REISVOORBEREIDING, ROUTERING EN PLANNING EXAMEN 05-2
RAMSGATE – OOSTENDE
Het examen bestaat uit…30……vragen, u hebt daarvoor 3 uur de tijd.
Er is spraken van diverse typen vragen, meerkeuze vragen (waarbij slechts één antwoord het
beste is), open vragen en teken/constructievragen.
Het routerings-/planningsformulier is een belangrijke factor in de beoordeling van het
examen.
Om te slagen dient u tenminste 60% van het totaal aantal te behalen punten te scoren.
Maak voor het beantwoorden van de vragen gebruik van de antwoordbladen. Geef de
antwoorden van de meerkeuzevragen aan met HOOFDLETTERS. Teken de constructies dun,
maar goed zichtbaar en nauwkeurig met potlood in de kaart( ze moeten “onzichtbaar”weer
uitgegumd kunnen worden).
Vergeet niet uw naam op antwoordbladen en kaarten( met potlood) te zetten.
De opgaven en kaarten worden na het examen weer ingenomen en blijven eigendom van de
CWO.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte notities of boekwerken, anders dan de uitdrukkelijk
toegestane, te gebruiken bij het examen.
We wensen u veel succes, en “behouden”vaart.

CWO- examencommissie.
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Algemene aanwijzingen en informatie

Om goed overzicht te kunnen krijgen over uw reis, maakt u gebruik van zgn. “vensters”. Een
venster is een aaneengesloten periode met aangegeven begin- en eindtijd, waarin een voor uw
reis relevante conditie gunstig is. Bij het gebruik van vensters onderscheiden we o.a.:
-venster stroomrichting; venster VSS passage; vensters m.b.t. diepgang, vensters m.b.t.
drempels in havens, sluizen en bruggen.
Voorbeeld 1: een venster stroomrichting is de periode waarin de stroom voor u een gunstige
richting en kracht heeft.
Voorbeeld 2: een venster drempelpassage is de periode waarin u met uw schip veilig over een
drempel kan varen.
Bij uw navigatie gebruikt u betrouwbare peilpunten om veilige sectoren en/of transitlijnen te
bepalen. Met deviatie behoeft u geen rekening te houden.
Voor het werken in de kaart gelden de volgende
tekenafspraken

Als bijlagen zijn bij dit examen gevoegd:
1.
Weerkaart van 7 september 2005 en een analyse weerkaart voor 8 september 2005
2.
BBC weather forecast 7 september 2005
3.
Antwoordenblad
4.
Routerings-/ planningsformulier(al gedeeltelijk ingevuld)
5.
Getijdekromme Vlissingen
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Bemanning
-

-

U bent de schipper van het polyester kieljacht “Zeeleeuw”, een Friendship
35.
U bent een redelijk ervaren zeezeiler van 46 jaar oud; u bent in het bezit
van het diploma CWO-3 zeezeilen, het certificaat TKN, het
basisbedieningscertificaat Marifonie en het beperkt certificaat Maritieme
Radiocommunicatie (MARCOM B). U hebt ervaring met nachtzeilen.
Uw bemanning bestaat uit:
a. uw zoon, 23 jaar oud en fervent open boot zeiler en heeft al
verschillende dagtochten met u op zee gemaakt; hij heeft zich
ontwikkeld tot een handige dekmaat.
b. 3 vrienden met ruime zee-ervaring. Twee van hen zijn in staat om
zelfstandige wacht te lopen en de navigatie bij te houden. De derde is
een goede dekmaat. Ze hebben nauwelijks ervaring met nachtzeilen.

