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1. Historiek
Kort na de publicatie van een paar artikels over mijn bundel “10 jaar UFO-onderzoek” (zie verkrijgbare
rapporten en bundels op blz.19) in enkele Vlaamse kranten kreeg ik verschillende waarnemingen binnen.
Op 16 maart 2007 ontving ik het volgende SMS-bericht op mijn GSM:
“Ik heb juist je artikel gelezen in de krant. Het moet in de jaren ‟90 zijn dat wij met 5 ook iets abnormaals
zagen in de lucht. We reden ‟s avonds naar huis en we zagen een huis helemaal verlicht en daarboven
draaide iets heel traag, dat huis was verlicht door een straal die uit het midden van dat tuig kwam. Toen we
naderden ging die straal traag naar omhoog en ging dat driehoekig ding met 3 lichten eronder traag vooruit
na een bocht met bomen, omdat we het volgden, was het weg. We hebben dat 2x gezien op hetzelfde huisje,
weet dat er daar een oud vrouwtje woonde. Heb dat nog nooit aan niemand gezegd. Kan jij me zeggen wat
dat kon zijn? Al die jaren vraag ik het me af. Hoop dat je me niet uitlacht want ik vond het akelig…
Groetjes.”
Na het ontvangen van dit bericht wilde ik graag meer over deze waarneming weten en stuurde de persoon
een bericht terug met de vraag of ik haar adres kon krijgen om zo een vragenlijst op de sturen. Enkele dagen
later verstuurde ik de desbetreffende vragenlijst en kort daarop kreeg ik deze ingevuld terug. Daarbij zat ook
de volgende korte brief met meer uitleg over de waarneming:
Wijtschate 26-04-2007
Beste Frederick,
Dus het betreft die waarneming boven een huisje. We gingen elke vrijdag avond naar onze ouders. Toen we
terugkeerden zagen we van ver iets fel verlicht boven een huis. Toen we naderden ging die straal naar boven
en dat tuig ging weg van ons. Die keer vroegen we ons af wat dat was, maar volgden het niet. Een paar
weken later zagen we op dezelfde plaats weer hetzelfde, dan hebben we het gevolgd, het vloog traag en toen
we achter bomen waren was het tuig plots verdwenen. Er was een bocht en na die bocht en bomen was het
weg.
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We hebben het dus twee keer meegemaakt. Zal dan de plaats aanduiden. Heb daar al lang niet meer
gepasseerd maar dat huisje was afgebroken. Weet niet als er daar nu een ander in de plaats is. In alle geval
moet dat in het jaar 1995-1996 zijn geweest. J.(mijn zoon) herinnert het zich en die was jonger dan 6 want
dan ben ik gescheiden.
Zo moeilijk om het zo neer te pennen.
Groetjes,
M.V.

Na het lezen van de brief en het bekijken van de vragenlijst vond ik de zaak toch interessant genoeg om even
bij de getuige langs te gaan en de melding ter plaatse te onderzoeken.
Ik regelde een afspraak met de getuige en op zaterdag 5 mei 2007 reisde ik samen met Oliver
DESCHYUMERE (privé-onderzoeker en BUFON-medewerker) naar Wijtschate af. Daar hadden we een
interview met de getuige (zie hoofdstuk 6) en gingen we een kijkje nemen op de plaats van de waarneming
(zie hoofdstuk 3).
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2. De getuigen
De hoofdgetuige is M.V.* wonende te Wijtschate. Ze is moeder van vier kinderen en is in het dagelijks
leven huishoudhulp. M.V. is van Belgische nationaliteit en geboren in 1966. Ondertussen is ze gescheiden
van haar man. Deze persoon was eveneens getuige van het voorval samen met drie van haar huidige
kinderen. Omdat M.V. geen contact meer wil hebben met haar ex-man werd overeengekomen deze laatste
niet bij het onderzoek te betrekken.
M.V. kwam over als een nuchtere persoonlijkheid en is niet op zoek naar belangstelling. Uit het gesprek kon
ik afleiden dat de ervaring in zekere zin sporen heeft nagelaten. Op sommige momenten kon je zien dat de
vrouw alles opnieuw beleefde en dat het een beangstigende ervaring was geweest.
M.V. heeft een uitgesproken mening over het UFO-fenomeen. De getuige vermoed dat UFO‟s van
buitenaardse herkomst zijn. Waarom ze ons bezoeken weet ze niet. Ze vind het idee dat zoiets kan echter
eerder beangstigend dan geruststellend.
Ik vermoed dat de getuige een verlangen koestert om toch een antwoord te vinden op haar ervaring. Ze nam
nooit eerder met een onderzoeker of organisatie contact op omdat ze niet goed wist bij wie ze terecht kon.
De getuige had er geen bezwaar tegen dat de ervaring gepubliceerd zou worden, al wil ze liever niet in de
belangstelling komen en wenst zij anoniem blijven. Het is zeker haar bedoeling niet om aandacht te trekken.
Ze verzocht me uitdrukkelijk haar naam niet in het rapport te vermelden.

