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Het Belgisch UFOmeldpunt 
Een meldpunt voor vreemde luchtverschijnselen 
 

Frederick DELAERE & Werner POETS 

 
Het begrip “UFO” 
 
Merkwaardige verschijnselen in de lucht worden waargenomen door mensen van alle rangen en 
standen doorheen de geschiedenis. Een populaire benaming van een vreemd luchtverschijnsel is 
UFO wat de afkorting  is van Unidentified Flying Object. De strikte definitie van een UFO  is een 
licht,  verschijnsel  of  voorwerp  in  de  lucht,  dat  ook  na  onderzoek  niet  geïdentificeerd  kan 
worden.  In wezen  is  een  “UFO” dus  niets meer  dan datgene wat  aanleiding  geeft  tot  een UFO‐
melding. De aanduiding “UFO” slaat dus niet op de aard van het waargenomen verschijnsel maar 
heeft  betrekking  op  de  informatie waarover men  beschikt  ten  aanzien  van  het waargenomen 
verschijnsel  en  de  interpretatie  hiervan.  Een  verschijnsel  dat  aanvankelijk  als  een  UFO werd 
aangeduid kan op basis van nieuwe informatie of inzichten zijn UFO‐status verliezen en een IFO 
worden  (Identified  Flying Object).  De meeste UFO‐meldingen  kunnen  na  onderzoek  inderdaad 
verklaard  worden  als  waarnemingen  van  bekende  verschijnselen,  zoals  hemellichamen, 
meteoren, satellieten, vliegtuiglichten, ballonnen, lichtshows van discotheken, enz…. 
   
De opinie volgens dewelke UFO’s vereenzelvigd kunnen worden met buitenaardse tuigen is diep 
doorgedrongen  tot het grote publiek. Dit op zich maakt het al  zeer moeilijk om over UFO’s,  in 
hun zuivere betekenis  te  communiceren. Dit  is de  reden waarom serieuzere onderzoekers die 
geïnteresseerd  zijn  in  het  UFO‐verschijnsel  de  gerapporteerde  verschijnselen  tegenwoordig 
aanduiden  met  UAP  (Unidentified  Aerial  Phenomena).  Zo  wordt  de  buitenaardse  connotatie 
vermeden. Bovendien dekken de woorden  “flying”  en  “object”  in UFO niet  altijd de  lading. Het 
hoeft  niet  altijd  te  gaan  om  'vliegende  objecten'  (een  stilstaand  lichtverschijnsel  bijvoorbeeld 
kan ook). 
 
Augustus 2007: een meldpunt werd geboren 
 

Reeds een aantal jaren was er in België nood aan een neutraal en onafhankelijk meldpunt voor 
vreemde  luchtverschijnselen  toen  Frederick  DELAERE  (een  onafhankelijke  onderzoeker)  en 
Wim VAN UTRECHT (voorzitter van CAELESTIA, www.caelestia.be) tot het besluit kwamen om 
een dergelijk meldpunt op te richten. DELAERE zou het meldpunt vorm geven en coördineren. 
Inkomende  meldingen  zouden  in  samenspraak  met  CAELESTIA  geëvalueerd  worden. 
Ondertussen  is  het  meldpunt  versterkt  met  twee  medewerkers  die  zich  toeleggen  op 
veldonderzoek en het samenstellen van onderzoeksrapporten. 
 
De meest eenvoudige manier om de getuigen tot bij het meldpunt te krijgen was via het Internet. 
Meteen werd begonnen met het samenstellen van een weblog die voor getuigen makkelijk via de 
populaire  zoekmachines  te  vinden was    Er werd  de  getuigen  gevraagd  om  hun melding  door 
middel  van  een  e‐mail  door  te  sturen. Tijdens het  eerste werkingsjaar  kwamen 39 meldingen 
binnen. Het overgrote deel van deze meldingen vond al vlug een verklaring als vuurballon (ook 
wel Thaise ballon genoemd). 
 
