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Blowing in the wind, Gerardus Mercator, Taiwan 2000

DEEPDREDGE OPERATIONS IN BAD WEATHER
Doel: ervaring in baggeren met lange zuigbuis in slecht weer beschrijven
en de optredende effecten, gevaren en grenzen aangeven.

GM baggerde reeds met de lange zuigbuis in Taiwan 1999 en 2000
tot 115 meter diep (trenching, presweep, backfill, postlowering),
en in Pusan (Korea), zandwinning op 80-100 meter diepte.
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1) Varen naar zuigvak (leeg schip)
Varen met leeg schip met een sleephopperzuiger betekent een
schip met een zeer grote stabiliteitsarm, maar een lage massa.
Gevolg is een zeer beweeglijk schip. 
Dwarsscheepse bewegingen worden nog versterkt door vrij-vloeistof-
oppervlakte in de hopper.
Beide oorzaken kan men samen wegnemen door volpompen van de 
hopper met water (tot bovenrand beun).

Stabiliteit = massa x arm
massa van het schip neemt toe met ongeveer 100%
door volpompen van de hopper

Vrij-vloeistof-oppt

Verandering van zwaartepunt is derdemacht van breedte van
de tank waarin een vrijvloeistofoppt. heerst (hier dus de hopper !)

Bij de meeste sleepzuigers is de breedte van de hopper bovenin kleiner dan
op halve hoogte, dus is het veiliger de hopper volledig met water te vullen.

Meestal is het zo dat de grenzen van het baggerproces bij slecht weer niet 
liggen in het varen met een leeg schip (naar de zuigzone).
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Het enige probleem is meestal een zwaar rollend / stampend schip.
Daartoe dient alles aan boord goed zeevast te staan, inclusief dekkraan,
en eventueel zuigbuizen.

Bij de modernere hoppers is dwarsscheepse stabiliteit minder aan de orde
door hun zeer gunstige breedte/diepgang verhouding.

Een ander probleem dat net wel opduikt bij moderne hoppers is het surplus
aan motor-vermogen, hogere vaarsnelheden (+15 knopen).
Het aanwenden van al dit vermogen in slecht weer veroorzaakt soms schade
aan het schip bij varen, inzonder recht in de golven.
(GM: twee maal verschansing onder de boegkoppeling ingedrukt door golven,
eenmaal vlotten SB voor van dek geveegd door overkomende golven).

2) Aankomst op zuigvak / pijp voorgaats zetten
Bij aankomst op zuigvak is de beste strategie om met de boeg in de golven
te liggen en wind en golven 1 of 2 streken op BB of SB te nemen, zodat aan
de kant van de zuigbuis lij ontstaat.

Een andere tactiek is om bij aankomst op het zuigvak volle kracht een
volledige draaicirkel te maken. Door de middelpuntvliegende kracht zal het
schip niet rollen. Eenmaal de draaicirkel voltooid ligt het schip nagenoeg stil
en zijn de golven in het midden van de draaicirkel tijdelijk geluwd. Daarin moet
zo snel mogelijk de zuigbuis gezakt worden.
(Amerigo Vespucci, Punta del Este, 1993)

   zgn. "Vespucci"-turn :
   relatief golfstille zone
   na voltooien draaicirkel

Deze manier is echter niet te gebruiken bij hoge golven; door de hoge
draaisnelheid ("rate-of-turn") wordt het achterschip naar buitenkant
bocht geslingerd en kan met groot geweld in de golven gedrukt.

Indien men twijfelt aan de mogelijkheid om de zuigbuis veilig overboord
te zetten in slecht weer, moet men wachten; 10 - 15 minuten de 
bewegingen van het schip observeren en vooral beoordelen of het schip
niet teveel rolt. Dit is bijzonder zo 's nachts, dan is het veel moeilijker
om een inschatting te maken van deining(en) die het schip beinvloeden.
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Het overboord zetten van de zuigbuis is een eerste kritiek moment, zodra
ze onder water zit, best onder de kiel hangend, is het gevaar veel kleiner.

