Referenties & revenuen
-mediaWeerschrijver / presentator & meteor. strateeg Marc Putto (1967)

Werkzaamheden ten behoeve van krant, radio, televisie, internet

- 1977 tot heden

Meldingen bijzondere weerobservaties & adviezen o.a aan KNMI & MC.

- 1981 en 1982

Stage Meteo Schiphol (introductie in de operationele luchtvaartmeteorologie)

- 1982

Samenvatting meteo-onderzoek voor/in Dagblad Trouw

- 1985

Veronica TV (reportage) in ‘voorloper’ BNN

- 1986

Bijdragen NOS radio 3 en Heemsteedse Courant

- 1987

Veronica Ontbijt TV, weercorrespondent op locatie

- 1988

Radio Haarlem zenderweerman en Haarlems Dagblad, (weerman a.i)

- 1989

Radio Heemstede zenderweerman

- 1989-1994

Dagelijkse -zeer populaire- weerrubriek Radio Noord-Holland

- 1990

VARA radio, weerman eerste helft dat jaar en andermaal -come back- in 2001

- 1990-1995

Omroep Vereniging Haarlemmermeer (VLOH), weershows op de zondagen!

- 1992-1994

VARA TV, weermaster prime time za. avond & Pilot AVRO radio 2 progr.(’94)

- 1994

Weervoorlichter Kanaal 7 BV TV en VOO-programma Reisgids, (zomerprogn.)

- 1995-1996
- 1996

Radio Haarlem zenderweerman (ochtendshow)
Radio Rotterdam-stad, Radio Den Haag, weerman a.i, RTV Haarlem txt.TV
SBS 6 Televisie (reportage)
RTL 4 Talkshow, item over weer

- 1997

Veronica Call TV, weerupdater, (7.30u./ 8.30u.)

- 1998 tot 2004

Weerupdater (AVRO+ NPS) Radio 3 FM (nacht - en vroege ochtend)
Even uitstapje naar ‘Stenders vroeg’ in voorjaar ‘2000

- 1999

NCRV Televisie, reportage over weerman MP & de Zondvloed in september
* Idem in maart 2003 en nu over het verwachte weer in de Irak (Golf)-oorlog

- 1998-2003

‘Huismeteoroloog’ Haarlems Dagblad (speciale en bijzondere items regio)

- 2001(eind)

Weervoorlichter bij grote elektronische uitgever Markit Media…
Geheel autonoom produceren/samenstellen en redigeren van 49 edities voor
kabelkranten (2,6 miljoen hh), dagelijks twee maal, door geheel Nederland.
Zeer arbeidsintensieve, maar buitengemeen uitdagende klus iedere dag weer.
-Incidenteel geconsulteerd door TV Noord-Holland 2002/’03 (spec.weeritems).
< Overigens weeradviseur/souffleur ten behoeve van een aantal landelijk
opererende weermannen en talloze <kleine> free lance diensten in dit kader.
Vele interviews en rapportages in krant, tijdschrift en soms in vakbladen.

- 2003* maart.

- 2004

Yorin FM Staverman’s Classics: ieder weekend de weerquotes uit het verleden

- 2005

Yorin FM St.Classics: ieder weekend de weerquotes uit het verleden genoemd
Editie.NL: commentaar n.a.v. onderzoek TRENDBOX over ‘weertevredenheid’

- 2006

Maart: even vervanging weerman Jan Versteegt op radio 2 vanwege ‘ziekte’
Advisering agrarische sector en weerscribent lokale edities dag - en weekbladen
Gestart als full professional weer(ad)visionair onder de bedrijfsnaam WPMP.

- 2007

Verdere exploratie & opdrachten -nichemarkt- (lokale) media (landelijk)
Uitbreiding weeradviezen (diverse sectoren), een incidentele presentatie in NL

- 2008

Prolongatie van de activiteiten als bij 2007 genoemd
Webregio TV-weerman (TMG) sedert voorjaar (mei)
Weerkundig medewerker RTL 4 programma Yacht Vision (najaar)

- 2009

Prolongatie van de activiteiten als bij 2007en 2008 genoemd (26 opdr. gev.)
Uitbreiding radioweerberichten/(gesproken) columns op DCA-markt & Ziezo.biz
Weervoorlichting Seaport RTV & RTV Haarlem en radio Schouwen-Duiveland.
Introductie (telefonische) Weerprimeurlijn in najaar met tel. nr. 0900 - 1234554
Gastoptredens n.a.v winterprognose bij Editie NL, radio Veronica en Q music.
Ook bij RTV Noord-Holland en de site Geen Stijl diverse malen gevisiteerde.

- 2010

Prolongatie & uitbreiding van de meteo-activiteiten zoals in 2009, 2008, etc.

- 2011 & 2012

Idem als in 2010, 2009, etc. Pownews op Nederland 3 / radio 1 soms als gast.
Introductie weerprimeurlijn (0902-15405) in België.