Doelstelling van het meldpunt 
 

Er  is heel wat geschreven m.b.t. het UFO‐verschijnsel. Helaas wordt het belangrijkste element, 
namelijk de waarnemingen en het onderzoek van deze waarnemingen veelal verwaarloosd. Het 
doel van het Belgisch UFO‐meldpunt is om deze leemte op te vullen met grondig beschreven en 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onderzochte  waarnemingen.  Van  interessante  waarnemingen  worden  onderzoeksrapporten 
opgesteld.  Indien mogelijk wordt  op  het  einde  van  zo’n  rapport  een  onderbouwde  verklaring 
gegeven voor het waargenomen verschijnsel. We verwachten van de lezers van deze rapporten 
niet  dat  ze  gedachteloos  de  conclusie  van  de  onderzoekers  van  het  Belgisch  UFO‐meldpunt 
overnemen. De rapporten bevatten voldoende  informatie zodat de  lezer zelf een conclusie kan 
trekken m.b.t. de erin besproken waarnemingen. 
 
De werkwijze die gehanteerd wordt bij het opstellen van deze rapporten kan men nalezen op de 
website  van  het  Belgische  UFO‐meldpunt  http://www.ufomeldpunt.be/doel.html.  De  concrete 
resultaten,  m.a.w.  de  onderzoeksrapporten  zelf,  kan  men  downloaden  via 
http://www.ufomeldpunt.be/publicaties.html. 
 
Naast  het  onderzoeken  van meldingen  legt  het Belgisch UFO‐meldpunt  zich  tevens  toe  op het 
archiveren en publiceren van de meldingen die  jaarlijks binnenkomen. Dit resulteert dan in de 
publicatie van het jaarverslag waar alle meldingen van het betreffende jaar in vermeld worden. 
 
Een “balkvormig” voorwerp boven SintMartensLatem  
 

Van het UFO‐fenomeen denkt men vaak dat het gaat om heldere hemellichamen of om de spots 
van een discotheek die op een wolkendek  reflecteren. Verschillende van dergelijke meldingen 
bereiken  inderdaad  het  meldpunt  en 
worden  dan  ook  zeer  vlug  verklaard. 
Niettemin  komen  er  ook  meer 
gedetailleerdere  meldingen  binnen 
waarvan  men  op  het  eerst  zicht  niet 
meteen  een  duidelijke  verklaring  kan 
bedenken.  Deze  gevallen  krijgen 
bijzondere  aandacht  en  worden  verder 
onderzocht  in  de  hoop  dat  er  een 
rationele  verklaring  voor  het 
waargenomen verschijnsel kan gevonden 
worden. Een voorbeeld van  zo’n geval  is 
een  waarneming  uit  Sint‐Martens‐Latem 
van  een  “balkvormig”  voorwerp. 
Hieronder wordt een korte samenvatting 
gegeven van deze waarneming. 
 
 
Tijdens de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 augustus zaten N.L. en twee vrienden op het terras 
aan  de  achterzijde  van  de  woning  van  N.L..  Plots  zagen  ze  een  20‐tal    lichtjes  één  na  één 
opstijgen.  Ze  volgden  ongeveer  dezelfde  baan.  Deze  lichtjes  waren  veel  feller  dan  sterren  en 
hadden een oranje‐gele kleur bij het opstijgen, er was duidelijk iets dat leek op een verbranding.  
Op een zekere hoogte doofde de gloed uit, alsof de verbranding ten einde was. 
 
Toen  de  oranje‐gele  gloed  van  het  laatste  lichtje  niet  meer  te  zien  was  merkten  N.L.  en  zijn 
vrienden een  zeer duidelijk  zichtbaar object  op.   Dit  veel  grotere object had de vorm van een 

Reconstructie van de waarneming van het balkvorige object,  
gemaakt door Wim VAN UTRECHT op basis van gegevens  
aangebracht door de getuige. 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korte  balk  en  volgde  een  baan  die  in  het  verlengde  lag  van  de  kort  daarvoor  waargenomen 
objecten. Deze laatste fase van de waarneming was bijzonder spectaculair. 
 
Dit grotere object steeg echter niet op maar vloog voorbij. N.L. had de indruk dat het object zich 
op  grote  hoogte  bevond  en dat  het  enorm was qua  omvang.  In  zijn  vlucht  roteerde dit  object 
traag om de as die door het voor‐ en achtervlak van de balkvorm liep.   Het voorwerp tuimelde 
als het ware door de lucht. 
 