Schip
-

De “Zeeleeuw is een polyester kieljacht van 10.50 m, diepgang 1,50 m.
Aan boord zijn: GPS, log en dieptemeter, windmeter, radio met o.a. SSB,
zeemarifoon, Navtex en radar.
Zeilgarderobe: grootzeil met drie reven, een rolfok en een stormfok met
leuvers.
Beschikbare boekwerken en kaarten:
a. Macmillan’s Nautical Almanac 2005
b. 1348 Nauw van Calais, bijgewerkt tot BAZ-III- 1987
c. introductiekaart 5061 Dover to North Foreland, bijgewerkt tot
halverwege 2000. Er zijn sindsdien geen noemenswaardige
wijzigingen voor deze kaart vermeld in de BAZ. We gebruiken deze
kaart tijdens het examen alsof het de overeenkomstige zeekaart 1828
is.
Vaarplan: Van Ramsgate naar Oostende
U hebt uw zeilvakantie doorgebracht aan de Engelse zuidkust, het is nu 7
september en u bent van plan om morgen(8 september), vanuit Ramsgate
via Oostende terug te varen naar Nederland. U ligt in de binnenhaven van
Ramsgate en u wilt na de nachtrust in de ochtend zo vroeg mogelijk
vertrekken.
Planningsfase
U bent eindverantwoordelijke aan boord en maakt het beleid voor de
bemanning. Voor de voorbereiding van deze tocht maakt u gebruik van een
routerings-/ planningsformulier om uw reisplan vast te leggen. Daarnaast
wordt ook het logboek gebruikt om de nautische administratie bij te
houden. Bij de voorbereiding betrekt u zo mogelijk dus ook het logboek.
(Routerings-/planningsformulier en logboek zijn als bijlagen bijgevoegd)
Boordtijd is UT
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VRAAG 1
(1 punten)
Interpreteer de forecast-weerkaart voor woensdag 8 september. In Duinkerken zal op 8
september tussen 18.00 en 24.00 Z de meest waarschijnlijke windrichting en verandering
in windrichting zijn:
A. West tot noordwest en krimpend
B. West tot noordwest en ruimend
C. Zuid tot zuidwest en krimpend
D. Zuid tot zuidwest en ruimend.
VRAAG 2
(1 punt)
Er zijn op weerkaarten veelal diverse fronten te zien. Hoe worden koude-, occlusie- en
warmtefronten over het algemeen aangegeven om hen te onderscheiden?
Koudefronten
Occlusiefronten
Warmtefronten
A.
bolletjes
bolletjes/driehoekjes driehoekjes
B.
driehoekjes
driehoekjes/bolletjes bolletjes
C.
driehoekjes/bolletjes driehoekjes
bolletjes
D.
driehoekjes
bolletjes
bolletjes/driehoekjes.
VRAAG 3
(1 punt)
In de BBC Forecast is sprake van een “developing Atlantic low, moving rather quickly
northeast”dat zich verplaatst naar West of Bailey. Hoe snel verplaatst het zich?
A. Sneller dan 45 knopen.
B. Met een snelheid tussen 35 – 45 knopen.
C. Met een snelheid tussen 25 - 35 knopen.
D. Met een snelheid tussen 15 – 25 knopen.
VRAAG 4
(1 punt)
Wanneer er een harde westenwind over de zuidelijke Noordzee waait, hoe zal de
verhouding tussen de windsterkte direct aan de Engelse Oostkust (tussen de kust en de
Goodwin Sands) en die aan de kust voor België zijn en waardoor ontstaat dit verschil?
A. Bij de Engelse kust is de wind harder, doordat er valwinden ontstaan vanaf de
krijtkust en door convergentie van winden boven land en boven zee.
B. Bij de Engelse kust is de wind harder, doordat er valwinden ontstaan vanaf de
krijtkust en door divergentie van winden boven land en boven zee.
C. Bij de Engelse kust is de wind zachter, door de luwte achter de kust en door
convergentie van winden boven land en boven zee.
D. Bij de Engelse kust is de wind zachter, door de luwte achter de kust en door
divergentie van winden boven land en boven zee.
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VRAAG 5
(1 punt)
Vergelijk de analyse-weerkaart van 7 september en de forecast-weerkaart van 8 september. In
verband met een zelf te maken meerdaagse weersvoorspelling wilt u inschatten van welk
circulatietype sprake is.
U gebruikt daarvoor onderstaand schema:

Het meest voor de hand liggende circulatietype, waarvan op dit moment sprake is, is:
A. NW-circulatie
B. ZW-circulatie
C. Noord-circulatie
D. Oost-circulatie.
VRAAG 6

(1punt)

Interpreteer de weerkaart van 7 september 1200 Z. Aan de westkust van Noorwegen, ter
hoogte van de 65e breedtegraad, zal tussen 0600 en 1800 Z de meest waarschijnlijke
windrichting en verandering in windsterkte zijn:
D. noordoost en afnemend
E. noordoost en toenemend
F. zuidwest en afnemend
G. zuidwest en toenemend.

