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Willemstad – Vanaf 1 december organiseert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) 

de Achtste Internationale Workshop over Tropische Cyclonen op het eiland Jeju in Zuid-

Korea.  
 

Dit jaar heeft een internationaal comité de Meteorologische Dienst Curaçao uitgekozen, om 

een meteoroloog aan te wijzen die deelneemt aan deze workshop. De heer Marshandy “Andy” 

Luciano, een van onze meteorologen, zal een van de vertegenwoordigers van het Caraïbisch 

Gebied op deze workshop zijn. De WMO zal alle onkosten, die met zijn participatie aan dit 

evenement gemoeid zijn, dekken. 
 

De WMO organiseert deze workshop om de vier jaar en elke keer vindt dit evenement in een 

ander gebied plaats. Dit jaar vindt het plaats in het gebied van de taifoens, dus in het oosten 

van Azië. Het doel van deze workshop is om wetenschappers op het gebied van tropische 

cyclonen, in de gelegenheid te stellen om hun ervaringen met operationele meteorologen uit te 

wisselen.  
 

Deze uitwisselingen zijn o.a.: 

1. het verbeteren van de computermodellen, die gebruikt worden om de route en de 

intensiteit van tropische cyclonen te verwachten; 

2. theorieën van mechanismen, die met de ontwikkeling van tropische cyclonen te maken 

hebben, te bespreken. 
 

Op deze manier kunnen beide groepen van elkaars ervaringen leren. Samen wordt er dan 

gewerkt, om hun capaciteit om verwachtingen en waarschuwingen voor het algemene 

publiek, de lucht- en scheepvaartsector te maken, zo goed mogelijk te verbeteren, voor het 

geval zich de dreiging van een tropische cycloon in een bepaald gebied zich voordoet.  
 

Enkele van de onderwerpen, die tijdens deze workshop behandeld zullen worden zijn: 

• recente vooruitgang in de capaciteit om de ontwikkeling van orkanen te verwachten, 

• communicatie en effectieve systemen om de gemeenschap te waarschuwen, 

• structuur en structuurverandering van tropische cyclonen, 

• route en intensiteitsverandering, wanneer een orkaan land bereikt, 

• en diverse andere interessante onderwerpen. 
 

 

 

 Op bijgaande foto (volgende pagina) ziet u de heer Luciano (rechts) in gezelschap van Dr. 

A. Martis, directeur van de Meteorologische Dienst Curaçao in de incheckhal op Luchthaven 

Hato. 
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