
 
 

 
 

Wat is AIS en hoe werkt het? 

 
Met steeds meer pleziervaartuigen die zich verder van hun lokale kusten wagen, staat veiligheid 

voorop. Gebruikers van pleziervaartuigen kunnen in dezelfde wateren varen als grote commerciële 

vaartuigen en moeten hun positie en informatie laten noteren om aanvaring te voorkomen. Dit is wat AIS 
(Automatic Identification System) doet. 

Hoe AIS werkt: 

AIS werkt door uw positie en bewegingen in te nemen via het GPS-systeem van het vaartuig of een 

interne sensor die in een AIS-eenheid is ingebouwd. Die informatie wordt vervolgens verzameld samen 

met programmeerbare informatie van de AIS-eenheid (bijv. Maritime Mobile Service Identity (MMSI)-

nummer, scheepsnaam, bestemming, vrachttype) en wordt met regelmatige tussenpozen op de 

achtergrond verzonden terwijl ook AIS-informatie van andere schepen wordt ontvangen. De AIS-eenheid 

kan zijn eigen aparte antenne hebben of er kan een antennesplitter worden gebruikt vanaf de antenne 

waarvan de marifoon zendt. Als een antennesplitter wordt gebruikt, moet dit een actieve splitter zijn die 
geschikt is voor een marifoon en AIS-transponder. 

AIS-informatie geeft een overzicht van elk groot en potentieel gevaar dat via AIS wordt uitgezonden ten 

opzichte van de positie van uw eigen vaartuig. Dit wordt weergegeven op een kaartplotter die de posities 

van de andere schepen weergeeft, of op een radarscherm. Afhankelijk van het type kaartplotter of display 

dat u gebruikt, kunt u de andere scheepsinformatie selecteren om hun MMSI-nummer te bekijken en ze 
rechtstreeks via de marifoon te bellen. 

Walstations hebben ook apparatuur die door AIS verzonden informatie ontvangt en deze weergeeft op een 

elektronische kaart die 'verkeer' in de wateren in de buurt ervan weergeeft. Deze stations kunnen de 

schepen in de gaten houden en extra veiligheid bieden, aangezien ze de mogelijkheid hebben om schepen 
rechtstreeks op te roepen en hen te waarschuwen voor mogelijke gevaren. 

 

 

 



 
 

 
 

AIS-classificatie: 
Er zijn 2 soorten AIS-klassen die door schepen worden gebruikt, Klasse-A en Klasse-B. 

Klasse-A: 

Deze klasse wordt gebruikt door commerciële schepen en ze werken op 12 watt terwijl ze hun informatie 

meestal elke 2 tot 12 seconden verzenden (afhankelijk van de snelheid of als ze voor anker liggen) met 
een bereik van 20 mijl of meer als de juiste antenne is aangebracht hoog genoeg. * 

Klasse B: 

Deze klasse wordt voornamelijk gebruikt door pleziervaarders en werkt met een lagere 2 watt, zendt 

minder vaak uit (ongeveer 30 seconden) en heeft een bereik van 5 tot 6 mijl. * 
* Alleen zendbereik. Het ontvangstbereik zal variëren. 

Type verzonden informatie: 

 
AIS-transponders verzenden doorgaans de volgende informatie: 

• Naam van het vaartuig, MMSI-nummer en roepnaam 

• Type vaartuig (zoals passagier, vracht, vissen) 

• Positie van het vaartuig (huidige breedte- en lengtegraad) 

• Koers over de grond (COG) 

• Snelheid over de grond (SOG) 

• Vaarrichting vanaf uw vaartuig 

• Dichtstbijzijnde naderingspunt (CPA) (afstand) 

• Tijd tot dichtstbijzijnde naderingspunt (TCPA) 
• Afmetingen van het schip (lengte, breedte en diepgang) 

Houd er rekening mee dat het type verzonden informatie kan verschillen van klasse-A- en klasse-B-
transponders. 



 
 

 
 

Ander gebruik Voor AIS: 

AIS heeft andere toepassingen dan alleen voor het voorkomen van aanvaringen. Vissersvloten kunnen 

contact opnemen met andere vaartuigen in hun omgeving om te waarschuwen voor achterblijvende 
visnetten en om koerscorrecties voor te stellen om verstrikking te voorkomen. 