VRAAG

7

(10 punten)

Maak Uw 'reisplan' door het routeringsformulier in te vullen voor de reis van Ramsgate naar Oostende
startend op 8 september 2005
Geef naast de vaargegevens aan waar u uw beslissingspunten legt. U bepaalt tevens het venster voor
het aanlopen van havens en zeegaten.
U hanteert UT als boordtijd voor het invullen van de gegevens. Alle tijden worden in UT gegeven;
deze opmerking wordt hier na niet meer herhaald.
Uw schip ligt in de binnenhaven van Ramsgate en u wilt na de nachtrust in de ochtend zo vroeg
mogelijk vertrekken
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VRAAG
8
Beargumenteer op het antwoordblad uw beslispunten uit het 'reisplan'.

(4 punt)

VRAAG

(1 punt)

9

Nabij Dover is een CNIS en een MRCC gevestigd.
a)
CNIS staat voor:
Channel Navigation Info Service
b)
MRCC staat voor:
Marine Radio Co-ordination Centre
A.
B.
C.
D.

a) en b) zijn beide juist
a) en b) zijn beide onjuist
a) is juist en b) is onjuist
a) is onjuist en b) is juist

VRAAG
10
(2 punten)
Hoe laat gaat de zon op in Ramsgate en hoe laat gaat de zon onder in Oostende (in UT) op 7
september 2005 ?
Licht in Ramsgate
Donker in Oostende
A. Omstreeks 05.50 uur;
omstreeks 18.05 uur.
B. Omstreeks 06.15 uur;
omstreeks 18.15 uur;
C. Omstreeks 05.10 uur;
omstreeks 16.05 uur;
D. Omstreeks 05.30 uur;
omstreeks 18.45 uur.

VRAAG

11

(1 punt)

Ramsgate maakt gebruik van IPTS Signal 2 en 3.
Wat is het IPTS signal 3?
A.
B.
C.
D.

Twee rode lichten boven elkaar
Drie groene lichten boven elkaar
Een oranje Schitterlicht
Een oranje Flikkerlicht

VRAAG

12

(1 punt)

Als U volgens planning de haven van Ramsgate verlaat wat voor stroom verwacht u buiten de pieren?
A.
B.
C.
D.

Weinig stroom
Een sterke zuidgaande stroom
Een zwakke noordgaande stroom van bijna een knoop
Een neer stroom.
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VRAAG

13

(2punt)

Om de door u te varen grondkoers (COG) zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen langs de
Recommended Yacht track kunnen we het beste gebruik maken van de volgende techniek:
A.
B.
C.
D.

In een veilige sector gaan varen van één of verschillende waypoints.
Door nauwkeurig te sturen de bearing naar het volgende waypoint gelijk te houden met de
COG.
Zorgvuldig een bovenstroomse koers berekenen en die heel precies sturen.
Afhankelijk van de Cross Track Error bijsturen naar de COG.

VRAAG

14

(1 punt)

Welk marifoonkanaal of kanalen zou u bij het uitvaren van haven van Ramsgate open moeten hebben
staan?
A.
B.
C.
D.