Uiteraard mag de zuigbuis niet slingeren bij buitenboord zetten, en moet ze
behoorlijk schuin te water gelaten worden om te vermijden dat er lucht
blijft zitten in de zuigbuis thv. de knik

Het volpompen van de hopper is a) ongunstig voor de vaartijd naar zuigvak
b) veiliger bij buitenzetten van de zuigbuis
c) voor een onderwaterpomp gunstiger bij zuigen,
     omdat ze meteen dieper    hangt

Het later weer bovenhalen van de zuigbuis is eveneens kritiek, en men
moet goed beseffen hoe het weer zal evolueren tijdens het zuigen.
Indien de weerstoestand nog zal verslechteren is het onverstandig te beginnen 
met zuigen, indien men niet weet of de zuigbuis nog veilig aan dek kan komen.

Het is dan beter te wachten met zuigen tot het weer niet verbeterd, maw.
tot de depressie duidelijk over zijn hoogtepunt is.

Bij slecht weer de zuigbuis overboord zetten komt erop neer om ze zo snel
mogelijk door de bovenste waterlaag van +/- 5 meter te laten zakken.
Deze waterlaag is sterk turbulent, en vormt ahw. een risicovolle "interface"
tussen lucht en water.

Eens de zuigbuis voorgaats zit is het grootste gevaar geweken, behalve voor
het serviceframe, dat in de turbulente interface water-lucht blijft staan, en de
zware klappen van de golven blijft opvangen.
Afhankelijk van het belang van de kabels op het service-frame kan men dit
zien als HET zwakke punt tijdens het zuigen.
(Op de GM liggen op het serviceframe alle kabels voor STPM, maar vooral
ook de powerkabels voor de onderwaterpomp, zodat schade aan het serviceframe
absoluut vermeden dient te worden).

Bij het ontwerp van een serviceframe zou men meer act moeten slaan op een 
gestroomlijnder uitvoering, om zo de waterdruk van de golven op het frame te verkleinen.

Terwijl het serviceframe in het water hangt, moet men er steeds voor zorgen
dat de scheepsnelheid laag blijft, om druk door golven op het frame niet te
verhogen.
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3) Pijp aan de grond zetten
Bij het aan de grond zetten van de kop bestaat het gevaar dat het achterschip net
naar beneden duikt in een golfdal (stampend schip) zodat de viersnelheid van de
winch en de verticale neerwaartse snelheid van het schip opgeteld worden en
de sleepkop met een grote snelheid de grond raakt.

Eventueel kan men de deicodruk verhogen bij slecht weer, om dit op te vangen.

4) Zuigen
Daarvoor gelden in grote mate de regels zoals in JDN.QP.09.02.03
met bijhorende tabel door Berten Vermeulen. (zie bijlage A, tabellen in bijlage B).

Het knikgevaar van een zuigbuis word dus groter door
a) te lage vaarsnelheid
b) rechte pijp (geen onder- of bovenknik)
c) zeer steil staande pijp (diep zuigen)

Het resultaat van te traag varen in slecht weer is typisch een geknakte onderpijp.
De schadebeelden zijn  typisch.

Pusan, Korea, december 2002: onderpijp afgescheurd

Taiwan, mei 2000: onderpijp geknakt, sleepkop verloren
Rapport hiervan in bijlage B.
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Een geknikte onderpijp kan men soms zien aankomen door
een lichte rimpel in de onderpijp, onderaan, enkele meter voor
de flens van de sleepkop. Als een pijp op deze manier verzwakt
is , deugt ze eigenlijk niet meer voor zuigen in slecht weer.

Om die reden mag men ook niet te tolerant zijn met afkeurdiktes
van een onderpijp voor dit werk.
De afkeurdikte van een onderpijp volgens dienstnota TD-0025 is 
0.5xoriginele wanddikte gemiddeld of 0.25x orig.wanddikte minimaal.
Een onderpijp in slecht weer - en met een zware sleepkop - word t zwaarder belast
dan bvb. een bovenpijp, zodat afkeurnormen voor een onderpijp strenger mogen zijn.

