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Wat een weer!
Storm Ciara zullen we ons nog lang herinneren. Hij raasde over
heel veel landen. En hij ging heel hard tekeer. De hoogst gemeten
rukwind in ons land was 120 km per uur. Toch is dat geen record.
In 1990 haalden we windstoten van 168 kilometer per uur.

Is er gevaarlijk weer op komst
in ons land? Dan brengt het
Koninklijk Meteorologisch
Instituut (KMI) ons op de
hoogte. Het gebruikt vier
kleurcodes: groen, geel, oranje
en rood. Bij groen is er niets
aan de hand. Code geel wil
zeggen: er is mogelijk kans op
gevaarlijk weer. Bij oranje is er
grote kans op extreem weer.
Wees voorbereid en volg de
raadgevingen op. Code rood
betekent: heel gevaarlijk! Pas
je activiteiten aan. En breng
jezelf zo nodig in veiligheid.

er? Als een storm over een
ander land raasde, kreeg hij
een andere naam. Nu maken
een aantal landen jaarlijks een
lijst met namen voor stormen.
Er bestaat een Britse lijst en
een Franse lijst. België volgt
de Franse lijst. De lijsten zijn
alfabetisch. Er is één naam
bij elke letter. De Britse lijst
begint met Atiyah en eindigt
met Willow. De Franse lijst
begint met Amelie en eindigt
met Wanda.

Ciara
Wie geeft de naam aan een
storm? Dat doet het land waar
de storm voor het eerst code
oranje krijgt. Nu was dat in
Groot-Brittannië. Daarom
kreeg de storm een naam
uit de Britse lijst. De naam
begint met de derde letter van
het alfabet. Ciara is immers
de derde storm in het Britse
stormseizoen van 2019-2020.

Ciara is de eerste storm over
ons land die een naam kreeg.
Het is een Ierse naam. Je
spreekt hem uit als ‘Keera’.
Een storm krijgt pas een naam
bij code oranje. Vroeger gaven
landen hun eigen naam aan
stormen. Maar wat gebeurde
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Een naam

