
handleiding





3

inhoud
1.	 ALGEMEEN	 4
2.	 Licentiecheck	 5
3.	 profiel	 6
4.	 Hoofdmenu	 7
5.	 Niveaus	en	Beloningen	 8
5.1  Klassen en Niveaus 8
5.2  Punten 8
6.	 Speltypes	 10
6.1  Campagnes 10
6.2  Missies 11
6.3  Vrij varen 11
6.4  Multiplayer 12
7.	 Interface	 13
7.1  Korte omschrijving 13
7.2  Overzicht Bedieningsinstrumenten 14
7.3  Bediening met het toetsenbord 15
7.4  Muisfuncties 16
7.5  Scheepsinstrumenten 17
7.6  Commando’s geven 20
7.7  Radar 20
7.8  Kaart 20
7.9  Doelen 21
8.	 Opties	 22
8.1  Grafische Instellingen 22
8.2  Bediening 23
8.3  Geluid 24
8.4  Multiplayer 24
9.	 Probleemoplossing	 25
9.1 Minimumcomputerspecificaties 25
9.2 Vraag en antwoord 25
9.3 Technische Ondersteuning 27
10.	 Epilepsiewaarschuwing	 28
11.	 license	Agreement	 29
12.	 Credits	 35



4 5

1.	ALGEMEEN
Welkom bij Ship Simulator Extremes, het nieuwste, spannende spel in de succesvolle 
Ship Simulatorserie. In Ship Simulator Extremes vind je een groot aantal nieuwe 
schepen en omgevingen, van Bora Bora tot de haven van Sydney!
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2.	Licentiecheck
Als je Ship Simulator Extremes voor het eerst opstart, wordt er om een licentiecode 
gevraagd. Deze licentiecode staat aan de binnenkant van het DVD-doosje of op de 
achterkant van deze handleiding. Je hebt de licentiecode nodig om het spel te kun-
nen spelen.

Afbeelding 1: Scherm licentiecheck
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Na de licentiecheck ga je naar het profielscherm waar je een nieuw profiel kunt 
aanmaken voor het spel.
Het profiel bevat informatie over de afgeronde missies, campagnes en je prestaties 
bij het spelen van Ship Simulator Extremes. Ook worden de aangepaste instellingen 
opgeslagen in het profiel. 

3.	profiel

Creëer een nieuw profiel met de + knop. Alle in de missies bereikte niveaus worden in dit profiel 
opgeslagen. 
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Hoofdmenu. Als de oceaan er op jouw scherm 
anders uitziet, voldoet de grafische kaart van 
jouw PC misschien niet aan de minimumeisen 
om het spel te kunnen spelen.

4.	Hoofdmenu
Nadat je een profiel hebt gecreëerd, 
ga je naar het hoofdmenu. In dit menu 
kun je missies selecteren en opstarten, 
je profiel aanpassen, je beloningen na-
kijken en de instellingen van het spel 
aanpassen.
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5.	Niveaus	en	Beloningen
Je kunt missieniveaus en punten verdienen door missies te voltooien.

5.1 Klassen en Niveaus
Door campagnemissies te spelen, kun je je niveau verbeteren. Er zijn zes verschil-
lende klassen: Greenpeace, Lading, Motorboot, Speciaal, Toerist en Sleepboten. 
Iedere klasse bestaat uit vijf niveaus (fasen). Hoe moeilijker de missie, hoe meer 
niveaus je kunt stijgen. In onderstaande tabel staan alle soorten klassen afgebeeld.

GREENPEACE SPECIAAL

LADING   TOERIST

MOTORBOOT SLEEPBOTEN
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5.2 punten
Door het voltooien van campagnemissies kun je beloningen krijgen. Er zijn twee 
soorten beloningen: plaatjes (ansichtskaarten, artikelen en foto’s) en filmpjes. Je 
krijgt een filmpje als beloning wanneer je de Greenpeacemissies voltooit. Je kunt 
de beloningen in het hoofdmenu bekijken. Ook worden ze getoond als een missie 
succesvol is afgerond.

Als je een filmpje hebt verdiend, kun je het afspelen binnen Shipsim Extremes. 
Bovenaan het beloningenscherm verschijnt een afspeelknop. Als je op de afspeel-
knop klikt, krijg je een filmpje te zien op volledig scherm.
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Ship Simulator Extremes omvat de volgende speltypes: Campagne, Vrij bewegen, Missie, 
Aangepaste Missie en Multiplayer. Deze speltypes worden hieronder beschreven.

6.1 Campagnes
Campagnes vormen een nieuwe toepassing in Ship Simulator. Een campagne be-
staat uit een reeks aan elkaar gelinkte missies waarmee je beloningen kunt verdie-
nen die je met een gewone missie niet kunt verdienen. Voer een ecologische missie 
uit met de Esperanza van Greenpeace, of neem een baan als sleepbootkapitein in 
verschillende wereldwijde havens. Als je dat niet ver genoeg gaat, kun je ook een 
cruise rond de wereld maken met de Ocean Star.

6.1.1 Campagneselectie
Je komt in het campagneselectiemenu via het hoofdmenu. In het campagneselectie-
scherm heeft iedere campagne een eigen tab. Als je een campagne selecteert, krijg 
je een missielijst. Eerst is er maar één enkele missie beschikbaar. Als je die voltooit, 
dan komen er meer missies beschikbaar.

6.1.2 Verschillende Campagnes
Er zijn drie verschillende campagnes, ieder met eigen doelstellingen.
• GREENPEACE: In deze campagne probeer je door ecologische missies met de 

Esperanza en andere schepen van Greenpeace de planeet te beschermen. 
Demonstreer tegen de walvisvangst en illegale activiteiten, en voorkom het lo-
zen van gevaarlijk afval in de oceaan.

• TOERISTISCHE VERHALEN (TOuRIST TALES): De Ocean Star begint aan een 
lange reis rond de wereld en zal op verschillende tropische locaties aanmeren. 
Helaas gaat niet alles volgens plan…

• KERNCAMPAGNE (CORE CAMPAIGN): Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid 
van mensen en schepen in verschillende havens wereldwijd. Sleep de Ocean 
Prince de haven binnen en meer haar veilig aan, of inspecteer vissersboten in 
de buurt van Sydney.

