
  Pag. 1 / 2 

Windkracht, Knopen en Mijlen 
 

 
BEAUFORTSCHAAL VOOR DE WINDKRACHT 
 

Windsnelheidsequivalenten voor 10 meter hoogte boven zee 

   

 Gemiddelde windsnelheid, Internationale equivalenten 

 
Benaming in gebruik  
bij de weerdienst 

knopen  kilometer/uur  meter/seconde  

0  windstil  0 - 0,2  minder dan 1  minder dan 1  

1  zwakke wind  0,3 - 1,5  1 - 3  2 - 6  

2  zwakke wind  1,6 - 3,3  4 - 6  7 - 11  

3  matige wind  3,4 - 5,4  7 - 10  13 - 19  

4  matige wind  5,5 - 7,9  11 - 16  20 - 30  

5  vrij krachtige wind  8,0 - 10,7  17 - 21  31 - 39  

6  krachtige wind  10,8 - 13,8  22 - 27  40 - 50  

7  harde wind  13,9 - 17,1  28 - 33  51 - 61  

8  stormachtige wind  17,2 - 20,7  34 - 40  63 - 74  

9  storm  20,8 - 24,4  41 - 47  76 - 87  

10  zware storm  24,5 - 28,4  48 - 55  89 - 102  

11  zeer zware storm  28,5 - 32,6  56 - 63  103 - 117  

12  orkaan  meer dan 32,6  meer dan 63  meer dan 117  

     

Lengte-eenheden:     

1 zeemijl = .............. 1852 meter  1 kilometer = .............. 0,540 zeemijl  

1 landmijl = ............. 1609 meter  1 kilometer = .............. 0,621 landmijl  

1 yard = .................. 0,914 meter  1 meter = ................... 1,094 yards  

1 foot = .................. 30,5 centimeter  1 meter = ................... 3,28 feet  

1 inch = .................. 2,54 centimeter  1 centimeter = ............ 0,39 inches  

     

Snelheidseenheden:    

1 kilometer/uur ..........= 0,28 meter/seconde....= 0,54 knoop.............= 0,62 landmijl/uur  

1 meter/seconde.........= 3,6 kilometer/uur........= 1,94 knoop.............= 2,24 landmijl/uur  

1 knoop.....................= 0,51 meter/seconde....= 1,85 kilometer/uur...= 1,15 landmijl/uur  

1 landmijl/uur.............= 0,45 meter/seconde....= 1,61 kilometer/uur.. = 0,87 knoop  

 
 
 
Verschil Landmijl / Zeemijl; 
Wandelen is een bezigheid die te maken heeft met snelheid naar de menselijke maat. Vóór de 
uitvinding van de meter en de kilometer werd alles in die menselijke maat gemeten: Uren gaans, 
passen, worpen. Alles deelbaar door 2, en dan opnieuw deelbaar door twee, en weer deelbaar door 
twee: helften, kwarten, achtsten, zestienden, tweeëndertigsten....., steeds de helft en de helft-van-de-
helft. Makkelijk om je een voorstelling van te maken, lastiger om in te rekenen. Een mijl is niet zelden 
een uur -of een kwartier- gaans: Een Braziliaanse legua is 6 kilometer, ongeveer de afstand die een 
man over gebaande paden te voet kan afleggen in een uur, een engelse landmijl ongeveer de afstand 
die een man te voet kan afleggen in een kwartier. Een werst komt overeen met 16 kilometer, dat is 
een afstand die een wandelaar kan afleggen in een ochtend of een middag, of die een koerier te 
paard kan afleggen in een uur. 
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Knopen en mijlen 

Pas in 1929 werd in Monaco tussen diverse landen vastgelegd dat de zeemijl, of liever de 
international nautical mile, 1.851,8 meter telt. De tegenwoordige zeemijl is dus korter dan de 
vroegere Engelse zeemijl (1.853 meter) en Engelse landmijl (1.609 meter). Hoe was het dan voor 
1929? Onderzoek leert dat de invoering van de zeemijl eind 16de eeuw alles te maken heeft de 
invoering van de handlog, die werd gebruikt voor het meten van de afgelegde afstand aan 
boord van schepen. Belangrijk om mede te bepalen waar je bent. Een belangrijke rol in de 
geschiedenis is weggelegd voor de Leidse hoogleraar Willebrord Snellius (1580 - 1626). 