* De naam van de getuige wordt in dit rapport vermeld met de afkorting M.V. Voor de privacy van de
getuige geven we geen persoonlijke gegevens vrij.
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3. De locatie
De waarnemingsplaats waar de getuige op twee verschillende data het vreemde verschijnsel opmerkte
situeert zich tussen Romarin en Ploegsteert (Heuvelland – West-Vlaanderen). Het is een landelijk gebied dat
vooral bekend is door zijn vele militaire kerkhoven met gesneuvelden uit de tweede wereldoorlog. De
waarnemingsplaats zelf is echter een iets drukker straatje met enkele woningen. Zij vormen het centrum van
het gehucht Romarin. De geografische coördinaten van de waarnemingssite zijn: 50° 43‟ NB en 2° 50‟ OL.
De hoogte op ca. 14 meter boven de zeespiegel. De getuige zag het verschijnsel in noordelijke richting.

Schaal 1 : 50 000

Fig. 1 : Topografische kaart van de omgeving. Het rode kruisje duidt de waarnemingsplaats aan. (©Nationaal Geografisch
Instituut)

In de omgeving van de waarnemingsplaats vonden we geen structuren of gebouwen die eventueel kunnen
bijdragen tot een mogelijke verklaring.

Belgisch UFO-meldpunt

|

47

Onderzoeksrapport Romarin – midden 1995

Het huisje waarboven het vreemde voorwerp werd waargenomen is ondertussen afgebroken (zie Fig.4). In
de nabijgelegen buurt bevinden zich wel enkele andere huizen. Er werd echter geen poging ondernomen om
bij die mensen aan te bellen en te kijken of ook die iets vreemd hebben opgemerkt.

Fig. 2 : Satellietfoto van de waarnemingsplaats (blauwe pijlen) afgelegde route tijdens de
waarneming, de grote rode pijl duidt de vermeende vliegrichting van het object aan (© Google
Earth – bewerking FD)