Ch. 11 en 16
Ch. 13
Ch. 14
Ch. 16 en 13

Na ruim een kwartier varen uit de haven van Ramsgate ontvangt u het volgende bericht op
de marifoon:
"COASTGUARD, COASTGUARD, this is sailing yacht MABEL We are in trouble! Can you
hear me?
COASTGUARD, this is the MABEL We are in trouble! We need help! Can you hear me?"
"Who is calling Dover COASTGUARD?"
"Dover COASTGUARD, this is sailing yacht MABEL. Our mast fell overboard and
everything fell into the water! We tried to save things, but something came into the propeller
and now we are drifting to the sandbanks!"
"Sailing yacht MABEL, This is Dover COASTGUARD. Sir, what is your position please?"
"We have a GPS, ..... I´ll have a look.......
My position is 51° 16.2' N en 1° 27.9' E "
"Sailing yacht MABEL, this is Dover COASTGUARD, how many persons are on board, sir?
"Just the two of us, Dover COASTGUARD, me and my wife"
"Sailing yacht MABEL, this is Dover COASTGUARD. Sir, what is exactly the nature of your
distress?"
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"Dover COASTGUARD, our mast came down, so we can't sail anymore and we have an
engine failure, so we are drifting towards the sandbanks and we can't do anything!
"Sailing yacht MABEL, this is Dover COASTGUARD, Sir, are there any medical problems?"
"Dover COASTGUARD, No, we don’t have any medical problems. No one is hurt, but we
are drifting towards the sandbanks and we can't do a thing about it"
"Sailing yacht MABEL, this is Dover COASTGUARD, Sir, can you discribe your vessel,
please?"
"Dover COASTGUARD, we have a blue 22 feet sailing yacht with a white deck."
"Sailing yacht MABEL ,This is Dover COASTGUARD, Sir, could you describe the weather
and state of the sea around you?"
"Dover COASTGUARD, it is cloudy and the wind will be around 20 knots, it is rather choppy
and I can see the breakers on the banks"
"Sailing yacht MABEL, this is Dover COASTGUARD, Sir, we will send to you the Dover
lifeboat "City of London II". It's ETA will be within 45 minutes, please stay standby on this
channel for further contact."
"Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan, all ships, all ships, all ships this is Dover COASTGUARD on
channel 16 with a urgent message for all ships in the vicinity of position 51° 16.2' N en 1°
27.9' E, 4 miles SE of Ramsgate. You are requested to contact Dover COASTGUARD on
this channel on behalf of a distress call from the sailing yacht MABEL.
VRAAG

15

(1 punt)

Welke belangrijke vraag heeft DoverCOASTGUARD vergeten te stellen in hun informatie procedure?
A.
B.
C.
D.

Wat de scheepsnaam is.
Wat hun Ships registration number is.
Wat hun ICC number is.
Wat hun Callsign is.

VRAAG

16

(1 punt)

U heeft zojuist (om 10:55u) de Oostelijke ton East Brake visueel geïdentificeerd.
(afstand +/- 0,1 M)
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Hoe gaat u om met het bericht van Dover COASTGUARD wat u ontvangen heeft.
A.

B.
C.

D.

U neemt geen contact op met Dover COASTGUARD want de lifeboat is er
waarschijnlijk toch eerder dan u, uw jacht is niet toegerust voor reddingsacties en als
verantwoordelijk schipper wilt u uw schip en bemanning niet blootstellen aan extra
gevaar.
U neemt onmiddellijk contact op met Dover COASTGUARD op kanaal 16 vertelt
waar u bent, vraagt wat ze willen en verlegt ondertussen uw koers naar het zuiden.
U zoekt op kanaal 14 contact met Ramsgate PortControl want Ramsgate is dichterbij
dan Dover dus zal volgens u de lifeboat of een ander schip uit Ramsgate er sneller zijn
dan de Lifeboat uit Dover.
U verlegt onmiddellijk de koers naar het zuiden en berekent uw ETA bij sailing yacht
MABEL terwijl u op 16 blijft uitluisteren. Als kanaal 16 vrij is neemt u contact op met
Dover COASTGUARD.

VRAAG

17

(2 punt)

Maak een overzichtelijke berekening van de ETA naar sailing yacht MABEL.
Noteer alle gegevens die u bij uw berekening heeft gebruikt.

VRAAG

18

(2 punt)

Welke zeegang verwacht u in de "GULL STREAM" en welke factoren hebben invloed op
hoogte en aard van de golven ter plaatse?

Als U de MABEL gevonden heeft drijft ze vrij van de zandbanken rond.
De mast is omgevallen en een groot deel van het tuig ligt in het water en sleept achter de
MABEL aan.

VRAAG

19

(1 punt)

Hoe zou u dit schip gezien de omstandigheden benaderen om een lijn over te brengen
A.
B.
C.
D.

Vooruitvarend er langs varen vanuit een bovenwindse positie
Achteruitvarend benaderen vanuit een bovenwindse positie
Vooruitvarend er langs varen van uit een benedenwindse positie
Achteruitvarend benaderen vanuit een benedenwindse positie
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U meldt Dover COASTGUARD dat u de MABEL gevonden heeft. Dover COASTGUARD
vraagt u persoonlijk de bemanning van de MABEL aan te spreken. Verder wordt u nog
gevraagd hoeveel bemanningsleden u gezien heeft en hoe u de toestand van de MABEL en
haar bemanning inschat. U wordt gevraagd naar uw positie en een beschrijving van de
omstandigheden. Tenslotte wordt u verzocht ter plaatse te blijven en iedere verandering van
de situatie aan Dover COASTGUARD door te geven.

