
 
 

 

 

Parseberjocht 

8 septimber 2022 

Albert Hoving begjint as tredde waarman by Omrop Fryslân 

Waar of gjin waar: Albert Hoving skoot fan moandei ôf oan as tredde meteorolooch fan Omrop 
Fryslân en pakt dêrmei syn passy wer op. "As ik nei bûten rin, sjoch ik fuort nei boppen." 
 
Hoving (62) wurke desennialang as meteorolooch by Fleanbasis Ljouwert. N ei it bestudearjen fan 
waarkaarten, modeldata, en meteogrammen seinde er de piloaten yn oft it al of net ferantwurde wie 
om it loftrom yn te fleanen. "Waarsomstannichheden spylje in grutte rol by it útfieren fan 
oefeningen", fertelt Hoving.  
 
"By in oanfal moatte je fan in bepaalde hichte ôf de grûn sjen kinne. En ek boppe see is in soad 
ynformaasje fereaske", seit de waarman. "Wynkrêft en -rjochting, it wolkepakket, it is foar de piloat 
krúsjaal om dêr kennis fan te hawwen. Allinnich dan wit er oft er fleane of lânje kin."  

 

Fan pensionado nei waarman  

Hoving hold yn 2021 op, nei twa tuskenjierren op Gilze-Rijen. Nettsjinsteande dat Hoving him as 

pensionado goed fermakke, ûnder mear mei jeugdwurk yn syn wenplak, makke de fakatuere as 

waarman by Omrop Fryslân wat los. "Ik bin noch fierstente fitaal om neat te dwaan. Boppedat is 

meteorology myn passy. As ik nei bûten rin, sjoch ik fuort nei boppen", seit er. "Ek fyn i k it hartstikke 

leuk om wer nije ûnderfiningen op te dwaan en minsken kennen te learen."  

Waarteam 

Albert Hoving is nei Tjitske Wiebenga en Jan Jonkman de tredde waarman yn it team fan eksperts by 

Omrop Fryslân. De waarpresintatoaren folgje Piet Paulusma op, dy't jierrenlang ít gesicht wie fan 

Omrop Fryslân. Nei syn ferstjerren yn maart hat de omrop keazen foar in nije formule: net ien 

waarman, mar meardere.  

 
Noat foar de redaksje  
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Publyk: publyk@omropfryslan.nl of (058) 
229 78 76.  
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 Persbericht 

8 september 2022 

Albert Hoving begint als derde weerman bij Omrop Fryslân 

Weer of geen weer: Albert Hoving schuift vanaf maandag aan als derde meteoroloog van 

Omrop Fryslân en pakt daarmee zijn passie weer op. "Als ik naar buiten loop, kijk ik meteen 

naar boven." 
 

Hoving (62) werkte decennialang als meteoroloog bij Vliegbasis Leeuwarden. Na het bestuderen van 

weerkaarten, modeldata, en meteogrammen seinde hij de piloten in of het al dan niet verantwoord 

was het luchtruim in te vliegen. "Weersomstandigheden spelen een grote rol bij het uitvoeren van 

oefeningen", vertelt Hoving. 

 

"Bij een aanval moet je vanaf een bepaalde hoogte de grond kunnen zien. En ook boven zee is veel 

informatie vereist", vervolgt de weerman. "Windkracht en -richting, het wolkenpakket, het is voor de 

piloot cruciaal om hier kennis van te hebben. Alleen dan weet hij of-ie kan vliegen of landen."  

 

Van pensionado naar weerman  

Hoving stopte in 2021, na twee tussenjaren op Gilze-Rijen. Ondanks dat Hoving zich als pensionado 

goed vermaakte, onder meer met jeugdwerk in zijn woonplaats, wakkerde het bericht wat aan. "Ik 

ben nog veel te vitaal om niks te doen. Bovendien is meteorologie  mijn passie. Als ik naar buiten 

loop, kijk ik meteen naar boven", zegt hij. "Ook vind ik het hartstikke leuk om weer nieuwe 

ervaringen op te doen en mensen te leren kennen."  

 

Weerteam 

Albert Hoving is na Tjitske Wiebenga en Jan Jonkman de derde weerman in het team van experts bij 

Omrop Fryslân. De weerpresentatoren volgen Piet Paulusma op, die jarenlang het ge zicht was van 

Omrop Fryslân. Na zijn overlijden in maart heeft de omrop gekozen voor een nieuwe formule: niet 

één weerman, maar meerdere.  

 

Noot voor de redactie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek: publyk@omropfryslan.nl  of (058) 299 

78 76. 
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