Tracht steeds de deico op halve hoogte uit te houden.
Indien de deico te kort gehouden wordt, komt de piston met zware klappen op de
flens van de cilinder terecht met mogelijke schade.
(GM: loskomen bouten fundatie deico)

Indien het schip meer stampt dan de slag van de deico lang is, is het hoog tijd
om te stoppen. Een handige pijpman kan door steeds hijsen / vieren van de 
kopwinch nog wel verder gaan, maar de risico's zijn navenant.

5) Afladen van de hopper
Tijdens het afladen moet men reeds inschatten met welke diepgang men kan
varen naar de dumpzone.

Daarbij zijn twee factoren belangrijk: golven en deining, duidelijk van elkaar
te onderscheiden.
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Diepgang waarop afgeladen wordt, wordt bepaald door:

a) golfhoogte
b) richting van de golven tov. koers naar dumpzone

Dit alles is voor de GM samengevat in een grafiek.

Bij de modernere hoppers (met hun veel hogere vrijboord) zal de beperking bij
dwars inkomende golven veel kleiner zijn.
Op de GM is men veel sneller beperkt door dwars inkomende golven door
het lage vrijboord, de kleine luikjes en enkele waterdichte deuren op het maindek,
op het maindek staande serviceframes.
In extremere situaties blijft er continu een hoeveelheid water op het maindek
in de loefzijde staan, waardoor het schip bijna permanent een list heeft over loef.
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1) Met Beaufort-schaal wordt bedoeld;
de golfvorming die overeenstemt met
een bepaalde windkracht.
Golven hebben enige tijd nodig om zich
op te bouwen tot hun uiteindelijke hoogte,
overeenstemmend met de heersende windkracht.

2) Om die reden is het kaartje meer afgestemd op
de ervaring met golfhoogtes in de kolom "van".
In de kolom "tot" worden maxima golfhoogtes
aangegeven.

3) Voorbeeld:
schip word geladen op zuigvak, koers naar
dumpzone is 030.
Wind is 060, dus relatief t.o.v. boeg 30 gr. SB.
Golfhoogte correspondeert met 6 Beaufort wind,
dus golven van 2 meter na enkele uren wind.
>  diepgang beperken tot  12.0 meter.

4) Deze kaart is enkel te gebruiken voor varen, voor
baggeren in slecht weer gelden andere spelregels.

Soms kan men door een zigzagkoers te volgen meer lading mee nemen,
wat voldoende kan compenseren voor de extra vaartijd.

In Pusan werd offshore zand gewonnen, waarna de lading zand naar binnen 
gevaren werd. Afhankelijk van de windrichting konden verschillende koersen
gevolgd worden om onder de beschutting van de wal te komen.

"Over the edge":
de golven slaan over
de kleine luiken van
de hoppergang.

De verlaagde maindekken
zijn erg kwetsbaar bij
dwarse golven.
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Aspect deining: zelfs een schijnbaar rustige zee met een lichte deining kan een gevaar
betekenen voor het geladen schip.
Bij een deining met een golflengte ongeveer gelijk aan de scheepslengte ontstaan
grote buigbelastingen op het schip. Een geladen hopper buigt al door zijn eigen
gewichtsverdeling flink door in het midden ("sagging"), en als daar de extra belasting
door lange deining bijkomt, kan dat schade aan de scheepsconstructie opleveren.
Het is nuttig bij lange deining de bepalingen in het Load-Line (Exemption)- certificaat
goed te lezen en niet buiten die grenzen te gaan.

Overbelasting van de scheepsconstructie laat zich eerst blijken door kleine scheurtjes
aan dek, ver van de zgn. "neutrale vezel", zoals scheurtjes in een kraanbaan, spatrand,
peilgang, etc...

Dergelijke "schade" moet gezien worden als een eerste waarschuwing dat de grenzen
van het vol(ler) afladen van de hopper in zicht zijn.

Algemeen: tijdens varen met een geladen schip in korte, hoge golven is er veel "spektakel";
buiswater, veel herrie bij het voorschip, golven over de maindekken, daardoor soms kleine schade.
Zolang in de gaten gehouden wordt dat de golf-energie niets kan slopen aan dek, is er 
geen probleem.