6.1.3 Beloningen
Als extra bonus kun je bij de campagnes verschillende beloningen verdienen. Door 
een missie te voltooien, kun je extra’s verdienen, zoals videofilmpjes en foto’s die 
gerelateerd zijn aan de missie.

6.	Speltypes
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6.2 missies
Je kunt een missie voltooien door bepaalde 
doelen te behalen zonder schade aan te 
richten. Missies kunnen gemakkelijk zijn, 
waarbij je maar één schip hebt en een 
beperkt aantal doelen, of uiterst complex, 
waarbij je meerdere schepen tegelijk moet 
bedienen, met ieder eigen doelstellingen.
Er zijn bijvoorbeeld missies waarbij je een 
groot schip de haven moet binnenslepen 
door middel van verscheidene kleine 
sleepbootjes.

6.3 vrij varen
Met de modus vrij varen kun je in alle omgevingen rondvaren zonder beperkt te wor-
den door doelstellingen. Je kunt je eigen locatie kiezen, je schip, de tijd, de weers-
omstandigheden, en vrij rondvaren. In deze modus zijn er geen doelstellingen en je 
kunt geen niveaus halen.

Je kunt gaan en staan waar je wilt met ieder willekeurig schip. Als je de rand van 
een omgeving bereikt, kun je een nieuwe omgeving kiezen. Je kunt dus bijvoorbeeld 
beginnen in Rotterdam en eindigen in New York. Je kunt je eigen koers uitstippelen 
met waypoints en je eigen route volgen.

6.3.1 Instelling vrij varen
Om een sessie vrij varen op te starten: Klik op Afspelen en daarna op Vrij varen. Volg 
daarna de volgende stappen:
1. Selecteer een omgeving uit de lijst en klik Volgende;
2. Selecteer een schip uit de lijst. Er wordt een korte beschrijving van het schip 

gegeven en een 3D-afbeelding, als dat zo in de instellingen is aangegeven. Klik 
volgende. NB: Je kunt geen Greenpeaceschepen gebruiken voor vrij varen;

3. Verander de weersomstandigheden en klik Volgende;
4. Ten slotte stel je de tijd in en klik je op afspelen. 
 
Een sessie is bijvoorbeeld: vaar ’s nachts in zwaar weer door San Francisco met de 
loodsboot Pioneer, of bevaar de lagune van Bora Bora in een speedboot.
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6.3.2 Startlocatie vrij varen
Als je een omgeving en een schip geselecteerd hebt en de tijd en weersomstandig-
heden hebt ingesteld, moet je een locatie binnen de omgeving uitkiezen waar je wilt 
beginnen.

Je kunt een beginpositie kiezen in de modus vrij varen door op een van de zwarte 
scheepsicoontjes te klikken. Je kunt inzoomen op de kaart met het scrollwiel van de 
muis en pannen (horizontaal draaien) in alle richtingen door het scrollwiel omlaag 
gedrukt te houden en de muis te bewegen. Klik op de “selecteer startpositie”-knop 
onderaan de kaart.

Als alles geconfigureerd is, klik op Start in het menu Vrij varen. Het spel zal gaan 
laden, waarna je de aangepaste missie Vrij varen kunt beginnen.

6.4 Multiplayer
Je kunt je aansluiten bij een van de multiplayer servers op het Internet, waarbij je 
de schepen van andere spelers in de omgeving ziet rondvaren. Je kunt met andere 
spelers chatten en sleepdraden aanleggen naar hun schepen. Je kunt bijvoorbeeld 
samen met andere spelers een groot schip een kleine haven binnenslepen.

Dit kan alleen als je je registreert met jouw unieke licentiecode op het forum van 
www.shipsim.com en een profile hebt aangemaakt in het spel in het Profielmenu.

Voer de hostname (IP-adres) in en het portnummer van de server. Klik Volgende. Je 
gaat dan de sessie binnen die door een andere speler gehost wordt. 

In een multiplayersessie kun je rondvaren, net zoals in de modus vrij varen, en sleep- 
en aanmeerlijnen naar andere schepen aanleggen. De speler aan wiens schip je een 
lijn wil vastleggen krijgt op zijn scherm een dialoogvenster met een aankoppelings-
verzoek, dat hij moet bevestigen, voordat de verbinding tot stand komt.

Links is nog steeds het chatvenster zichtbaar. Je kunt het verbergen met het kleine 
pijltje aan de rechterkant. De namen van de andere spelers verschijnen op de kaart 
en ze krijgen een klein vierkantje boven hun schip.
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7.1 Korte omschrijving
Hieronder vind je een korte beschrijving van de verschillende interface-elementen in 
het spel. Je kunt ze ook bekijken als je de missie “Tutorial Missie” opstart.

In het midden van het scherm zie je het schip van de actieve speler. Je kunt op het schip 
inzoomen met het scrollwiel van de muis. Keer het schip door de rechter muisknop in 
te drukken en de muis naar links en rechts te bewegen, of naar boven en beneden.

Links staat een icoon voor het schip van de actieve speler. Er zijn missies met sche-
pen van meerdere spelers. Ieder schip krijgt een dergelijk icoontje, en je kunt tussen 
de schepen wisselen door op deze icoontjes te klikken.

In de linker bovenhoek van het scherm staat het doelscherm. Er zijn bijvoorbeeld doelen 
voor afmeren, slepen, het loskoppelen van sleepdraden of het redden van drenkelingen.

Het bedieningspanel voor het schip vind je midden onderaan het scherm. Klik op de 
hendels en sleep de muis naar boven en beneden om de stuwkracht van de motor of 
de positie van het roer te regelen. Door te klikken en slepen in het gebied tussen de 
twee hendels, bedien je de twee hendels tegelijkertijd. Dubbelklikken in het midden 
brengt de hendels terug in neutrale stand. De motoren kunnen ook bediend worden 
met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag of het numerieke toetsenbord. Afhankelijk 
van het schip, kunnen de controlepanelen verschillen.