Fig. 3: Plaats van waaruit het verschijnsel voor het eerst,
rechts van de weg, werd opgemerkt door de getuigen. De pijl
duid het huis aan.(© FD)
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Fig. 4: Plaats waar het huis stond waarboven het verschijnsel
werd waargenomen. (© FD)
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Fig. 5 : Panoramisch zicht van de
waarnemingsplaats. (© FD)
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4. Datum en tijdstip
Over de datum waarop de waarneming plaatsvond bestaat de grootste twijfel. M.V. denkt dat het ergens
midden 1995 moet geweest zijn. Toch spreek ze zichzelf tegen als ze verteld dat ze het vreemde verschijnsel
zag kort voor de periode dat de bekende Belgische UFO-golf in de media kwam. Want dit was eind de jaren
‟80 en 1990. Toch neem ik aan dat het voorval plaatsvond in 1995, omdat dit het best overeen komt met de
leeftijden van de kinderen ten tijde van de waarneming.
De getuige beweert twee keer op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip het verschijnsel te hebben gezien.
Telkens om ongeveer 19u30 lokale tijd.
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5. Meteorologische en astronomische
gegevens
Aangezien er voor deze waarneming geen exacte datum bepaald is was het onmogelijk om de
meteorologische en astronomische gegevens op te vragen.
Deze gegevens zijn dus niet beschikbaar als hulpmiddel om deze waarneming te verklaren.
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6. De feiten
Het moet ergens midden 1995 geweest zijn dat getuige M.V. samen met haar man (ondertussen exman) en hun drie kinderen „s avonds rond 19u30 terugkwamen van een bezoekje aan de ouders van
M.V. Zoals steeds nemen ze dezelfde route naar huis namelijk via de Ploegsteertstraat, van Ploegsteert
naar Romarin.
Plots merken beide volwassenen aan de rechterkant van de weg in de verte een fel verlicht huis op.
Met hun wagen komen ze steeds dichter bij het verlichte huisje dat nu nog meer hun aandacht trekt.
Plots wordt het de getuigen duidelijk waardoor het huis zo verlicht is. Boven het huis zweeft namelijk
een enorm driehoekig zwart verschijnsel met drie witte lichten aan de hoeken. In het midden van het
gevaarte is een groot fel licht te zien dat een lichtbundel op het huis schijnt.
Het opmerkelijke aan de lichtbundel is
dat deze naar onderen toe niet verzwakt,
maar dat de bundel als het ware is
afgesneden waardoor het verschil tussen
licht en donker zeer sterk opvalt.
De getuigen zagen dit vreemde
driehoekig verschijnsel twee keer. De
eerste keer is men bij het zien van het
verschijnsel boven het huis gewoon
verder gereden en werdt niet gezien hoe
het voorwerp verdween. De tweede
waarneming is interessanter omdat de
getuigen hier beslisten om het voorwerp
met de wagen te volgen. De tijdspanne
tussen beide waarnemingen bedraagt een
drietal weken.
Fig. 6 : Reconstructie van de waarneming. Een ander huis is de
omgeving werd hiervoor gefotografeerd.(© FD)
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Bij de tweede waarneming volgde men het verschijnel. Doordat ze het achter de bomen even uit het
oog verloren is het verschijnsel verdwenen.
Op 5 mei zijn Oliver DESCHUYMERE en ikzelf naar de getuige afgereist en hebben een uitgebreid
gesprek met haar gehad. Het onderstaande interview is opgesteld aan de hand van het gesprek dat we
op die dag met de getuige hadden.

Interview 05-05-2007
M.V.: De getuige
F.D.: Frederick Delaere
O.D.: Oliver Deschuymere