Onze medewerker Werner POETS zette z’n  tanden  in deze waarneming en kwam na enige tijd 
zoeken  met  een  mogelijke  verklaring  voor  wat  de  getuige  zag.  Het  volledige  rapport  kan  u 
vinden op www.ufomeldpunt.be, op de pagina publicaties. 
 
Zijn alle UFO’s eigenlijk IFO’s? 
 

De  meeste  UFO‐meldingen 
blijken,  na  nader  onderzoek, 
bekende  verschijnselen  te  zijn. 
Soms  zijn  het  gewone 
verschijnselen zoals een planeet 
die  bij  ongewone 
omstandigheden  wordt  gezien 
of  verschijnselen  die  eerder 
uitzonderlijk  zijn  zoals  de 
metersgrote rookkring waarvan 
hiernaast een foto is afgedrukt. 
 
Sommige  mensen  maken  zich 
snel  van  het  UFO‐fenomeen  af 
door  er  vanuit  te  gaan  dat  de 
oorzaak van UFO‐meldingen gezocht moet worden bij een gebrek aan kennis van astronomische 
en  atmosferische  verschijnselen  of  dat  het  waarnemingsvermogen  van  diegene  die  een  UFO 
meldt niet deugt. We mogen verwachten dat deze vermeende gebreken niet opgaan voor iemand 
als Clyde Tombaugh, de ontdekker van Pluto. Hij kan niet beticht worden van een gebrek aan 
waarnemingsvermogen. Over zijn waarneming van een merkwaardig verschijnsel in de lucht in 
1949 zei hij  “I doubt  that  the phenomenon was any  terrestrial  reflection, because... nothing of 
the kind has ever appeared before or since... I was so unprepared for such a strange sight that I 
was  really  petrified  with  astonishment.”  (Bron:  http://en.wikipedia.org/wiki/Clyde_Tombaugh) 
Een  ander  voorbeeld  van  een  astronoom  die  een merkwaardige waarneming  deed  is  Lincoln 
LaPaz. Eind  jaren  ’40 werden verschillende waarnemingen gemeld van groene vuurballen. Als 
meteoorexpert  onderzocht  dr.  LaPaz  deze  waarnemingen  in  opdracht  van  het  Amerikaanse 
leger.  Dr.  LaPaz  nam  op  december  1942  zelf  een  groene  vuurbal  waar.  Deze  groene  vuurbal 
werd ook waargenomen vanuit verschillende plaatsen in het noorden van de staat New Mexico 
ondermeer vanuit Los Alamos Scientific Laboratory. Dit liet toe om via triangulatie de baan van 
het  object  te  bepalen.  De  baan  voldeed  niet  aan wat men  van  een meteoor mag  verwachten. 
Ondermeer  veranderde  de  richting  van  het  object,  iets  wat  onmogelijk  is  voor  een  meteoor. 
(Bronnen:  http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_LaPaz  en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_fireballs ) 
 
Er zijn dus ook waarnemingen die verricht zijn door geoefende waarnemers, soms onafhankelijk 
van elkaar, die gedetailleerd beschreven hebben wat zij hebben waargenomen. Soms is er naast 

Foto van een rookkring die een getuige maakte op 23‐12‐2007 in 
 Alphen aan den Rijn (NL) 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een visuele waarneming ook een radarregistratie beschikbaar, waarvoor geen verklaring wordt 
gevonden.  Deze  restcategorie  ligt,  afhankelijk  van  de  bron  tussen  de  1  en  40 %  van  de  UFO‐
meldingen. De vraag is of deze restcategorie enkel bestaat uit bekende verschijnselen die door 
ongewone  omstandigheden  anders  worden  waargenomen.  Mogelijk  nemen  mensen  soms 
zeldzame verschijnselen waar waarvan de aard nog onbekend is maar die wel passen binnen de 
huidige wetenschappelijke kennis. Dat er mogelijk ook verschijnselen worden waargenomen die 
buiten ons huidig wetenschappelijk  referentiekader  vallen  is  a  priori  niet  uit  te  sluiten.  Enkel 
een gedetailleerde analyse kan hierop een antwoord bieden en dat is het doel van het Belgisch 
UFO‐meldpunt. 
 