7.	interface
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Kaart of radar verschijnen in de rechter bovenhoek.

De scheepsinstrumenten zie je in de hoek rechtsonder. De instrumenten bestaan 
uit: afmeren, camera’s, navigatieverlichting, inzetbaar materieel en waterkanonnen.

7.2 Overzicht Bedieningsinstrumenten
Je kunt het schip besturen en de motoren bedienen met ofwel de pijltjestoetsen, of het 
toetsenbord, of door het klikken en slepen van de muis over de hendels van de motor, het 
stuurwiel en de boegschroeven. Er zijn verschillende manieren om een schip te besturen:

7.2.1 Toetsenbord
De basisfuncties van het schip kunnen bestuurd worden met het toetsenbord. In 
hoofdstuk 7.3 vind je een aantal basisfuncties.

7.2.2 Muis (met overlay bedieningsinstrumenten).
De schepen kunnen ook bediend worden met de virtuele overlay bedieningsinstru-
menten die in het 
scherm verschij-
nen. Door bijvoor-
beeld het stuurwiel 
aan te klikken en 
ingedrukt naar 
links of rechts te 
bewegen, veran-
dert de stand van 
het roer.

Instellingen voor een sleepeenheid voor Ship Simulator Extremes. Linkerknop: stuur-
wiel. Rechterknop: motorbediening. Verschillende schepen hebben verschillende 
overlay bedieningsinstrumenten.

7.2.3 Joystick
Het is mogelijk om met een joystick of stuurwiel de verschillende functies van het 
schip te bedienen en zo het schip te besturen.

NB. Toetsen en joystickonderdelen kunnen worden toegewezen aan functies in het 
menu Opties – Bediening. Hierover leest u meer in het hoofdstuk Bediening in deze 
handleiding.
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7.3 Bediening met het toetsenbord

Toets	 functie
TAB Toont of verbergt alle elementen van de interface

1,2,3  Schakel tussen extern zicht, brugmodus en wandel-
modus

P of ESC Pauze

NuMERIEK 1,4,7  3,6,9  Meer/minder gas op de motorbediening (beide mo-
toren tegelijkertijd). Bij de kleinere schepen keert de 
motorbediening vanzelf terug naar de neutrale stand. 
Bij de grotere schepen blijft de motorbediening in po-
sitie totdat je de hendel “terugzet” met de muis of de 
toetsen

PIJLTJESTOETSEN  Stuur naar links of rechts. Bij de kleinere schepen keert
LINKS/RECHTS  het stuurwiel vanzelf terug naar de neutrale stand. Bij 

de grotere schepen blijft het stuurwiel in positie totdat 
je terugstuurt met de muis of de toetsen

PIJLTJESTOETSEN PLuS Om de gashendel of het roer in vaste positie te houden, 
SHIFTTOETS  zodat ze niet terugkeren naar de neutrale stand als je 

de pijltjestoetsen loslaat, gebruik je de Shifttoets tege-
lijk met de pijltjestoetsen

, Boegschroef naar bakboord (links)

. Boegschroef naar stuurboord (rechts)

H Scheepshoorn

W A S D  Bediening van het waterkanon als het waterkanon  
geselecteerd is

De complete lijst van bedieningsfuncties vind je in de lijst die je in het spel vindt 
(Opties – Bediening).
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7.4 Muisfuncties

KNOP	 Functies
LEFT  je klikt op een actief object in de scene, of op een 

icoontje bovenaan het scherm (schip van een speler 
of waypoint) komt dat object midden in het beeld te 
staan.

  Door te klikken en slepen met de linker muisknop op 
de motorbedieningshendel kun je de hendel voor- en 
achteruit bewegen. Deze handeling tussen de twee 
hendels in maakt dat ze tegelijk bewegen.

  Als je dubbelklikt tussen de motorbedieningshendels 
in, keren ze terug naar de neutrale stand.

  Klikken en slepen met de linker muisknop op de 
linker- en rechterbediening van de boegschroef ac-
tiveert de boegschroeven. Dit werkt alleen bij zeer 
lage snelheid. Dubbelklik op de gashendel van de 
boegsschroeven om ze terug in de neutrale stand te 
brengen.

  Als je een waterkanon bedient, houd de muisknop 
ingedrukt om water te spuiten. 

RIGHT  Door te klikken en slepen met de rechter muisknop 
draai je het gezichtspunt rond het schip. Bij zicht 
vanaf de brug kun je hiermee naar alle kanten kijken. 
Dit werkt ook met verrekijkerzicht.

SCROLL WHEEL  Zoom in en uit op het schip. Als je nog meer inzoomt, 
krijg je verrekijkerzicht. Door te scrollen in verrekij-
kerzicht, zoom je in en uit.

 



16 17

7.5 scheepsinstrumenten
In de rechter onderhoek van het scherm staan de 
scheepsinstrumenten. Deze scheepsinstrumenten zijn 

van invloed op functies die gelinkt zijn aan het actieve schip. Door de scheepsin-
strumentenknoppen kunnen deze functies geactiveerd worden. De vijf knoppen zijn: 
Afmeren, Camera’s, Navigatieverlichting, Inzetbaar materieel en Waterkanonnen.

7.5.1 Afmeren
Er kunnen verschillende soorten afmeerlijnen aan het 
schip gekoppeld worden. Gebruik deze knop om het 
schip af te meren of het anker te lichten.
Als je op het Afmeericoontje onderaan klikt, dan ver-
schijnen drie icoontjes: Afmeerlijn, Sleepdraad en Anker. 

• Als je op het afmeerlijnicoontje klikt, verschijnen er gele bollen op de punten waar de 
afmeerlijnen aangekoppeld kunnen worden.

• Klikken op het sleepdraadicoontje geeft groene bollen waar de sleepdraad vastge-
maakt kan worden, indien mogelijk op het betreffende schip.

• Door te klikken op het ankericoontje verschijnt er een blauwe bol vooraan het schip. Als 
je hierop klikt, wordt het anker omlaag gelaten. Dit kan gevaarlijk zijn op volle snelheid!