Eén van de gereedschappen die de schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie voor de 
navigatie aan boord hadden was de handlog. Alleen duurde het relatief laat voordat de log bij de VOC 
werd ingevoerd. De handlog is vermoedelijk een Engelse uitvinding van omstreeks 1574. De handlog 
is een houten cirkelvormig of driehoekig plankje, dat aan een kant verzwaard is met lood zodat het 
recht op in het water staat. Het logplankje zit vast aan een lang touw, ook wel de loglijn of 
'gissinglijntje' genoemd. Op regelmatige afstanden van elkaar zijn op het touw knopen aangebracht. 
Als het schip vaart kan de log over boord gezet worden en telt men het aantal knopen dat de loglijn 
uitloopt gedurende een kwart of de helft van een minuut. Aan de hand van het 'aantal knopen' dat men 
voer, kon de afstand berekend worden dat een schip per etmaal aflegde. 

Het zou nog decennia duren voordat op Nederlandse schepen het log werd gebruikt. De zeelieden 
gebruikten liever manieren waar mee ze vertrouwd waren: het gissen of schatten van de afgelegde 
afstand. Daar kwam pas verandering in toen er een nieuwe manier kwam om de loglijn in te delen. De 
snelheidsmaat 'knoop' staat sindsdien voor een mijl per uur. 

De wiskundige Willibrord Snellius kwam namelijk in 1615 door een 'graadmeting' tussen Alkmaar en 
Bergen op Zoom tot de conclusie dat één breedtegraad van de wereldbol 22.800 Rijnlandse roeden 
telde. Het getal gedeeld door 15 leverde één Duitse mijl op. Hij publiceerde zijn bevindingen in de 
Latijnse taal onder de titel Eratosthenes Batavus. In 1622 deed Snellius zijn berekeningen nog eens 
over. Zijn bevindingen werden gebruikt bij de navigatielessen van de VOC. De nieuwe indeling van de 
loglijn aan de hand van de Duitse mijl maakte het beter mogelijk de afgelegde afstand vast te stellen. 
Het zou echter nog tot 1655 duren voordat bij de Compagnie het handlog en het rekenen in knopen of 
zeemijlen algemeen werden gebruikt. 

Rond 1790 was het log in gebruik bij de schepen van de VOC en de oorlogsvloot. Inmiddels waren er 
natuurlijk ook andere instrumenten, zoals de octant en de graadboog, om de plaats op zee te bepalen. 
Het gebruik van het handlog, aangevuld door het 'gissen' bleven belangrijk. Ondertussen gebruikten 
verschillende landen nog steeds een andere definitie van 'zeemijl'. 

Bij de invoering van het metrieke stelsel in Frankrijk in 1795 werd bepaald dat de Engelse zeemijl 
gelijk was aan bijna 1.852 meter. Terwijl gelijkertijd de 'admiralty mile' of 'nautical mile' van de Engelse 
marine iets meer dan 1.853 meter telde. Weliswaar een gering verschil, maar op grote afstanden 
enorm. Hierin kwam pas verandering toen in 1929 alle landen besloten om de nautical mile officieel 
vast te stellen om 1.851,8 meter. 

De huidige international nautical mile (de zeemijl) is op de volgende berekening gebaseerd: De aarde 
heeft men verdeeld in 360 lengtegraden. Op de evenaar komt één lengtegraad uit op 40.000 gedeeld 
door 360, dat is 111,11 kilometer. Elke lengtegraad is weer verdeeld in 60 lengteminuten. Eén 
lengteminuut is dus 1851,8 meter. 

 
 