Er zijn zeer veel meldingen die behoren tot de restcategorie van de onverklaarde waargenomen 
luchtverschijnselen.  Zulk  een  geval  hier  presenteren  zou  te  veel  plaats  vergen.  Voor  wie 
interesse  hiervoor  heeft  verwijzen  we  naar  het  incident  waarbij  twee  ervaren  piloten  en 
verschillende  passagiers,  onafhankelijk  van  elkaar,  op  23  april  2007  een  merkwaardig 
verschijnsel zagen dat ook door radarinstallaties is geregistreerd. Een uitgebreid verslag over dit 
geval kan men vinden op http://www.guernsey.uk‐ufo.org/. 
 
Het Belgisch UFO‐meldpunt neemt ten aanzien van elke UFO‐melding geen a priori standpunt in 
maar  tracht  interessante  meldingen  op  een  objectieve  manier  zo  nauwkeurig  als  mogelijk  te 
beschrijven en te documenteren. Op deze manier is een gefundeerd onderzoek mogelijk. 
 
Het  Belgisch  UFO‐meldpunt  is  geen  voorstander  om  elke  merkwaardige  en  (voorlopig) 
onverklaarde melding toe te schrijven aan de activiteit van buitenaardse wezens. Het meldpunt 
distantieert zich dan ook van de koppeling  tussen UFO‐meldingen, graancirkels en vermeende 
ontvoeringen  door  buitenaardse  wezens.  Het  uitgangspunt  dat  onverklaarde 
luchtverschijnselen, zonder verdere aanwijzingen, toe te schrijven zijn aan buitenaardse wezens 
(of tijdreizigers e.d.),  is vergelijkbaar met het uitgangspunt van de intelligent design‐beweging. 
Ook  hier  worden  gaten  in  de  verklaringsmogelijkheden  van  de  (huidige)  biologische 
evolutietheorie, zonder verdere aanwijzingen, toegeschreven aan een hogere intelligentie. Zulke 
uitgangspunten die dienen als universele gatenvullers van de huidige wetenschappelijke kennis 
komen blijkbaar tegemoet aan de drang bij sommige om op alle vragen een antwoord te geven. 
Vanuit  wetenschappelijk  standpunt  zijn  zulke  uitgangspunten  onvruchtbaar  omdat  ze  geen 
aanknopingspunten bieden voor toetsing of verder onderzoek.  
 
Nieuwe website 
 

Tijdens het eerste werkingsjaar gebeurden de meeste meldingen via e‐mail. Vaak ontbraken een 
aantal belangrijke elementen zoals datum, tijdstip, exacte waarnemingsplaats, hoek waaronder 
het verschijnsel werd waargenomen, enz…   Gegevens die kunnen bijdragen tot het vinden van 
een  rationele  verklaring.  Het  mailen  moest  dus  plaatsmaken  voor  een  nieuwe  en  directe 
methode  van  melden.  Hiervoor  werd  begin  2009  begonnen  aan  het  samenstellen  van  een 
website  die  de  oorspronkelijke  weblog  moest  vervangen  en  die  men  kan  bereiken  op: 
www.ufomeldpunt.be.  
 
Naast het bieden van een mogelijkheid aan getuigen om hun ervaring op een efficiënte manier 
aan ons kenbaar  te maken, moest de nieuwe  site  ook  een  informatieve  functie hebben. Op de 
pagina  “recente meldingen”  kan men  alle  binnengekomen meldingen  van  de  laatste  dagen  of 
weken  terugvinden. De pagina  “publicaties” geeft de bezoekers van de site de gelegenheid om 
alle  publicaties  van  het  Belgisch  UFO‐meldpunt  te  bekijken.  De  publicaties  behelzen  de 
onderzoeksrapporten  en  het  jaarverslag  waarin  alle  meldingen  van  het  desbetreffende 
werkingsjaar terug te vinden zijn. 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We hopen dat het Belgisch UFO‐meldpunt kan bijdragen tot een serieuze aanpak van het UFO‐
fenomeen en dat verschillende op het eerste zicht niet verklaarbare waarnemingen van vreemde 
luchtverschijnselen alsnog een rationele verklaring krijgen. De ervaring leert overigens dat ook 
een heleboel getuigen op zoek zijn naar een rationele uitleg voor wat ze hebben waargenomen.    
 
 
Tekst: Frederick DELAERE & Werner POETS 
Met dank aan Wim VAN UTRECHT 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Voor meer info over het 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kan 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surfen 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Meer 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u 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