 

Wanneer een afmeer-, sleep- of ankerverbinding tot stand gebracht wordt, verschijnen er 
rode kruisen. Als je hierop klikt, wordt de verbinding verbroken.

7.5.2 Cameragezichtspunt
Wissel naar een andere camera op het geselecteerde 
schip zoals een wandelcamera of een externe camera. 
De schepen hebben niet allemaal dezelfde camera’s.
Het standaardgezichtspunt van de camera is het ex-
terne gezichtspunt, in uitgangspositie zwevend achter 

Afbeelding 9: 
Afmeerlocaties

De punten waar de afmeerlijnen 
aangekoppeld kunnen worden 
verschijnen als gele bollen.

De aankoppelingspunten voor 
sleepdraden worden zichtbaar 
als groene bollen.

Ankerpunten verschijnen met 
een blauwe bol aan de boeg.
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het schip. Met het scrollwiel van de muis kun je op het schip in- en uitzoomen. Door 
de rechter muisknop ingedrukt te houden en de muis naar links en rechts te bewe-
gen draait het gezichtspunt rond het schip.
Er zijn twee andere gezichtspunten. Een is het bruggezichtspunt, en de andere is het 
wandelgezichtspunt.

In de wandelmodus, met een verborgen overlay gebruikersinterface, kun je nog 
steeds het schip besturen en de motorhendels direct bedienen door de muis over de 
objecten op de brug te bewegen.

In de wandelmodus kun je “lopen” met de pijltjestoetsen en de muis. Net zoals in 
andere modi, verandert de kijk- en beweegrichting door de rechter muisknop in te 
drukken en de muis te bewegen. Door de Shiftknop in te drukken bij het naar voren 
lopen, ga je sneller “rennen”.

Je kunt op ieder moment de gebruikersinterface-overlay tonen of verbergen met de 
Tabtoets. Bij het bruggezichtspunt en het wandelgezichtspunt is verbergen waar-
schijnlijk handiger.

NB. Zowel in de brugmodus als in de wandelmodus kun je de verrekijker gebruiken. 
Gebruik het scrollwiel van de muis om in en uit te zoomen en om de verrekijker te 
gebruiken.

Extern gezichtspunt, waarmee 
je rond het schip kunt bewegen 
dat je bestuurt

Bruggezichtspunt Wandelmodus, waarmee je het 
hele schip kunt doorlopen
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7.5.3 Navigatieverlichting
Alle schepen beschikken over navigatieverlichting, die 
gebruikt wordt om de positie van je schip te laten zien, in 
welke richting zij vaart en wat ze doet. Je kunt wisselen 
van verlichting om de status van je schip aan te geven.

De volgende opties voor navigatieverlichting zijn 
beschikbaar:
1. Navigatieverlichting uit
2. Gestrand
3. Aan het slepen
4. Beloodst
5. Aan het duwen
6. Voor anker
7. Afgemeerd
8. Onderweg

7.5.4 Inzetbaar Materieel
Sommige schepen hebben inzetbaar materieel bij 
zich, zoals reddingsboten. Deze kunnen worden in-
gezet, waarna je kunt wisselen tussen het ingezette 
schip en het originele schip.

Als je een schip aan boord wilt halen (de inzet opheffen), zorg er dan voor dat je bin-
nen bereik van het originele schip bent. Markeer het originele schip als het actieve 
schip en klik op de knop Inzet opheffen.

7.5.5 Waterkanonnen
Waterkanonnen geven een nieuwe dimensie aan ver-
scheidene missies, zoals de Greenpeace- of reddings-
missies. De waterkanonnen kunnen gebruikt worden 
om branden te blussen op schepen of boorplatforms. 
Dit kan door de beschikbare waterkanonnen op het 
vuur te richten en zoveel water te spuiten als nodig om 
het vuur te blussen.
Sommige schepen zijn uitgerust met waterkanonnen. Een waterkanon kan vanuit 
ieder gezichtspunt gebruikt worden door middel van het toetsenbord of de muis. De 
kanonnen kunnen aan- of uitgezet en gedraaid worden, of vastgezet in een bepaalde 
positie. Hierdoor kan de speler spuiten terwijl hij het schip bestuurt.

Deze toetsen worden gebruikt om de waterkanonnen te bedienen: Y = naar boven, 
G = naar links, H = naar beneden, J = naar rechts.
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7.6 Commando’s geven
Het commandoscherm laat de huidige status van het schip 
zien. Het is een vereenvoudigde weergave van de krachten die 
op het schip inwerken en de resultante daarvan, oftewel de 
beweging van het schip. De krachten zijn:
• Draaisnelheid
• Zijwaartse en voorwaartse/achterwaartse snelheid
• Stuwkracht en richting van de motoren
• Stand van het roer
• Windrichting en –kracht (aangegeven met de extra lijntjes op het icoontje)
• Geografisch noorden (N)
• COG: Course over ground (landkoers)
• SOG: Speed over ground (landsnelheid)
• DTW: Distance to waypoint (afstand tot het waypoint)
• CTW: Course to waypoint (koers naar het waypoint)

De commando-instellingen kunnen met de knoppen aangepast worden:
• Noorden boven
• Toon kompas
• Toon volgende waypoint-indicator

7.7 Radar
Een radar wordt meestal gebruikt ter oriëntatie en kan ook 
gebruikt worden bij beperkt zicht (mist). De radar maakt ge-
bruik van radiogolven om de omgeving van het schip in beeld 
te brengen. Hij stuurt deze signalen uit, en berekent een beeld 
aan de hand van de echo en de terugkaatstijd.

7.7.1 Radarinstellingen
• De instelling Noorden boven verandert de instelling van de radar, zodat het noor-

den bovenaan staat.
• De rangecirkels vormen een reeks concentrische cirkels met het schip als mid-

delpunt. Ze worden voornamelijk gebruikt als snelle manier om de afstand tot 
een object te bepalen.

7.8 Kaart
Je kunt ervoor kiezen de kaart rondom het schip van de speler te oriënteren, net 
bij zoals een navigatiesysteem in een auto, waarbij de kaart rondom de auto draait 
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met de auto als vast middelpunt. Normaal gesproken zijn 
zeekaarten Noord-Zuid georiënteerd, of Noorden boven, en 
draait het icoontje van het schip mee met de gevaren koers.