VRAAG

20

(1 punt)

De lifeboat "City of London II" arriveert en neemt de MABEL op sleeptouw richting
Ramsgate
Wat doet U
A.
B.
C.
D.

U vaart nog een rondje om de sleep en zwaait naar de opvarenden ter afscheid
U maakt kontakt met "City of London II" op kanaal 13 en geeft aan dat u uw tocht
vervolgt en wenst ze behouden vaart.
U vaart achter de sleep aan naar Ramsgate om zonodig onderweg nog te assisteren
U maakt contact met Dover COASTGUARD op kanaal 16 en vraagt of u ontheven
kan worden van uw taken om u tocht te vervolgen.

Na dit incident vervolgt u de tocht op de door u geplande wijze.

VRAAG

21

(1 punt)

Iemand die ernstig zeeziek is kan het beste?
A.
B.
C.
D.

Binnen liggen nabij het bewegingscentrum van het schip.
Aangelijnd aan de lage kant in de kuip zitten.
Buiten sturen voor afleiding en frisse lucht.
Binnen zitten en warme thee laten drinken.

VRAAG

22

(1 punt)

Als je water in het brandstof filterhuis van de motor ziet kun je dit het beste oplossen door:
A.
B.
C.
D.

Dóórstarten om het filter schoon te zuigen.
Het filter vervangen.
Het water aan de bovenzijde afzuigen.
Het water aan de onderzijde aftappen.
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VRAAG

23

(1 punt)

Als een helikopter bemanning van een jacht oppikt, kan dat jacht het beste.
A.
B.
C.
D.

Recht tegen de wind in varen.
Schuin tegen de wind in varen.
Stilliggen.
Achteruit varen.

VRAAG

24

(1 punt)

Terwijl u in het verkeersscheidingsstelsel de noordoostgaande baan kruist, doemen aan de
horizon enkele schepen op. U peilt ze zekerheidshalve. U wilt na enige tijd opnieuw peilen.
Vraag (1 punt)
Hoeveel minuten zal een ervaren jachtschipper in zo’n geval nemen tussen twee peilingen?
A. Hooguit een minuut
B. Een minuut of vijf
C. Minstens een kwartier
D. Ongeveer een half uur.

U peilt passagiersschip A eerst op 218°, daarna op 226°.
Containerschip B peilt u eerst op 200°, daarna op 192°.
Vrachtschip C waarvan de brug net boven de horizon uitkomt, peilt u eerst op 190°, daarna op
190°.
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VRAAG
25
(3 punten)
Wat is het meest juiste antwoord?
A. Het containerschip zal voor u langs gaan, het passagiersschip en het vrachtschip achter
u langs; u kunt er mooi tussendoor. U vaart dus gewoon door.
B. Het containerschip zal zeker voor u langs gaan, het passagiersschip vaart achter u
langs, de peiling op het vrachtschip verandert te weinig van richting om met zekerheid
te zeggen of u vrije doorvaart hebt. Omdat het vrachtschip voor u moet wijken, omdat
het buiten het VSS vaart, blijft u koers en vaart houden.
C. Het containerschip zal zeker voor u langs gaan, het passagiersschip vaart achter u
langs, de peiling op het vrachtschip verandert te weinig van richting om met zekerheid
te zeggen of u vrije doorvaart hebt. U vermindert vaart, totdat zeker is dat de peiling
op het vrachtschip duidelijk verandert.
D. Het containerschip zal voor u langs gaan en het passagiersschip ligt op
aanvaringskoers. U besluit tijdelijk een koers tegen de verkeersrichting in te varen,
waardoor u het passagiersschip snel voorbij zal zien gaan; daarna kunt u uw koers
hervatten en bepalen of u voor of achter het vrachtschip langs vaart.