001 F.D.: Kun je even vertelen hoe dit alles gebeurd is?
002 M.V.: Wel, wat wij toen gezien hebben zagen we enige tijd later terug op TV en in verschillende
kranten. Er waren dus blijkbaar nog mensen die dit gezien hadden.
003 F.D.: Graag had ik even van U vernomen hoe de waarneming van begin tot einde en met de
nodige details gebeurd is.
004 M.V.: Naar wekelijkse gewoonte gingen we toen iedere vrijdagavond naar mijn ouders. We
hebben toen iets vreemds gezien tussen Wasen en Ploegsteert, in het kleine dorpje Romarin. We waren
aan het rijden met de wagen toen onze aandacht werd getrokken door een huisje in de verte dat enorm
was verlicht. Onze eerste indruk was dat het ging om een helikoper. Het licht leek van boven te komen
en het verschijnsel draaide heel traag. Toen we dichter kwamen is dat fel licht heel traag naar boven
gegaan en is dat tuig eveneens heel traag beginnen wegvliegen. We hebben dit toen met de wagen
achtervolgd, maar door een rij bomen zijn we het toen uit het oog verloren en was het weg. Maar
enkele weken later kwamen we opnieuw van mijn ouders op hetzelfde tijdstip en zagen we opnieuw
boven hetzelfde huisje hetzelfde verschijnsel. Wij vonden dit zeer raar.
005 F.D.: Welke keer hebben jullie het verschijnsel gevolgd?
006 M.V.: De tweede keer dat we het zagen hebben we het gevolgd. De plaats was helemaal verlaten
en we dachten, dit zien we voor de tweede keer, nu moeten we weten wat het was. En zo hebben we
het gevolgd.
007 F.D.: Hoeveel tijd zat er tussen beide waarnemingen?
008 M.V.: Dat moet drie à vier weken geweest zijn.
009 F.D.: En dit was telkens op hetzelfde tijdstip?
010 M.V.: We zagen het telkens wanneer we van mijn ouders kwamen, dus ongeveer op hetzelfde
tijdstip denk ik.
011 F.D.: Hoe ver van jullie bevond het verschijnsel
zich ongeveer?
012 M.V.: Ik schat een 100 meter.
013 O.D.: Toen jullie het verschijnsel voor het eerst
opmerkten, zagen jullie toen meteen of dat licht van
een voorwerp afkomstig was?
014 M.V.: Toen we dichter kwamen zagen we dat
het een driehoek was. We zagen de straal in het
midden en de lichten in de hoeken. Je zag hem ook
meteen draaien rond z‟n as.
015 O.D.: Het je het voorwerp zelf goed kunnen
waarnemen? Was de driehoek zelf ook verlicht?
016 M.V.: De driehoek zelf was niet verlicht. We
zagen enkel de felle straal in het midden en de drie
lichten op de hoeken.
Fig. 7 : Schets van het driehoekig verschijnsel gemaakt door
de getuige bij het invullen van de vragenlijst. (© M.V.)
017 F.D.: Welke kant van het verschijnsel heb je
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in feite waargenomen?
018 M.V.: We hebben enkel de onderkant kunnen zien.
019 F.D.: Wanneer heb je deze waarnemingen gedaan?
020 M.V.: Aan de leeftijd van de kinderen nu denk ik midden de jaren ‟90. Kort nadat die UFO-golf in
de media is gekomen.
021 F.D.: Weet je misschien nog het seizoen of een andere belangrijke datum waardoor je de datum
van de waarneming alsnog terug zou kunnen vinden?
022 M.V.: Het was zeker niet in de winter. Ik had eigenlijk de datum moeten opschrijven. We hebben
daar nooit aan gedacht. De kinderen waren trouwens ook enorm bang van het voorwerp.
023 F.D.: Waren de kinderen bang door jullie reactie of door het zien van het voorwerp?
024 M.V.: De kinderen zagen ook dat er iets niet normaal was. Wij dachten dat het een helikopter was.
Eerst zagen we de straal, het is pas toen we dichter kwamen dat we zagen dat het uit het midden van
dat ding kwam. Toen we dichter kwamen ging die straal langzaam naar boven en verdween in de
driehoek. Dat kon geen helikopter zijn, want een helikopter kan zo niet draaien rond zijn as, ik bedoel
hij zou sneller moeten draaien.