Lange deining is een sluipender gevaar: het schip rijdt zachtjes op een lange deining, het
weer is goed, niets duidt op problemen...

Maar op dergelijke ogenblikken wordt de scheepscontructie zwaar en wisselend op
buiging belast, en kan de belasting buiten de ontwerpgrenzen van het schip komen.

In bovenstaande figuur wordt de slechtste situatie geschetst: 
a) golflengte even lang als scheepslengte
b) schip geladen, dus gewicht beun geeft al "sagging" midscheeps
c) voor-en achterschip op golftop, midscheeps in golfdal

De resultante opbuiging van het schip is enorm.

6) Rondgaan tijdens baggeren
Tijdens baggeren in slecht weer wordt steevast de pijp gelicht, en wel zo hoog
mogelijk. Indien de pijps slechts enkele meters vrij van de bodem gelicht wordt,
bestaat de kans dat -tijdens zwaar rollen bij rondgaan van het schip) de
sleepkop toch de grond "aantipt", met mogelijke schade.
(James Ensor, Poole Bay 1989, sleepkop en onderpijp afgebroken)

Om de kop snel van de grond te krijgen, kan men tegelijk kopwinch hijsen en
knik zakken.
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6) Einde zuigen / pijp weer aan dek leggen
Dit is de volgende kritieke faze, waar de zuigbuis weer door de interface
water / lucht heen moet.

Opnieuw moet zoveel mogelijk lij gemaakt worden, zonder dat het schip gaat 
slingeren.

Onderwaterpomp krijgt klappen door golven die eronder door rollen.

Om te vermijden dat een golf zich op de sleepkop stort kan men de zuigkop
 -voor de wind varend- uit het water "schaatsen", met een vrij hoge vaarsnelheid.
(> 6 knopen). Dit is een veilige manoeuvre om bij hoge golven de sleepkop toch nog veilig
aan dek te krijgen.
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Het grote gevaar bij aan dek hijsen van de zuigbuis is de belasting van de winches,
en de zuigbuis zelf door waterdruk van de golven.
Bvb.: kopwinch GM is berekend voor 42.5 ton.
Sleepkop weegt 32 ton + water in kop en onderpijp
Tijdens bovenhalen van de kop breekt een golf bovenop de sleepkop, 
de sleepkop heeft een horizontale oppt. van 20 m2, daarop staat bvb. 0.5 meter
water (statisch, in werkelijkheid is het dynamisch), dat betekent plots een extra
gewicht van 10 ton voor de winch.

De verhouding diameter zuigbuis / breedte sleepkop is hier een belangrijk gegeven;
voorbeeld: GM met zuigbuis dia. 1.2 m / breedte sleepkop 7m, is een andere,
ongunstiger verhouding dan bvb. Vespucci zuigbuis dia.09 / sleepkop 3m.

Dit is min of meer een maat voor weerstand van de onderpijp tegen knikbelasting,
versus gewicht sleepkop (GM: 32 ton / AMV: 9 ton).

   kopdraad

onderpijp

sleepkop

knikbelasting
gewicht sleepkop

Situatie bij zakken /hijsen doorheen de golven

golf

knikbelasting
gewicht sleepkop 
 + gewicht water (golf)

In Taiwan heeft de GM zo een sleepkop van 7 meter breed verloren. 
Vermoedelijk was de flens van de kop al zwaar beschadigd door knikken van
de onderpijp in slecht weer. Bij het boven water trekken was een matroos er
getuige van hoe een golf bovenop de sleepkop terecht kwam en hij finaal afbrak.
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7) Gevaren op de koppelplaats / tijdens persen
Eens het schip bij de drijvende leiding aankomt zijn er nog enkele gevaren.

a) Drijvende leiding ligt onbeschut, langsheen de kust (en meestal in ondiep water)
     Dat is de meest riskante situatie, gebruik van achteranker is bijna steeds aangewezen,
     om te vermijden dat het schip op de wal gedreven wordt door een plotse windshift, zoals
      die tijdens de passage van een frontsysteem kunnen optreden.
     (James Ensor, Poole Bay 1989) of door kenteren van tij (GM, Pulau Tekong 2001).
     Ook hier is goede weersvoorspelling / getij-informatie belangrijk.