AIS kan worden gebruikt in persoonlijke lokalisatiebakens voor leden van de scheepsbemanning. Als een 

bemanningslid overboord zou vallen, zou een door de bemanning gedragen kleine zender worden 

geactiveerd. Hun boot of een ander vaartuig zal dan de peiling en afstand tot de persoon in het water 
zien, aangezien de AIS-informatie op hun navigatieapparatuur wordt weergegeven. 

Ook kan iedereen schepen volgen via AIS op internet via sites als http://www.marinetraffic.com . Aan de 

commerciële kant kunnen scheepsmanagers hun vloot van schepen volgen wanneer ze op zee zijn. Op het 

gebied van ontspanning kan een familielid of vriend van een persoon die aan het zeilen is, afspreken om 

af te spreken in een haven of jachthaven in de buurt van hun huidige positie of gewoon om hun voortgang 
te controleren. 

Conclusie: 

AIS is zeer betrouwbaar omdat het de GPS-locatie verzendt, inclusief SOG en COG. AIS verzendt ook het 

specifieke MMSI-nummer van een boot en de naam van het schip, waardoor persoonlijk contact via Digital 

Selective Calling (DSC) mogelijk is, waarbij vage beschrijvingen worden vermeden (bijv. "schip voor mijn 

bakboord"). Dit kan helpen om te waarschuwen voor nabijheid of koerscorrecties. Waar het zicht slecht is, 

kan AIS een geweldig hulpmiddel zijn, omdat het werkt als een realtime radar die veiligheid biedt in deze 
gevaarlijke omstandigheden. 

AIS is een voordeel voor iedereen die vaart en Icom biedt verschillende AIS-oplossingen. 

De IC-M94DE is de eerste draagbare marifoon ter wereld waarmee gebruikers informatie kunnen 

ontvangen die wordt uitgezonden door andere met AIS uitgeruste schepen. De IC-M94DE, die ook DSC 

bevat, biedt verkeersinformatie over het schip die wordt weergegeven op het grote, duidelijke display van 

de radio. Met zijn elegante ontwerp en overvloed aan gebruiksvriendelijke functies is dit een baanbrekend 
apparaat voor iedereen die de zee op gaat voor recreatie of werk. 

Ook verkrijgbaar is Icom's nieuwe compacte, waterdichte MA-510TR klasse B AIS-transponder . Deze 

alles-in-een stand-alone unit combineert transponder en display in een slim, compact ontwerp met een 

aantrekkelijk 4,3-inch groothoek TFT-kleurenscherm dat gemakkelijk af te lezen is, zelfs in direct 

zonlicht. Deze geavanceerde AIS-transponder beschikt over een hele reeks belangrijke functies voor het 
beheer van botsingsrisico's en een navigatiefunctie die de bestuurder naar zijn bestemming leidt. 

Icom biedt ook de IC-M605EURO VHF/DSC-radio met AIS-technologie voor alleen ontvangen. Deze radio 

integreert via het NMEA2000-gegevensnetwerk en biedt naadloze bediening en realtime AIS-

verkeersinformatie en DSC-oproepen. De radio beschikt ook over de functie 'Gevarenlijst' waarmee u elk 

gevaarlijk doel kunt vinden waarvan de CPA binnen 6 zeemijlen en de TCPA binnen 60 minuten van uw 

vaartuig ligt. 

De CB2000 klasse B AIS black box transpondereenheid is ook compatibel met de IC-M605EURO en kan 

worden gebruikt om de radio te upgraden van AIS-ontvangers naar AIS-transponder via de NMEA2000-

gegevensverbinding. De CB2000 kan eenvoudig en discreet worden geïnstalleerd vanwege het handige 

formaat, de eenvoudige 'plug and play'-installatie en vereist een speciale VHF/AIS-antenne of 

antennesplitter. 

http://www.marinetraffic.com/
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/nieuw-bij-jbe/nieuw/9843-icom-ic-m94de-incl.-handleiding-nl
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/marifoon-radio-transceivers/ais-equipment/9720-icom-ma-510tr-class-b-ais-transponder
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/marifoon-radio-transceivers/ais-equipment/1696-icom-ic-m605-euro-vhf-marifoon
https://icomuk.co.uk/CB2000-Class-B-AIS-Transponder-Unit/AIS_Products
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/marifoon-radio-transceivers/ais-equipment/1696-icom-ic-m605-euro-vhf-marifoon