025 F.D.: U verteld dat U de straal werkelijk zag naar boven gaan. Wat bedoeld U hiermee? Is de
straal niet langzaam uitgedoofd?
026 M.V.: Neen, we zagen de straal werkelijk naar
boven gaan en in het toestel verdwijnen.
027 O.D.: Was dat een normale lichtstraal of was
er iets raars mee?
028 M.V.: Dat was een normale lichtstraal, maar
als ze naar boven bewoog was er een einde aan de
straal. Dat vond ik zeer raar. Misschien hebben ze
weer iets uitgevonden dat top secret is? Je weet dat
niet hé. Wij hadden dat gezien en kort later was
het verschijnsel volop in de media. Vele mensen
hadden ook iets vreemds gezien. Er was zelfs
iemand die een foto van die driehoek had kunnen
maken (*).
029 O.D.: Die foto die je toen in de media hebt
gezien, was dit voor of na Uw ervaring?
030 M.V.: Dat was na onze ervaring.
031 O.D.: En trok dit wat jij had gezien op dat
Fig. 8 : Schets van de situatie gemaakt door de getuige. (©M.V.)
wat er op de foto stond?
032 M.V.: Dat was helemaal hetzelfde. Ik heb die foto zelfs uit de krant gesneden en getoond aan de
kinderen. Ik zei hen dat dit hetzelfde was dat wij toen gezien hadden.
033 F.D.: Heb je dat bewuste artikel nog ergens liggen?
034 M.V.: Neen, ik heb het lang bijgehouden, maar het is plots verloren gegaan.
035 O.D.: Enig idee waaruit dit artikel afkomstig was?
036 M.V.: Geen idee. Maar het was in ieder geval uit een krant.
037 F.D.: Kun je de exacte locatie van de waarnemingsplaats aanduiden op een kaart?
038 M.V.: Ja, geen probleem.
[Zonder enig probleem duid de getuige onmiddellijk de plaats van de waarneming aan op een
topografische kaart.]
039 M.V.: Toen ik onlangs nog eens langs de plaats van de waarneming kwam, zag ik dat het huisje
waarboven de driehoek zweefde afgebroken was. Ik passeer daar immers niet vaak meer.
040 F.D.: In de directe omgeving staan wel nog andere huizen waar mensen wonen die eventueel ook
iets gezien hebben?
041 M.V.: Ja, er staan daar verschillende woningen.
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(*)M.V. alludeert naar alle waarschijnlijkheid op de bekende Petit-Rechain foto, gemaakt in april ‟90.
042 O.D.: Zijn jullie doorgereden tot jullie onder de driehoek waren, of hoe is dat precies gegaan?
043 M.V.: Op het moment dat we dichter kwamen is die lichtstraal weggegaan en is het gevaarte
beginnen verder vliegen. We zijn er eindelijk nooit onder geweest, het heeft steeds voor ons gehangen.
044 O.D.: Wat is ongeveer de dichtste afstand waarop je het verschijnsel hebt kunnen waarnemen?
045 M.V.: Ik schat 100 m.
046 O.D.: Heb je buiten de lichten nog andere details kunnen waarnemen aan de driehoek?
047 M.V.: Nee.
048 O.D.: Heb je de dikte van het voorwerp kunnen zien?
049 M.V.: Nee, niets. Het enige wat ik gezien heb, is dat het een driehoek was.
050 O.D.: Heb je kunnen zien of de hoeken scherp of afgerond waren?
051 M.V.: De hoeken waren afgerond. En het was zeker geen helikopter.
052 F.D.: Als die straal in het midden weg was, was er dan nog een licht te zien in het midden?
053 M.V.: Nee, enkel nog de drie lichten in de hoeken.
054 F.D.: Hoe groot schat je de driehoek zelf?
055 M.V.: Even groot als het huis waar het boven hing.
056 F.D.: Hebben jullie geluid gehoord?
057 M.V.: Doordat we in de wagen zaten konden we niets horen.
058 F.D.: Ken je de mensen die in dat huisje wonen waarboven je twee keer die driehoek zag?
059 M.V.: Dat was een oud vrouwtje, maar ik kende haar niet persoonlijk.
060 F.D.: Als laatste vraag: wat denkt U van UFO‟s?
061 M.V.: Ik geloof wat ik gezien heb. Ik weet niet wat het was, vandaar dat ik Uw hulp inroep.
062 F.D.: Denkt U dat UFO‟s buitenaards kunnen zijn?
063 M.V.: Ja, daar ben ik van overtuigd.
064 F.D.: OK, dit was het dan. Bedankt voor Uw tijd.
[Einde transcript]