     Depressies / lage luchtdrukgebieden betekenen instabiel weer, sterke schommelingen
    van windkracht en -richting, plotse buien, hierbij is gebruik van een achteranker aangewezen.

     Meestal echter wordt de werkbaarheidsgrens bepaald door de koppelvlet dan door de 
     hopper.

b) Drijvende leiding ligt beschut (zoals bij GM, Pusan, 2002-3).
      Het enige probleem is dan nog de wind, en de invloed van de wind op een bijna leeg
      schip tijdens persen.

Tijdens het walpersen vergroot het vrijboord drastisch, en bij einde persen ligt
de hopper als een lege ballon op het water, met een zeer groot zeiloppervlak
blootgesteld aan de wind, en het zeilpunt vooraan het schip (accomodatie voorop
maakt dit nog erger).

Daardoor komt het wel eens voor dat de bandrem van het achteranker doorslipt.
Het is de ervaring dat een bandrem die geslipt heeft, verder onbetrouwbaar is.

"Door het anker gaan" kan men vermijden door:
a) vletten of multicats preventief tegen de sleephopper te laten duwen
b) het anker zo te gooien dat de sleephopper gekoppeld aan de leiding min
     of meer in de wind ligt
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8) Belang van weersinformatie aan boord
Via internet kan allerlei (bijna) op maat gesneden weersinformatie aan boord gedownload
worden van gespecialiseerde sites. Zie bijlage E. De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd.

            isobaren-kaarten

BT

Typhoon track forecasts

golfhoogtekaarten

Via de klassieke kanalen (NAVTEX, SATCOM-C), krijgt men minder 
specifieke, en minder bruikbare weersinformatie.
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Marc Van de Velde
kapitein "Gerardus Mercator"
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BIJLAGE A

vertical movement 1m (safety margin :0.3 knots)

wave period (s)

pipe-angle (degr) 5 6 7 8 9 10 11 12

10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

15 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

20 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

25 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

30 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

35 1,2 1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

40 1,3 1,2 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7

45 1,5 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8

50 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1 1 0,9

55 2 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1

60 2,4 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

vertical movement 1.5m
wave period (s)

pipe-angle (degr) 5 6 7 8 9 10 11 12

10 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

15 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

20 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

25 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

30 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,8

35 1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,9

40 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1,1

45 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1

50 2,5 2,1 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2

55 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4

60 3,4 2,9 2,5 2,3 2 1,9 1,7 1,6

vertical movement 2m
wave period (s)

pipe-angle (degr) 5 6 7 8 9 10 11 12

10 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

15 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

20 1,2 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7

25 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8

30 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9

35 2 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1

40 2,3 2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2

45 2,7 2,3 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3

50 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5

55 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 2 1,9 1,7

60 4,4 3,8 3,3 2,9 2,6 2,4 2,2 2

vertical movement 2.5m
wave period (s)

pipe-angle (degr) 5 6 7 8 9 10 11 12
10 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5
15 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6
20 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,9 0,8
25 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1 1,1 0,9
30 2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1
35 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4 1,5 1,2
40 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,7 1,4
45 3,3 2,8 2,5 2,2 2 1,8 1,9 1,6
50 3,9 3,3 2,9 2,5 2,3 2,1 2,3 1,8
55 4,6 3,9 3,4 3,1 2,7 2,7 2,7 2,1
60 5,4 4,6 4 3,5 3,2 2,9 2,9 2,5

MINIMAL SAILING SPEED DURING DREDGING TO 
AVOID BUCKLING OF SUCTION PIPE WITH STRETCHED PIPE
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BIJLAGE B

GM-Deck- 069

Vessel: TSHD "Gerardus Mercator"
 

18/mei/00

concerns:

After a period of calm weather, daybreak of May, 17th 2000 came with
wave heights of 2 - 2.5 meter and winds between 6 - 7 Beaufort.

Before noon, the moonpool vehicle was raised above the waterlevel to avoid any
damage to its equipment.

