
 
CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL Clubavond         
Campanile Hotel Delft         
Kleveringweg 53, Ypenburgse Poort            CEDA-NL 
2616 LZ Delft 
Tel: +31 (0)15 279 9000          
            
 
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op dinsdag 29 september a.s. De clubavond wordt gehouden in het 
Campanile Hotel Delft, Kleveringweg 53, Ypenburgse Poort, 2616 LZ  Delft. Een routebeschrijving treft u op de volgende pagina 
aan. Aangezien een van de sprekers afkomstig is uit het buitenland zal de engelse taal de voertaal zijn.  
 
Programma: 
17.30 – 18.00 uur: Inloop en ontvangst  (1e verdieping ) 
18.00 - 19:00 uur : Maaltijd 
19.00 - 21:00 uur : Presentaties & open panel discussie (voertaal: Engels)  
21.00 - 22:00 uur : Informeel samenzijn 
 
Onderwerp: 

 Cyber security – wat als.....? 
      De onvermijdelijke weg naar hyper-connectiviteit 

 
Door de snelle ontwikkelingen binnen en de toenemende afhankelijkheid van de moderne technologie, is er wereldwijd sprake van 
hyperconnectiviteit. Velen zijn zich bewust zijn van de voordelen die dit meebrengt, maar even zovelen besteden te weinig 
aandacht aan de nieuwe risico’s die zijn ontstaan, of denken: ‘ons overkomt het niet’. De  baggerindustirie vormt hier geen 
uitzondering op. Deze avond heeft  tot doel de discussie omtrent cyber security en criminaliteit binnen de baggergemeenschap los 
te maken. Voortbordurend op het onderwerp ‘De Baggerij in 2030’  (november 2014) wordt in de vorm van drie presentaties en een 
open panel discussie cyber veiligheid en criminaliteit onder uw aandacht gebracht.  
 
De sprekers zijn:  

• Mark Luchs, MSc student Offshore and Dredging Engineering - Delft University of Technology.  
‘Setting the scene’ 
 

• Christian Doerr, assistant professor Cyber Security Group - Delft University of Technology. 
‘Why have a lock at all’ 
 

• Erik Otto, Senior Information Security Advisor – Shell 
‘Cyber security within the industrial environment’ 
 

De kosten voor de maaltijd bedragen 25 Euro per persoon, inclusief alle consumpties. Voor studenten is de maaltijd gratis. Wij zijn 
helaas genoodzaakt om maaltijden die vooraf zijn besteld, maar niet worden afgenomen, achteraf in rekening te brengen. 
 
De eerstvolgende clubavond:  (voorlopige datum) donderdag 21  januari 2016 
 
Corporate leden worden tijdens de clubavonden  in de gelegenheid gesteld promotiemateriaal te verspreiden. U kunt hiervoor contact 
opnemen met het CEDA secretariaat: duivenman@dredging.org 
De CEDA is niet aansprakelijk voor  verlies, diefstal of schade van of aan persoonlijke bezittingen, of letselschade die zich tijdens haar 
bijeenkomsten voordoen. 

 
 
Aan: CEDA Secretariaat             Telefoon   :  015-268 2575 

Radex Building, Rotterdamseweg 183c         Fax        :  015-268 2576 
2629 HD Deflt                   E-mail        : Duivenman@dredging.org 
           Web        :  www.dredging.org 

Naam:___________________________________________________________________________________________________ 
 
Bedrijf/Instituut:____________________________________________________________________________________________ 
 

Fax:       ____________________________Tel:____________________*E-mail:________________________________________ 
 
Graag aankruisen: 
Zal gebruik maken van de uitnodiging:    WEL  �                     
Maaltijd  gewenst.                   WEL  �                   NIET � 
 
Bij gebruik van de antwoordstrook deze zenden naar het CEDA-secretariaat voor 22 september, of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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Routebeschrijving naar Campanile Hotel Delft, Kleveringweg 53 Ypenburgse Poort, 2616 LZ Delft 
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