Na afloop van het interview kon de getuige ons geen verder informatie verstrekken die tot eventuele
verklaringen kon leiden. Met de ex-man van de getuige is geen contact opgenomen omdat het gewezen
koppel onderling geen goede band meer hebben. Toch ben ik van mening dat hierdoor een belangrijke
getuigenis verloren is gegaan.
De kinderen werden eveneens niet aan een interview onderworpen omdat deze ten tijde van de
waarneming nog te jong waren en vermoedelijk weinig interessants aan dit onderzoek kunnen
toevoegen.
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7.

Gelijkaardige gevallen

De zoektocht naar gelijkaardige waarnemingen leverde meteen een heleboel gevallen op. Deze
waarneming ligt in het verlengde van de bekende Belgische UFO-golf van 1989-1990. Daarbij hebben
duizenden mensen in het Waalse deel van België vreemde driehoekige verschijnselen waargenomen.
SOBEPS (Société Belge d‟Etude des Phénomènes Spatiaux ) heeft in die periode het overgrote deel
van de meldingen onderzocht. Dit alles resulteerde in twee boeken die een licht op de golf moesten
werpen. SOBEPS werkte in die periode nauw samen met de Belgische militaire instanties. De golf
begon in de avond van 29 november 1989. Rijkswachters en burgers uit de streek van Eupen meldden
toen massaal driehoekvormige voorwerpen.
Verschillende verklaringen voor de vreemde driehoeken werden door onderzoekers naar voor
gebracht, maar een sluitende verklaring is er tot op vandaag niet gevonden.
In de jaren die daarop volgden zijn er ook aan Vlaamse kant verschillende waarnemingen van
driehoekige fenomenen binnengekomen. Ook hier heeft dit (beperkte) onderzoek geen sluitende
verklaringen opgeleverd.
Eén van de merkwaardigste waarnemingen van een object met onderaan een driehoekige
lichtconfiguratie en een schijnwerper is deze van Luitenant-kolonel AMOND in de avond van 11
december 1989 (zie www.caelestia.be/ernage.html).
In het hoofdstuk “Etude des particularités remarquablez” (Vague d‟OVNI sur la Belgique – 2, pp.166168 en pp.194-203) geeft Marc VALCKENAERTS een overzicht van UFO-meldingen uit de periode
van november 1989 t.e.m. november 1991 waarbij schijnwerpers werden opgemerkt (variërend in
aantal van 1 tot 4). Maar ook voor en na die tijdspanne van 2 jaar zijn regelmatig vliegende objecten
gemeld met heldere schijnwerpers aan de onderkant.
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8. Onderzoek
-

Aangezien er twijfels bestaan over de data en zelfs het jaartal van de waarneming te Romarin
werden geen pogingen ondernomen om onafhankelijke getuigen te vinden. Ook de identiteit van de
bewoonster van het woonhuis waarboven het onbekende voorwerp stil bleef hangen is niet bekend.

-

Uit de directe omgeving van de waarnemingplaats (die middelmatig bebouwd is) zijn ons alleszins
geen gelijkaardige meldingen bekend voor 1995 en 1996. Niettemin zou men denken dat een
driehoekig object met een schijnwerper boven een huis toch voor meer opschudding zou zorgen.
Wel werd nagelaten om middels een oproep in de buurt naar aanvullende getuigenissen te zoeken.

-

Nazicht van het archief leerde dat in 1995 de media volop aandacht schonk aan UFO‟s. Er waren
verschillende TV-uitzendigen en de kranten stonden bol van de reportages en getuigenissen. Het
was een zeer intense periode in de Belgische Ufologie. Volgende artikels werden in eigen archief
gevonden: Op 25 augustus ‟95 verscheen een groot artikel in Het Volk over de Roswell-affaire. Op
13 augustus ‟96 verscheen in Het Nieuwsblad een volledige pagina over de Belgische golf en kwam
de verklaring van een Loflyte uitgebreid aan bod. Het artikel toont echter wel geen foto uit PetitRechain. In het CAELESTIA-archief vonden we volgende artikels waar de Petit-Rechain foto wel
werd gepubliceerd en waarnaar de getuige eventueel heeft verwezen: De Morgen: “UFOverschijningen blijven onverklaarbaar”; La Meuse-La Lanterne : “Les ovnis restent des ovnis”;
Belang van Limburg: “Interventie-wagen nodig om UFO‟s op te sporen”

