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Druli jaar voor Weerstation (irootegast

Hor€a Kollumerland wil
invoer ketenledenliJsten

GROOTEGASï - ^{Ígelopeu jaar u'as eetrdrul'7flor rcof 't'?{r $toÍiox
Grootogast: irtslcllaÍie rqn pen eigtl ontleer er bliks{rrld?tecli?,

Morgenmiddag de
gemeentelijke derby t Fean
'58 Buitenpost

toetrerling ils rlatalertrancier ttqnzot,el illcÍeo-CorutrlÍo/sooÀ'/reÍI{N'.IIíI
Een en ander rêsulteêrde er in dat dê
internetsite van dlt station inmiddels tot de
best bekeken amateuruersite

van Noord-

Nederland behoort. Dagen als met een
weeralam

kan de server de

bêzoekeEaantallen
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zoeken [

Heeft u nieuws? l'4ailhetl Wilt u adveaeren? Klik hier

TLM zorgt vooÍ gezelligt€id
extra koopavond
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december 2009 5 jaar. Maar na al deze
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Sinterklaas Eaat voor tól-ender-Ét-strcok

I{oÉnienr\s

Dongeradeel bekijkt
mggelijkheden v@r eigen

1. Aanhoudingen na verniellnE brievenbus

Bijendere cadeaus op cbs
"De
Wynroas"

Inmiddêls bestaat het sfètion per 1

het wêêkoveu

::ctog

oP

ef,eÍgiebedÍijf

amper blihouden,..

o4 December

J

met vuu&êÍk
2. Twee gewonden bij aanrijding
3. Motoragent en ombnder

redden leven

Sinterklaas houdt open huis in

successen is dat geen rêdên voor

Kollum

weêramateur Wisse van der Velde om het

4. Polihe houdt verdachte na mishandeling
Waar zijn onze hazen
gebleven?

hierbij te laten,
"Wij
willen stêeds opnieuw inspelen op de

5. Veel s(hade bij inb{aak in De Trije
Doarpen

Draadloos Dokkum

toenemênde vraag naar het fenomeen weer

Druk jaar voor Weerstation
Grootêgast

en alles wat daarbu hoort. Daarom vinden
wij het niet meer dan logische keuze om

Nleer kort nieuws..,

daarbij @k onze gêheel eigen satelliêtdaia
aan te biedên. Daar komt bij dat een
heleboel weersraHons vaak vrij verkriigbare
data van internet gebruÍken, Dan Ea Je
ongemerkt toch veel op elkaar lijken, Wij
willen uniêk blijvên'.
Na eigen onweêr en bliksemdetectie

dus ook eigèn satellietbeêlden.

werd êen professionele weer*tellietontvanger
profi-antenns

werden Eeplaatst, Ook mest

aangschaft

Hiervoor

ên bljbehorende

er een nieuwe server ingericht

worden. Ook dit is weer een uniek systêêm, aangezien hier landêlljk maar een
1O-tal statians mee werken. Op diê manier kunnen de NOAA weeFatellieten
worden onwangen.
Adminisb'ation,

NOAA sbat

vooÍ: National Oceanic and AtÍnospheric

dit zijn dê Amerikaanse weersatellieten.

eens overkomen op een heldere avond.-.,,Wilt

U ziet ze vàst wel

u meêr informatie hierover,

dan kunt u hêt bste de internetpaglna bezoeken.
''Sinds
eind novemb€r kunnen we dus zelf de satêllietbeelden

onwangen.

Dit

in een hoge kwaliteit en actueel, we hebben de moEelijkheid om heel veel
verschillende beelden te tonen op onze site, maar daaÍvoor is nu eerst een
selectie gemaakt. Tevens helpt ons dit om de regionale verwachting
op !e stellen. Het is zelfs mogelijk vooÍ b@ekêrs
bepaalde aÍbêelding uit het verleden op te vcgen.

nog beter

van de site om een

ffi ono"o,.*neBcdri,wr

Deze seryice is geheel

kostenl@s. De getoonde beelden zien er prachbg uit met heel veel detall. Wê
kunnen zelfs beelden ontvanEen van Noord-Afrika tot aan de poolcirkel..'
Natuurlitk is dit wel afhankelijk

van de rlchHng en overkomt

van de satelliêt"'

Op de vraag of dit nu het einde is van de professionalisering antwoord de
"Nou,
êen Doppler Neerslagradar zou nog wel eens wat zijn.
weeramateur:
Daar staan er maar 2 van in Ned€rlànd. Ën diê ajo beide van het KNMI."

Zie

en kies in het
voor de nieuwe satêllietpagina www.weerstation-grootegast.nl
'satellietbeelden'
. Op de foto's: de weerkameÍ met satellietbeelden en
menu
de spèciale onwangstantênne.
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