Je kunt in- en uitzoomen op de kaart en verder weg van het 
schip uitzoomen door middel van het scrollwiel van de muis.

Een ondiep gebied wordt op de kaart met blauw aangegeven. Op welke diepte pre-
cies de kaart wit wordt, is per omgeving verschillend, zoals op de commerciële zee-
kaarten van die gebieden. Op sommige kaarten is het 10 meter, op andere 20 meter.
Grijze of gele gebieden zijn landmassa; wit of blauw is water. De cijfers geven de 
waterdiepte weer in meters.

Het actieve schip van de speler is gepositioneerd in het midden van de kaart. De 
rechte lijn is de bewegingsrichting van het schip of de oriëntatierichting (de richting 
waarin de boeg wijst). In missies met schepen van meerdere spelers kun je op het 
icoontje van een ander schip klikken bovenaan het scherm om dat schip op het 
midden van de kaart te zetten.

Andere schepen, zowel varend als afgemeerd, zijn zichtbaar met shipvormige figuren. 
Blauwe figuren zijn bewegende schepen en zwarte figuren zijn afgemeerde schepen. 
De kaart heeft hiermee ook de functie van radar, wat vooral handig is bij mist.

NB: Het is mogelijk om op de kaart specifieke objecten te tonen of te verbergen, 
zoals andere schepen of boeien.

7.9 Doelen
In het doelenvenster staat je huidige doel. Dit doel is de taak die moet worden vol-
bracht om de missie af te ronden. Je kunt verscheidene doelen tegelijkertijd heb-
ben en kunt nieuwe doelen krijgen als je een taak hebt volbracht.
Een standaarddoel wordt zichtbaar als titel. Voor meer informatie kun je op het 
driehoekje klikken.

Als een doel is bereikt, verschijnt er een 
aanduiding aan de rechterkant van het 
doelenvenster.
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Je kunt het spel op een aantal manieren afstemmen op je eigen wensen en de ken-
merken van je computersysteem. Dit wordt hieronder beschreven.

8.1 Grafische Instellingen
In de afbeelding hieronder zie je het 
dialoogvenster dat gebruikt wordt voor 
de grafische instellingen die van in-
vloed zijn op de kwaliteit en prestaties. 
Met het grafische venster zelf kun je de 
resolutie instellen, en of Ship Simulator 
Extremes in een venster of op volledig 
scherm gespeeld wordt.
De resolutielijst geeft alle beschik-
bare opties voor jouw grafische kaart. 
De standaardinstelling is 1024 x 768 
pixels, wat voldoende is om het spel te 
kunnen spelen.
De standaardinstelling is volledig scherm, maar je kunt het spel ook in een venster 
spelen, waardoor je gemakkelijker naar andere programma’s kunt gaan zonder het 
spel te hoeven sluiten.

De knop Kwaliteitsinstellingen opent een nieuw venster met meer specifieke grafi-
sche instellingen.

Er zijn drie basiskwaliteitsinstellingen: Laag, Medium en Hoog. Als de specificatie van 
je PC voldoet aan de systeemeisen van het spel, dan zou de kwaliteitsinstelling Laag 
altijd bruikbaar moeten zijn. Met de Geavanceerde opties kun je bepaalde instel-
lingen naar eigen wens invullen. De meeste spreken voor zich.

8.1.1 Geavanceerde instellingen
• Clipping-afstanden
• Weerspiegeling: Schakel weerspiegelingen aan of uit
• Refractie: Schakel de refractie uit (de manier waarop het licht onder het water-

oppervlakte breekt)
• Waterkwaliteit
• Rastermaat water: Dit is een aanduiding van de kwaliteit van de oceaan. Hoe groter 

de rastermaat, hoe hoger de kwaliteit, maar hoe slechter de prestatie

8.	Opties
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• Hekgolf: De witte, turbulente hekgolf 
achter een schip ziet er goed uit, 
maar is slecht voor de prestatie van 
het systeem. Met de schuifregelaar 
kun je variëren tussen geen hekgolf 
voor een goede prestatie waarbij al-
leen het schip van de actieve speler 
een hekgolf heeft, en hekgolven bij 
alle schepen in de buurt ( ook wel 
AI-schepen genoemd)

• Deeltjesinstellingen: Dit wordt 
gebruikt voor de kijkafstand voor 
de boeggolven van schepen. Hoe 
groter de kijkafstand, hoe hoger de 
kwaliteit van de oceaan, maar hoe 
slechter de prestatie

Met een specifiek softwareprogramma 
zoals Fraps (www.fraps.com) kun je de prestaties van je systeem met het spel zien, 
aangegeven met frame rate. Fraps geeft de frame rate in een hoekje van het scherm. 
Voor missies met snelle boten, zoals de powerboot, heb je een frame rate nodig van 
minimaal 20 – 25. Als je veel van dit soort missies wil spelen, moet je de instellingen 
voor de grafische kwaliteit misschien naar beneden bijstellen. Voor grotere schepen is 
een frame rate van 13 – 15 genoeg.

8.2 Bediening
Met Ship Simulator Extremes kun je de 
instellingen van het toetsenbord en de 
joystick aanpassen. Aan alle functies in 
het spel kunnen toetsen en regelaars 
worden toegewezen. 

Opties om de standaardbediening aan te passen. 
Er zijn drie secties, die met een drop-downlijst 
aan de bovenkant van het scherm geselecteerd 
kunnen worden: Interface, Bediening Schepen en 
Bediening Camera’s.

Als je dubbelklikt op een element, verschijnt er een dialoogvenster dat je vraagt de toets of joystickknop in 
te drukken die je aan die functie wilt toewijzen. Met de Set defaults-knop kun je altijd terug naar de initiële 
instellingen. Met de optie “Precisie-sturing” kun je het roer en de motor in kleine stapjes aanpassen, in plaats 
van met de maximale waarde.
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8.3 Geluid
Geluid speelt een belangrijke rol in het 
spel. Er zijn vier verschillende geluids-
categorieën, die allemaal afzonderlijk 
van elkaar kunnen worden ingesteld, 
en één overkoepelende volumeknop.