-

De verschillende verzonden vragenlijsten bevatten allemaal gelijkaardige verklaringen. Enkel van
de dochter van de getuige kregen we geen ingevuld exemplaar teruggestuurd. Aangezien alle
vragenlijsten op hetzelfde moment aan ons zijn teruggezonden is het niet zeker of deze allemaal
afzonderlijk zijn ingevuld. Het is dus maar de vraag in hoeverre deze als afzonderlijke getuigenissen
waardevol zijn.
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Het gedrag van het object doet meteen denken aan dat van een helikopter (het cirkelde rond zijn as,
het bleef stil hangen, maakte geen geluid, vloog traag verder). Afgezien van de driehoekvorm die
het verschijnsel volgens de getuige zou hebben vertoond, wijzen de vluchtkarakteristieken en de
schijnwerper in die richting. Onder bepaalde omstandigheden kan een helikopter namelijk vanop
grote afstand lijken op een
driehoekig voorwerp. De
beste kandidaat voor de
Belgische driehoek
bleek na onderzoek van Wim
VAN
UTRECHT
de
Aérospatiale SA-330 Puma.
Tijdens de Belgische golf
waren er daar drie van in
gebruik bij de rijkswacht. Ze
waren gestationeerd op het
terrein
van
het
Licht
Vliegwezen in Brasschaat. De
Puma's werden geleverd in 1973 en 1974, en verhuisden naar Melsbroek in 1993. Eentje stortte neer
in december 1993 in Lyon, de andere twee werden “midden de jaren „90” afgeschreven. Als het een
Belgische Puma betrof moet het dus één van de laatste vluchten van die helikopter geweest zijn. De
Puma heeft onderaan drie lichten in een driehoekformatie: twee lampen naar voren gericht op de
“ovalen” compartimenten waar het landingsgestel inzit, en één spot vooraan (zie Fig.9). Het feit dat
men geen geluid hoorde kan
Fig. 9 : Een foto van de Puma met de drie lichten uit de dossiers van het Duitse
uitgelegd worden doordat de
CENAP. (©CENAP)
getuige zich in een rijdende
wagen bevond. Twee vragen
blijven onbeantwoord:
-Vermoedelijk zou men op dichtere afstand de helikopter toch moeten herkennen.
-Het is onbekend wat een helikopter twee keer boven een huisje van een oude vrouw te zoeken
heeft.
We verwijzen in dit verband nog naar onderstaand getuigenrelaas dat we terugvonden op de website
van de Zwitserse Groupe de Recherche et d‟Etude des Phénomènes Insolites (GERPI):
Que dire si ce n'était qu'une ballade en voiture du côté de Ypres en Belgique!!! Quand une
lumière blanche aveuglante est venue nous éclairer par-dessus la voiture!! et de là, sortant du
véhicule, la lumière s'est éteinte. Pas de bruit si ce n'est qu'un bruit sourd; voyant une forme
au-dessus de nous, je me suis décidé à suivre cette forme!! car pensant à un ovni, je voulais en
avoir le coeur net!! Je suis arrivé à la base d'armée de Ypres où là je suis resté bouche bée!!!
Un hélicoptère électrique!! Vous ne me croirez ou pas mais cet hélicoptère était
TOTALEMENT silencieux!! avec ses 3 lumières, une devant et deux au train arrière, il y avait
de quoi penser à toutes choses de machines!! mais nous sommes restés perplexes car cet
hélico ne faisait aucun bruit. Vous comprendrez que quelque fois nos pensées vont pour des
objets volants non identifiés mais là j'ai eu la preuve que ce n'était pas un ovni mais bel et
bien un appareil qui nous survolait en silence!! beau la technologie?? mais de là à faire une
frayeur!! pensant à un ovni!! il y a de quoi se poser des questions???Amitiés!!
Paulo (Comines - France )
(Bron: www.ovni.ch/temoign/temoig37.htm)
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In het Nederlands geeft dat:
En dan dachten we gewoon een uitstapje te doen met de auto naar de kanten van Ieper in
België!!! Terwijl een verblindend wit licht ons van boven de auto kwam beschijnen!! en toen
we uit de auto stapten doofde het licht. Geen geluid, of het moet een heel dof geluid geweest
zijn; toen ik een vorm boven ons zag besloot ik die vorm te volgen!! want ik dacht aan een ufo
en wou er het fijne van weten!! Ik ben aangekomen aan de legerbasis van Ieper waar mijn
mond is opengevallen!! Een elektrische helikopter!! U gelooft me of niet maar die helikopter
was VOLKOMEN geluidloos!! met z‟n 3 lichten, één vooraan en twee aan het achterstel, we
hadden al aan van allerhande machines gedacht, maar die heli maakte geen enkel geluid. U
begrijpt dat onze gedachten soms in de richting gaan van niet-geïdentificeerde vliegende
objecten, maar toen kreeg ik het bewijs dat het niet om een ufo ging maar wel degelijk om een
toestel dat in stilte boven ons vloog!! Goed en wel de technologie?? Maar om een schrik van
te pakken!! wij dachten aan een ufo!! Je zou je voor minder vragen gaan stellen???
-

