Windsnelheidstabel voor op open zee.
Windkracht KNMI
(Beaufort)

uitdrukking

Gemiddelde windsnelheid
(m/s)

(knopen)

Herkenning

(km/h)

0
1

Windstil.
Zwakke wind.

< 0,2
0,3 – 1,5

<1
1-3

<1
1-5

2

Zwakke wind.

1,6 – 3,3

4 -6

6 -11

3

Matige wind.

3,4 – 5,4

7 - 10

12 - 19

4

Matige wind.

5,5 – 7,9

11 - 16

20 - 28

5

Vrij krachtige
wind.

8,0 – 10,7

17 - 21

29 - 38

6

Krachtige
wind.

10,8 – 13,8

22 - 27

39 - 49

7

Harde wind.

13,9 – 17,1

28 - 33

50 - 61

8

Stormachtige
wind.

17,2 – 20,7

34 - 40

62 - 74

9

Storm.

20,8 – 24,4

41 - 47

75 - 88

10

Zware storm.

24,5 – 28,4

48 - 55

89 - 102

Zeer hoge golven en de
zee wordt wit van het
schuim, slecht zicht
door schuim en nevel.

11

Zeer zware
storm.

28,5 – 32,6

56 - 63

102 - 117

12

Orkaan.

Extreem hoge golven en
zee geheel bedekt met
schuim, zeer slecht
zicht.
Lucht is vol met nevel en
schuim, zee volkomen
wit, geen zicht meer.

➢ 32,6

➢ 63

➢ 117

Spiegelglad oppervlakte.
Kleine (onregelmatige)
golfjes, meer rimpels
dan golfbewegingen.
Kleine golfjes zonder
schuimkoppen te
vormen.
Kleine golfjes met hier
en daar een
schuimkopje.
Langere golven met
schuimkoppen.
Overal schuimkoppen
en af en toe opwaaiend
schuim en nevel.
Grotere golven en vrij
veel opwaaiend schuim.
Beginnende
schuimstrepen.
Matig hoge golven,
schuimstrepen en nevel
in de lucht.
Hoge golven en het zicht
wordt slechter door
schuim en nevel.

MTMF- Windsnelheidstabel.
Er kunnen aan de bovengenoemde informatie geen rechte worden ontleend. Ook kan MT Maritiemfreelancer niet juridisch aansprakelijk worden gesteld voor
schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie, en is juridisch niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen.