Opties om het geluidsvolume van het spel te 
veranderen. Er zijn vier verschillende geluidsca-
tegorieën en één overkoepelende volumeknop.

• Overkoepelend volume
• Motorvolume
• Omgevingsvolume
• GUI-volume
• Radiovolume

8.4 Multiplayer
Opties voor de multiplayerinstellingen. Hier kun 
je de naam invullen, zoals die in de multiplayer-
sessies te zien zal zijn.
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In dit hoofdstuk vind je de belangrijkste problemen en oplossingen.

9.1 Minimumcomputerspecificaties
Operating System:   Windows XP (Min. service pack 2), Windows 

Vista of Windows 7. 32 en 64 bits OS ondersteund.
Processor:  3 Ghz P4 Intel of met AMD vergelijkbare   

processor.
Graphics:  Geforce 8800GT of ATI Radeon 4850 met 

256MB ram (minimaal Shader model 3.0)
Harddiskruimte: 3500 MB
Drive: 4x PC DVD-ROM
DirectX: versie 9.0c
RAM:  2GB (Windows XP) of 3GB (Vista of Windows 7)
Geluid:  DirectX 9.0c compatible.
Input: Muis met scrollwiel en toetsenbord
Optionele bedieningsondersteuning:  DirectX 9.0c compatible.
Multiplayer:  Breedband Internetaansluiting

Als je PC niet aan de minimumsysteemeisen voldoet, zal het spel niet goed functioneren, 
of het zal op een lager prestatieniveau en met mindere grafische kwaliteit functioneren. Er 
wordt geen ondersteuning aangeboden voor PC’s die niet aan bovengenoemde minimale 
systeemeisen voldoen. Bepaalde elementen van de PC kunnen gemakkelijk worden ge-
upgraded om aan de eisen te voldoen, zoals de geheugen- en grafische kaarten.
Algemene updates voor het spel zijn beschikbaar op het forum www.shipsim.com.

9.2 Vraag en antwoord
Hieronder vind je de meestgestelde vragen en antwoorden daarop.

V1: Het spel crasht tijdens het laden.
A1: Crashes tijdens het laden treden meestal op als de PC-configuratie niet voldoet 
aan de minimumspecificaties, of door verouderde drivers voor de grafische kaart, de 
geluidskaart of het moederbord. Het kan ook zijn dat de versie van DirectX te oud is. 
Een gemakkelijke manier om te bepalen of je PC en de drivers aan de specificaties 
voldoen is met een programma dat door DirectX op je PC is geïnstalleerd, genaamd 
dxdiag (kort voor DirectX Diagnostics). Je kunt dxdiag op de volgende manier op-
starten:

9.	Probleemoplossing
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1. Klik Start
2. Klik Run
3. Type DXDIAG
4. Selecteer OK of Run, de DirectX diagnostic tool verschijnt
5. Selecteer de “Bewaar alle informatie...” knop onderaan
6. Er verschijnt een nieuw dialoogvenster; selecteer de locatie waar je de infor-

matie wilt opslaan
7. Bekijk de file dxdiag.txt op hardwareconfiguratie, datum van de driverversie en 

DirectX-versie. Als je files ziet, ouder dan 2006, kun je op de websites van de 
leveranciers zoeken naar een recentere versie. Download deze en installeer hem 
op je PC.

Ten slotte kan het crashen van de PC tijdens het opstarten te maken hebben met 
de geluidscodec. Wellicht is er met het deïnstalleren van een bepaald programma 
een gemeenschappelijke geluidsdriver of een andere geluids-middlewarecomponent 
weggevallen

Een voorbeeld van een codec pack dat zou kunnen werken is:
http://codecguide.com/download_kl.htm

Als je denkt dat je PC-specificaties wel aan de minimale eisen voldoen, als je de 
laatste versie van DirectX hebt en al je drivers up-to-date zijn, kun je een e-mail 
sturen aan support@shipsim.com, waarin je duidelijk je probleem omschrijft. Voeg 
de dxdiag.txt-file erbij, en, indien mogelijk, een aantal screenshots van het probleem. 

V2: Het spel doet het, maar de prestaties zijn slecht
A2: Als je PC voldoet aan de minimale aanbevolen systeemeisen, kunnen de pres-
taties verbeteren als je de grafische parameters in de Instellingen aanpast. Je kunt 
bijvoorbeeld de kijkafstand verkleinen en de omgevingsweerspiegeling uitzetten. Je 
kunt ook de instellingen van de grafische kaart optimaliseren in het Windows Control 
Panel. Volg de instructies in de handleiding van je grafische kaart.

V3: Waarom moet ik me registeren bij het forum van ShipSim.com met mijn licen-
tiecode?
A3: Door je te registeren met een licentiecode krijg je toegang tot meer forumon-
derwerpen. Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe schepen en omgevingen op die fo-
rumlocaties gepost. Je kunt ook je scores uploaden, om ze te vergelijken met die 
van andere spelers. Ten slotte komen de update patches op het forum beschikbaar.
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9.3 Technische Ondersteuning

9.3.1 Kantooradres 
VSTEP BV, Weena 598, 3012 CN Rotterdam, Nederland.

9.3.2 Licentiecode
Het is handig om je te registreren met de licentiecode. Hiermee heb je toegang tot
onze fora en techische ondersteuning en andere handige discussiefora over het
spel: http://forum.shipsim.com

Wanneer je contact met ons opneemt zorg dan steeds dat volgende elementen bij de 
hand hebt:

• Een korte omschrijving van het probleem.
• Informatie over je de hardwareconfiguratie van je computer. Stuur het dxdiag.

txt bestand mee dat je computer geeft (zie de sectie Probleemoplossing voor 
instructies).

• Informatie over de omstandigheden waaronder de fout zich voordeed.
• Een screenshot of video van de situatie waarin het probleem zich voordoet. Je 

kunt hiervoor een softwareprogramma zoals Fraps (www.fraps.com) gebruiken. 
Je kunt de video verkleinen met Microsoft Media Encoder of DivX.