Wat vooral vreemd aan deze getuigenis is, is het feit dat de getuige tot twee keer toe hetzelfde object
boven hetzelfde huisje ziet hangen en telkens omstreeks hetzelfde tijdstip. In beide gevallen
meldden zich geen onafhankelijke getuigen van deze spectaculaire voorvallen.

-

De beschrijving van een lichtbundel die aan de basis afgesneden lijkt is minder ongewoon. Wellicht
hing er nevel boven de streek waarvan de basis de grond niet raakte. Het gebied tussen de bodem en
de mistlaag bevat geen waterdruppels en kan bijgevolg ook geen lichtstraal reflecteren. Hierdoor
raakt de lichtstraal de grond niet en lijkt het alsof hij is afgesneden.

Belgisch UFO-meldpunt

|

19
16

Onderzoeksrapport Romarin – midden 1995

9. Synthese en conclusie
Afgaande op de karakteristieken van het waargenomen verschijnsel is een helikopter de meest voor de hand
liggende verklaring. Omdat de data ontbreken kon echter niet nagegaan worden of er in die periode
helikopters in deze gebieden actief waren. De getuigen dachten trouwens in eerste instantie dat ze een
helikopter zagen (interview, regel 024: “We dachten dat het een helikopter was.”). De Puma-helikoper die
destijds door de rijkswacht gebruikt werd is de beste kanshebber om voor een driehoek aanzien te worden.
Wat deze waarneming minder waardevol maakt is dat er ondanks het feit dat dit een spectaculair voorval is
en er op de plaats van het gebeuren toch een hele rij woningen staan er geen verdere getuigenissen uit de
regio zijn binnengekomen. Niet van de bewoners en niet van inzittenden van voorbij rijdende wagens
(tamelijk drukke weg). Daarbij komt nog dat we geen exacte data hebben, waardoor een aantal verificaties
onmogelijk zijn.

Slotevaluatie
Ondanks het feit dat een helikopter de meest voor de hand liggende verklaring voor dit verschijnsel is,
blijven er gaten in deze uitleg. Belangrijke informatie ontbreekt (zoals de exacte data), waardoor het niet
mogelijk is om de zaak grondiger te onderzoeken. Er stelt zich bovendien het probleem van de tijd die
verstreek tussen de beweerde feiten en de melding ervan (minstens 10 jaar).

Frederick Delaere
(publicatieversie 10-12-2007)
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Publicaties bestellen
Regelmatig worden bij interessante meldingen van vreemde luchtverschijnselen nieuwe
onderzoeksrapporten opgesteld en later ter informatie verspreid onder geïnteresseerden. Een digitale versie
is steeds gratis verkrijgbaar. Het sturen van een mail met de vraag om het rapport te krijgen is voldoende.
Men kan eveneens een uitgeprinte versie van een rapport of bundel bekomen door het bedrag dat in de
onderstaande lijst te vinden is (onkosten voor het drukken en versturen) te storten op rekeningnummer 0639686878-08 met vermelding „Onderzoeksrapport nr (gevolgd door het nummer van het gewenste rapport) of
de naam van de bundel.

Verkrijgbare rapporten en bundels:

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Onderzoeksrapport Nr. 06.080802.2009 (Sint-Martens-Latem – 02-08-2008) – gedrukte versie = 5€

-

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

-

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

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

Belgisch UFO-meldpunt
Uw meldpunt voor vreemde luchtverschijnselen

www.ufomeldpunt.be

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