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"Zowat alle grote
spelers op de satel-

lietmarkt gebruiken
onze software."
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35 miljoen euro. Dat van oorspro.:
West-Vlaamse familiebedrijf is ni.:
exclusief actief in de satellietin-

dustrie. Zijn softwareplatform
voor het beheer van dataverkeer
wordt ook gebruikt door telecomen mediabedrijven, onder meer
voor het regelen van het dataverkeer van hun streamingdiensten er:
van grote sportevenementen zoals
de Super Bowi en de Olympische
Spelen.

"We zijn wat toevallig in de satellietindustrie beland", zegt CEO
Ben Vandenberghe. "Ik was in
2003 aan de contactgegevens van
Eutelsat geraakt, een van de grootste spelers in Europa. Het bedrijf
was al vergevorderd in zijn onderhandelingen met Amerikaanse leveranciers, maar wij mochten ook
pitchen. We hadden nog geen volledig afgewerkt systeem, maar wel
een duidelijke visie op een allesomvattend platform in plaats van
een complex kluwen met software
van derde partijen. Tot onze verbazing koos Eutelsat voor ons en het
is nog altijd een grote klant. Zowat
alle grote spelers op de satellietmarkt gebruiken onze software."
"Oorspronkelijk had mijn vader
het bedrijfopgericht om gespecialiseerde hardware te maken voor
de

100 miljoen euro omzet, maar
zelfs daarmee kun je geen strategische leverancier worden voor een
wereldwij d satellietnetwerk. Dat
zijn gemakkelijk projecten van
7 miljard dollar."

S§line Communications
Behalve Newtec zijn nog andere
Vlaamse ruimtevaartbedrijven een

onderdeel geworden van conglo,IB
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meraten. Het vroegere Verhaert
Space is omgedoopt tot Qinitiq
Space en behoort tot de Britse
Qinitiq Group. Antwerp Space, dat
onlangs een nieuwe internetmodem naar het International Space
Station stuurde, is een onderdeel
van het Duitse OHB.
Een van de grotere onafhankelijke
spelers is Skyline Communications, met een omzetvan ongeveer

kabeltelevisie-industrie", zegt

Vandenberghe. "Toen ik eind jaren
negentig in het bedrijf kwam, heb
ik hem overtuigd de focus naar
software te verleggen, omdat ik
daar veel potentieel zag. Eerst
mikten we op telecom- en mediabedrijven, maar al snel kwam daar
de sateilietindustrie bij. Ook daar
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moeten enorme datastromen worden beheerd, zonder veel \.ertraglngen of fouten. De boom in satellietnetwerken voor internet heeft
veel potentieel voor ons. Maar we
zijn daar al goed vertegenwoordigd. OneWeb, een van de pioniers,
is een belangrijke klant van ons.
Ook het Noorse Marlink gebruikt