Om 18.00 UTC geeft de GPS als positie aan 51°06’20 NB/ 002°26’00 EL. Logstand 126,4,
diepte 12 meter. Er valt een gestadige regen, waardoor u de kust niet kunt zien. U besluit
consequent de gis bij te houden, naast alle andere logboekgegevens.
U noteert om het halve uur GPS- en gisposities in de kaart.(met potlood)
GPS
Om 18.30 uur: 51°07’80/002°30’00;
Om 19.00 uur: 51°09’20/002°34’30;
Om 19.30 uur: 51°11’80/002°38’00;

gis
51°07’63/002°30’20
51°09’00/002°34’50
51°10’50/002°38’20

diepte
4,80
14,00
7,00

logstand
128,8
131,2
133,6

De trendlijn van GPS-posities in combinatie met die van de gisposities is niet naar
verwachting. U analyseert op grond waarvan uw GPS-positie van 19.30 uur kan zijn ontstaan.

VRAAG

26

(2 punten)

Noem minstens 4 wijzigingen of fouten die tot deze GPS-positie hebben kunnen leiden.
Vraag

27

(1 punt)

De regen vermindert even wat en u ziet op de wal een rood licht Fl(2). U peilt het licht op
112° om 19.35 uur (logstand 133,7, magnetische koers 50°).
Welke positie is het meest waarschijnlijk:
A
de gispositie van 19.30 uur of
B
de GPS-positie van 19.30 uur.
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VRAAG

28

(3 punten)

U besluit de peiling van 19.35 uur als basis te gebruiken voor een peiling met verzeiling
(hopend dat het licht zichtbaar blijft).
U peilt het licht opnieuw om 20.05 uur, nu op 161°. De logstand is 136,1, de magnetische
koers is 50° gebleven.
Construeer in de kaart de peiling met verzeiling; teken alle hulplijnen duidelijk in en schrijf
gegevens ernaast, zodat achteraf uw constructie beoordeeld kan worden.

VRAAG

29

(1 punt)

Het licht van Oostende Fl(3) ziet u nog steeds niet, al had u dat wel verwacht. U vraagt zich af
of dat door de regen komt of dat de afstand nog te groot is. U berekent de afstand waarop het
licht bij nominaal zicht gezien zou moeten kunnen worden, aannemend dat uw ooghoogte 3
meter boven zeeniveau is.
Het licht van Oostende zou u moeten kunnen zien vanaf ongeveer:
A. 13 mijl
B. 20 mijl
C. 27 mijl
D. 63 mijl.

VRAAG

30

(3 punten)

U verwacht om 22.00 uur Oostende aan te lopen.
U berekent de rijzing op dat moment in Oostende; daarbij maakt u gebruik van de
getijdengegevens in de Macmillan die bij Oostende vermeld staan en door constructie in de
getijdenkromme van Vlissingen (zie bijlage).

U meert om 22.20 uur af in het Montgomery-dock.

Einde van dit examen. Controleer of u op alle in te leveren papieren uw naam hebt gezet (op
de kaarten in potlood)
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ROUTERING & PLANNING

Datum:

Route omschrijving: Ramsgate - Ostende
Schip: Zeeleeuw, Friendship 35
Bemanning
Kaarten en boekwerken: Mc millan’s Nautical Almanak 2005
1348 Nauw van Calais
5061 Dover- North Foreland
Weersverwachting:
12 uur
24 uur
48 uur
later

Getij gegevens
Haven

HW

Stroomgegevens
Gebied

Tijden van/tot

richting

Belangrijke tijden in het kader van de tocht
vertrektijd
stroomkentering

Verwachte winddraaiing
Drempels/ondiepten

Navigatietaktiek
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Te vermijden gevaren
Omschrijving van de route i.v.m. stroom en wind
Uitwijk mogelijkheden

ANTWOORDFORMULIER RR&P NOVEMBER 2005
1……………. ( 1 punt)
2……………. ( 1 punt)
3…………… ( 1 punt)
4…………… ( 1 punt)
5…………… ( 1 punt)
6…………... ( 1 punt)
7. Routeringsformulier (10 punten)
8.

(4 punten

9………….

(1 punt)

10…………

( 2 punten)

11…………

(1 punt)

12…………

( 1 punt)

13…………

(2 punten)

14…………

(1 punt)

15…………

(1 punt)

16…………

(1 punt)

17

(2 punten)

18.

