden teruggevonden waarop in tegenstelling
tot wat de getuige beweert niets ongewoons te zien is, dan kunnen ze het aannemelijker maken dat
het om een waanvoorstelling of valse melding ging. Probleem daarbij zal zijn om van omwonenden of
van bedrijven die vlakbij de waarnemingsplaats zijn gevestigd de toestemming te krijgen om hun
camerabeelden te bekijken.
Evaluatie: waterdruppels op spinnendraad

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 105

Publicaties
Het Belgisch UFO-meldpunt bracht in 2020 naast het jaarverslag 2019 nog één nieuwe publicatie uit.
Dit onderzoeksrapport kan je downloaden via onze website op volgende pagina:
https://ufomeldpunt.be/publicaties/onderzoeksrapporten.html.

Op 30 juni 2019 ontving het Belgisch UFOmeldpunt een opvallende melding. Een dame
had ’s nachts, tijdens het schoonmaken van haar
paardenstal te Lint, hoog in de lucht zes enorm
grote, zwarte cirkels gezien. De cirkels vormden
een formatie zoals de 6 van een dobbelsteen,
met daarbuiten nog een tweetal van zulke
cirkels. Medewerkers van het meldpunt
interviewden de getuige op de plek waar ze het
verschijnsel had gezien. Hun bevindingen zijn te
vinden in dit onderzoeksrapport.
Auteurs: Wim VAN UTRECHT & Henk KALFSBEEK

Belgisch UFO-meldpunt in de media
Televisie:
-

02-01-2020, ATV, nieuws (jaarverslag 2019)
09-04-2020, ORF1 Ferienzeit, Oostenrijk, UFO-alarm in Belgien

Radio:
-

02-01-2020, Radio 2, West-Vlaanderen (Jaarverslag 2019)
05-01-2020, Radio Lede, Actuamagazine (UFO gespot in Smetlede)
21-02-2020, Radio Nostalgie, (waarnemingen Starlink satellieten)
08-04-2020, ORF Radio Ö1, Oostenrijk (“UFO-Sichtungen” in Belgien)
15-04-2020, Radio 4, Denemarken, Lobbyland (UFO’er og vaerdikuponer)
22-04-2020, Radio 1, De wereld vandaag (aantal UFO-waarnemingen explodeert)
23-04-2020, Radio 2, Spits (stijging UFO-meldingen)
20-05-2020, NRJ België, Kim & Michaël (stijging UFO-meldingen)
27-07-2020, Joe FM, Jan Bosman (Pentagon UFO’s)
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Geschreven pers:

02-01-2019 Het Nieuwsblad

03-01-2019 Het Laatste Nieuws

03-01-2020 De Morgen

03-01-2019 Het Belang van Limburg
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03-01-2020 Het Belang van Limburg

10-01-2020 Krant van West-Vlaanderen
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22-02-2020 Het Nieuwsblad

22-02-2020 Het Laatste Nieuws
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22-02-2020 Het Belang van Limburg

02-04-2020 The Telegraph
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03-04-2020 Irish Independent

29-04-2020 Het Laatste Nieuws
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19-05-2020 Het Nieuwsblad

19-05-2020 Het Belang van Limburg

Belgisch UFO-meldpunt

Jaarverslag 2020 | 112

02-07-2020 Libelle

03-07-2020 Krant van West-Vlaanderen
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04-08-2020 Dag Allemaal

09-10-2020 Het Belang van Limburg
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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

© 2021, 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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