That morning, Gerardus Mercator also sailed to Tai-chung  for a crewchange
in calmer waters.

In the afternoon, the captain decided to continue dredging, but on condition that
starboard draghead could stay on the ground, regardless of the fact that accuracy
was needed to finalise the trench.
This was decided to avoid shock loads on the draghead during sweeping of the
bottom for "high spots". It also was believed to be a better mode of operation for
the hydraulic cilinder of the starboard swell compensating system.
This way of thought was communicated to mr. Eric Rombouts, superintendant of UDR
onboard the Gerardus Mercator.

The swell compensator moved up and down for 1 to 1.5 meter, draught was
maintained at 11 metres, as deep as safety allowed.
Swell compensating pressure was 30 bar.
At 17h00 the starboard suction tube was lowered into the water again, after a
check. These checks are held at regular intervals of not more than 8 hours
during offshore jobs.
During this particular check, three loose bolts were fastened on the last flange
of the suction pipe, which is not unusual, even in fine weather conditions.
During the first attempt to follow the track downwind, Gerardus Mercator proved to
keep its track, so it was decided to sail to KP 212 with the dredge pipe 20
meters below the wareline (waterdepth being 50 meters) and start dredging
head in the wind, to the north up to KP216.
This was done twice, and at 19h30 the suction tube was raised to deck, the ship
following its track above the trench, at a speed of 1.5 knots.
When the pipe was above the water, it came clear that the draghead had vanished.
The dredge operator told that he did not see anything unusual on his instruments.

The flange of pipe nr. GM-SI-1 was bent forward at the underside.
The same pipe was also heavily indented.
Securing chains (consisting of SWL 35t shackles and SWL 50t oval rings) were torn
through the welded padeyes
Welded securing strips were torn loose.

The deckhand on duty was standing on the aftdeck when hauling the dragpipe and 
declared having heard a loud and low cracking noise, "seconds" before the
dragpipe came out of teh water.

That night, the ship sailed to Yung-Ang, as the lowering of the multibeam in the
moonpool (to detect the position of the lost draghead) was decided as being to risky .

Marc Van de Velde
master "Gerardus Mercator"

loss of "7meter"draghead and visor

Project: Taiwan Date:
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BIJLAGE C

INTERNET-ADRESSEN VOOR METEO-INFO

Joint Typhoon Warning Center
https://www.npmoc.navy.mil/jtwc.html

Korea and Japan Local Area (Waveheights)
https://207.133.112.37/npmocpl.htm

Weather Underground Hong-Kong (Surface analysis)
http://www.weather.org.hk/marine.html

Overzichtskaart van Typhoons en Hurricanes
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/tropical.html

Handboek van de US Navy die de havens, vluchtroutes en shelter-area's
analyseert i.v.m. typhoons
https://www.cnmoc.navy.mil/nmosw/handbk.htm

5 days forecast (Populair weerbericht van de BBC)
http://www.bbc.co.uk/weather/5day.shtml?world=2517&links

http://www.noaa.gov

http://www.weather.cod.edu/forecast
http://www.weather.unisys.com/
http://www.rap.ucar.edu/weather/satellite

etc...etc...

Ook via email kan men -door het sturen van codes naar geautomatiseerde
servers- weerkaarten en tekst-weerberichten opvragen:

1) Zend een email naar ftpmail@ weather.noaa.gov
     subject: vul in naar keuze
     tekst: "help"
     De server van NOAA zal dan de helpinstructies doorsturen, en de lijst
     van mogelijke weerkaarten /satellietfoto's of tekstprodukten.
      Er is zelfs een abonnement mogelijk waarbij dagelijks of nog frequenter
      de laatste gegevens naar het emailadres van het schip gezonden worden.
     
2) Zend een blanco email naar info@saildocs.com of surf naar www.saildocs.com.

Beide diensten zijn zeer uitgebreid en gratis.

Voor ijsgebieden: download de pdf-file "Sea-ice information services in the world"
(WMO-No.574) van internet. Deze file geeft alle bruikbare sites waar ijskaarten 
te vinden zijn.
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