(2 punten)
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ANTWOORDFORMULIER VERVOLG

19……………( 1 punt)
20……………( 1 punt)
21……………( 1 punt)
22……………( 1 punt)
23……………( 1 punt)
24…………...( 1 punt)
25…………...( 3 punten)
26

(2 punten)
-

27…………..( 1 punt)
28 kaart

( 3 punten)

29………….( 1 punt)
30
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( 3 punten)

Shipping Forecast
On behalf of the Maritime & Coastguard Agency
THE SHIPPING FORECAST ISSUED BY THE MET OFFICE, ON BEHALF OF
THE MARITIME AND COASTGUARD AGENCY, AT 0505 ON THURSDAY 07 SEPTEMBER 2005

THERE ARE WARNINGS OF GALES IN VIKING NORTH UTSIRE SOUTH UTSIRE
FORTIES CROMARTY FORTH TYNE DOGGER FISHER GERMAN BIGHT HUMBER SOLE
LUNDY FASTNET IRISH SEA SHANNON ROCKALL MALIN HEBRIDES BAILEY FAIR
ISLE FAEROES AND SOUTHEAST ICELAND
THE GENERAL SYNOPSIS AT MIDNIGHT
DEVELOPING FRONTAL TROUGH EXPECTED VIKING TO HEBRIDES TO SHANNON BY
MIDNIGHT TONIGHT. DEEPENING ATLANTIC LOW MOVING RATHER QUICKLY
NORTHEAST EXPECTED 150 MILES WEST OF BAILEY 964 BY SAME TIME
THE AREA FORECASTS FOR THE NEXT 24 HOURS
VIKING NORTH UTSIRE
WEST BACKING SOUTHWEST 7 TO SEVERE GALE 9. SHOWERS THEN RAIN.
MODERATE OR GOOD
SOUTH UTSIRE FORTIES CROMARTY
WEST BACKING SOUTHWEST 6 TO GALE 8, PERHAPS SEVERE GALE 9 LATER. RAIN
AT TIMES. MODERATE OR GOOD
FORTH TYNE DOGGER FISHER GERMAN BIGHT HUMBER
WEST BACKING SOUTHWEST 6 TO GALE 8, PERHAPS SEVERE GALE 9 LATER. RAIN
AT TIMES. MODERATE OR GOOD
THAMES DOVER WIGHT PORTLAND PLYMOUTH
WEST OR SOUTHWEST 5 TO 7, PERHAPS GALE 8 LATER. SHOWERS. GOOD
BISCAY
SOUTHWEST 4 OR 5, OCCASIONALLY 6 OR 7 IN NORTH. SHOWERS. GOOD
FITZROY
SOUTHWEST 4 OR 5, INCREASING 6 OR 7 IN NORTH, PERHAPS GALE 8 LATER IN
NORTHWEST. SHOWERS. GOOD
SOLE LUNDY FASTNET IRISH SEA
SOUTHWEST 5 TO 7, OCCASIONALLY GALE 8, PERHAPS SEVERE GALE 9, LATER.
RAIN AT TIMES. MODERATE OR GOOD, OCCASIONALLY POOR LATER
SHANNON ROCKALL MALIN
SOUTHWEST 7 TO SEVERE GALE 9, PERHAPS STORM 10 LATER. RAIN AT TIMES.
MODERATE OR GOOD, OCCASIONALLY POOR LATER
HEBRIDES BAILEY
SOUTHWEST 7 TO SEVERE GALE 9, INCREASING STORM 10 FOR A TIME. RAIN OR
SHOWERS. MODERATE OR GOOD, OCCASIONALLY POOR LATER
FAIR ISLE FAEROES
WEST BACKING SOUTHWEST 7 TO SEVERE GALE 9, PERHAPS STORM 10 LATER.
RAIN OR SHOWERS. MODERATE
SOUTHEAST ICELAND
WEST 6 TO GALE 8, OCCASIONALLY SEVERE GALE 9 AT FIRST, BECOMING
VARIABLE 4 THEN CYCLONIC 7 TO SEVERE GALE 9. WINTRY SHOWERS. GOOD
OCCASIONALLY MODERATE OR POOR

7 september analyse

Analyse-weerkaart van 7 september 2004, 23.00 uur. (Bijlage 2)

8 september forecast

Forecast-weerkaart voor woensdag 8 september 2004 18.00 UTC (opgehaald op 7 september
om 23.30 uur). (Bijlage 3)
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