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0 stil windstil 0-1 0-0,2 0-1 zee is spiegelglad 0 Calme

1 zwak zwakke wind       

flauw en stil

 1-5 0,3-1,5  1-3 kleine golfjes  0-0,2 Très légères 
brises

2 zwak zwakke wind    

flauwe koelte

 6-11 1,6-3,3  4-6 kleine korte goljes  0,2-0,5 Beaufort 
éolienne 

vigueur deux

Légère brise

3 matig matige wind      

lichte koelte

 12-19 3,4-5,4  7-10 kleine golven die gaan 

breken en krijgen 

schuimkopjes

 0,5-1 Beaufort de 
vent de force 

trois

Petite brise

4 matig matige 

koelte

20-28 5,5-7,9  11-16 langer wordende golven 

en meer schuim

 1-2 Beaufort de 
vent de force 

quatre

Jolie brise

5 vrij krachtig matige wind       

frisse bries

29-38 8,0-10,7 17-21 matige langere golven, 

veel schuimkoppen en 

af en toe opwaaiend 

schuim

 2-3 Beaufort de 
vent de force 

cinq

Bonne brise

6 krachtig stijve bries 39-49 10,8-

13,8

22-27 grotere golven, 

schuimplekken, vrij veel 

opwaaiend schuim

 3-4 Beaufort de 
vent de force 

six

Vent frais

7 hard harde wind 50-61 13,9-

17,1

28-33 golven worden hoger en 

het witte schuim gaat in 

de richting van de wind 

te strepen

 4-5,5 Beaufort de 
vent de force 

sept

Grand frais

8 stormachtig 62-74 17,2-

20,7

34-40 matig hoge golven met 

overal schuimstrepen 

en de kammen 

beginnen te breken

 5,5-7,5 Beaufort de 
vent de force 

huit

Coup de vent

9 storm 75-88 20,8-

24,4

41-47 hoge golven, rollers, 

zicht wordt slechter 

door stuifwater

 7-10 Beaufort de 
vent de force 

neuf

Fort coup de 
vent

10 zware storm 89-102 24,5-

28,4

48-55 zeer hoge golven, zee 

wordt wit van het 

schuim, overslaande 

rollers. Zicht is slecht 

door schuim en nevel

 9-12,5 Beaufort de 
vent force dix

Tempête

11 zeer zware 

storm/ 

orkaanachtig

103-117 28,5-

32,6

56-63 extreem hoge golven, 

zee geheel bedekt met 

schuim. Zeer slecht 

zicht

 11,5-16 Beaufort de 
vent de force 

onze

Violente 
tempête

12 orkaan >117 >32,7 >63 lucht is gevuld met 

schuim en stuifend 

water. Geen zicht meer

 >14 Beaufort de 
vent de force 

douze

Vent d'ouragan
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