Wanneer je een softwareprobleem tegenkomt tijdens het installeren of spelen van
het spel, en je kunt het probleem niet in deze handleiding terugvinden, zorg er dan
voor dat je je computer update met de meest recente geluids- en videodrivers.
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WAARSCHuWING: LEES DIT VOOR GEBRuIK VAN JE COMPuTER
LEES DIT VOORDAT JE KIND EEN COMPuTERSPEL SPEELT
Er zijn mensen met een aandoening die kan leiden tot epileptische aanvallen of 
kortdurende bewusteloosheid na het zien van bepaalde knipperende lichten of pa-
tronen die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Deze mensen kunnen een aanval 
krijgen wanneer ze bepaalde televisieprogramma’s kijken of computerspellen spe-
len. Spelers die nog nooit een aanval hebben gehad kunnen toch een onontdekte 
epileptische aandoening hebben. Als jij of iemand in je familie ooit symptomen heeft 
gehad die te maken hebben met een epileptische aandoening (bijvoorbeeld een 
aanval of bewustzijnsverlies) is het goed om eerst je arts te raadplegen voor je enig 
computerspel speelt.

Wij willen ouders aanraden hun kinderen in de gaten te houden bij het spelen van 
computerspellen. Als jij of je kind één van de volgende symptomen heeft: duize-
ligheid, veranderd zicht, oog- of spiersamentrekking, onwillekeurige bewegingen, 
bewustzijnsverlies, disoriëntatie of stuiptrekkingen; stop dan onmiddellijk met spelen 
en raadpleeg een arts.

NEEM DEZE VOORZORGSMAATREGELEN WANNEER JE EEN COMPuTERSPEL SPEELT
• Neem bij het spelen van een computerspel genoeg afstand van de monitor. 

Speel zo ver mogelijk van het scherm. 
• Speel computerspellen op het kleinste beeldscherm dat je tot je beschikking 

hebt. 
• Speel niet als je moe bent of slaap nodig hebt.
• Speel altijd in een goed verlichte kamer.
• Neem elk uur minimaal 10 minuten pauze bij het spelen. 

REPETITIVE STRAIN INJuRY (RSI) WAARSCHuWING
Na langdurig spelen kunnen sommige mensen zich uitgeput of ongemakkelijk voe-
len. Ongeacht hoe je je voelt, je dient ALTIJD 10 tot 15 minuten pauze te nemen per 
gespeeld uur. Als je armen of handen moe worden of oncomfortabel gaan voelen 
tijdens het spelen, stop dan en rust. Als je een verzuurd gevoel houdt in je ledematen 
of als je je vaak ongemakkelijk voelt tijdens of na het spelen, luister dan naar de 
signalen die je lichaam je geeft. Stop met spelen en bezoek een bevoegd arts. Dit 
nalaten kan leiden tot langetermijnletsel. Schakel bij twijfel altijd een arts in. 

10.	Epilepsiewaarschuwing
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LIMITED SOFTWARE AND WARRANTY LICENSE AGREEMENT

SHIP SIMULATOR EXTREMES

IMPORTANT - READ CAREFULLY:  THE ACCOMPANYING PROGRAM (WHICH INCLUDES COMPUTER SOFTWARE PROGRAM, 
THE MEDIA AND RELATED DOCUMENTATION IN PRINTED OR ELECTRONIC FORM) IS LICENSED TO YOU ON THE TERMS SET 
FORTH BELOW, WHICH CONSTITUTES A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND VSTEP BV (“Owner”).  BY OPENING THIS 
PACKAGE, AND/OR INSTALLING OR OTHERWISE USING THE PROGRAM, YOU AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THE TERMS OF 
THIS AGREEMENT WITH Owner.  IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, OR YOU ARE NOT AUTHORIZED 
TO USE THE PROGRAM YOU SHOULD RETURN THE PROGRAM TO THE VENDOR FROM WHICH YOU OBTAINED THE PROGRAM 
AND REQUEST A REFUND.

This program is protected by the copyright laws of The Netherlands, international copyright treaties and conventions and other 
laws. The Program is licensed, and not sold, and this Agreement confers no title or ownership to the Program or any copy thereof.
1. Limited use License. Owner grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the 

Program solely for your personal use on a single computer.  
2. Ownership. All intellectual property rights in and to the Program (including but not limited to video, audio and other content 

incorporated therein) and title to any and all copies thereof are owned by Owner or its licensors, and you receive no right or 
interest therein other than the limited license in paragraph 1 hereof.

YOU SHALL NOT:
• Copy the Program except a single backup copy.
• Sell, rent, lease, license, distribute or otherwise transfer or make available to any other person the Program, in whole or 

in part, or use the Program or any part thereof in any commercial context, including but not limited in a service bureau, 
“cyber or Internet cafe”, computer gaming center or any other commercial location in which multiple users may access the 
Program. Owner may offer a separate Site License Agreement to permit you to make the Program available for commercial 
use; see the contact information below.

• Reverse engineer, derive source code, modify, decompile, disassemble, translate, or create derivative works of the Program, 
in whole or in part.

• Remove, disable or circumvent any proprietary notices or labels contained on or within the Program.
• Export or re-export the Program or any copy or adaptation in violation of any applicable u.S. export restrictions or other 

laws or regulations.

LIMITED WARRANTY. Publisher warrants to the original consumer licensor of the Program that the recording medium on which 
the Program is recorded will be free from defects in material and workmanship for 90 days from the date of purchase.  If the 
recording medium of a product is found defective within 90 days of original purchase, Publisher agrees to replace, free of 
charge, such product within such period upon its receipt of the Product, postage paid, with proof of the date of purchase, as long 
as the Program is still being manufactured by Owner. In the event that the Program is no longer available, Publisher retains the 
right to substitute a similar program of equal or greater value. This warranty is limited to the recording medium containing the 
Program as originally provided by Publisher and is not applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, mis-
treatment, or neglect.  Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited to the 90-day period described above.

EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY KIND SHALL BE 
BINDING ON OR OBLIGATE Owner. 

When returning the Program for warranty replacement please send the original product disk only in protective packaging and 
include:  (1) a photocopy of your dated sales receipt; (2) your name and return address typed or clearly printed; (3) a brief note 
describing the defect, the problem(s) you encountered and the system on which you are running the Program.

LIMITATION ON DAMAGES.
IN NO EVENT WILL Owner BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM 
POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE PROGRAM, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, 
COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, 
EVEN IF Owner HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  Owner  LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE 

11.	license	Agreement	
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ACTUAL PRICE PAID FOR THE LICENSE TO USE THIS PROGRAM.  SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON 
HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU.  THIS 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION 
TO JURISDICTION.

TERMINATION.  Without prejudice to any other rights of Owner, this Agreement will terminate automatically if you fail to comply 
with its terms and conditions.  In such event, you must destroy all copies of the Program and all of its component parts.

INJUNCTION. Because Owner would be irreparably damaged if the terms of this Agreement were not specifically enforced, you 
agree that Owner shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with 
respect to breaches of this Agreement, in addition to such other remedies as Owner may otherwise have under applicable laws.

INDEMNITY. You agree to indemnify, defend and hold Owner, its partners, publishers, distributors, affiliates, contractors, officers, 
directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising directly or indirectly from your acts 
and omissions to act in using the Program pursuant to the terms of this Agreement.

MISCELLANEOUS. For authorized use of software You must possess a rightfully obtained License Key. Except as expressly 
authorized by this Agreement, You shall not make available the Software, Accompanying materials, or any License Key to any 
third party. You will use your best efforts to cooperate with and assist the Owner in identifying and preventing any unauthorized 
use, copying, or disclosure of the Software, Accompanying materials, or any portion thereof. 

This software is for entertainment purposes only. The software must not be used as a training tool. 

Use of this software or any part of it to transfer data to other third party software is prohibited without the written permis-
sion of Owner.

The Owner maintains the right to block or otherwise disable License Keys if they are considered to be distributed over the 
Internet or otherwise obtained illegally.

The system requirements for this game are based on version 1.0 of the game. Installing patches may influence the 
minimum system requirements.

The Owner may drop support for a problem, when the problem has been fixed in a patch.

This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior 
agreements and representations between them. It may be amended only by a writing executed by both parties.  If any provision 
of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to 
make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall be governed by 
and construed in accordance with the laws of The Netherlands and you consent to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts.
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The Program utilizes THE FOLLOWING THIRD PARTY LIBRARIES:

Portions of this software utilize RakNet 3.0 networking  software (©2008 Jenkins  Software  LLC). RakNet is a 
trademark of Jenkins Software LLC, All rights reserved.

Portions of this software utilize FreeType libraries (©2006 The FreeType Project (www.freetype.org)). All rights reserved.

Portions of this software utilize Zlib library (Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler)

NVIDIA CORPORATION
NVIDIA® PhysX™ DRIVER END USER LICENSE AGREEMENT

This End user License Agreement (the “Agreement”) is a legal agreement between you (either individually or an entity) (“You” 
or “Your”) and NVIDIA Corporation (“NVIDIA”) regarding the use of the NVIDIA® PhysX™ Driver and any accompanying docu-
mentation (collectively, the “Software”). 

YOu MuST READ AND AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT BEFORE ANY SOFTWARE CAN BE DOWNLOADED OR 
INSTALLED OR uSED. BY CLICKING ON THE “AGREE” BuTTON OF THIS AGREEMENT, OR INSTALLING SOFTWARE, OR uSING 
SOFTWARE, YOu ARE AGREEING TO BE BOuND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOu DO NOT AGREE 
WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, THEN YOu SHOuLD EXIT THIS PAGE, NOT INSTALL OR uSE ANY 
SOFTWARE, AND DESTROY ALL COPIES OF THE SOFTWARE THAT YOu HAVE DOWNLOADED. BY DOING SO YOu FOREGO ANY 
IMPLIED OR STATED RIGHTS TO DOWNLOAD OR INSTALL OR uSE SOFTWARE. 

NVIDIA MAY MODIFY THE TERMS OF THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME. ANY uSE OF THE PHYSX SDK WILL BE SuBJECT TO 
SuCH uPDATED TERMS.  A CuRRENT VERSION OF THIS AGREEMENT IS POSTED ON NVIDIA’S DEVELOPER WEBSITE: 
www.developer.nvidia.com/object/physx_eula.html

This license is only granted to and only may be used by You. NVIDIA grants You a limited, non-exclusive, non-transferable 
license to use the provided Software for evaluation, testing and non-commercial production purposes according to the terms 
set forth below: 

1. Use of the Software. 
a. You may use, display and reproduce the NVIDIA PhysX Driver on Licensed Platforms only.  For purposes of this 

Agreement, Licensed Platforms shall include the following: 
• Any PC or Apple Mac computer with a NVIDIA CuDA-enabled processor executing NVIDIA PhysX;
• Any PC or Apple Mac computer running NVIDIA PhysX software executing on the primary central processing unit of 

the PC only;
• Any PC utilizing an AGEIA PhysX processor executing NVIDIA PhysX code;
• Microsoft XBOX 360™
• Nintendo® Wii™ and/or
• Sony Playstation®

b. You may not and shall not permit others to:
(i) modify, translate, reverse engineer, decompile, decrypt, disassemble or otherwise attempt to defeat, avoid, bypass, 

remove, deactivate or otherwise circumvent any software protection mechanisms in the Software, including without 
limitation any such mechanism used to restrict or control the functionality of the Software, or to derive the source code 
or the underlying ideas, algorithms, structure or organization from the Software;

(ii) alter, adapt, modify or translate the Software in any way for any purpose, including without limitation error correction;
(iii) distribute, rent, loan, lease, transfer or grant any rights in the Software or modifications thereof in any form to any 

person without the prior written consent of NVIDIA. 

c. No Commercial Distribution Right. This license grants no rights to distribute the Software for any commercial purpo-
ses. Any and all individuals, companies, non-academic government agencies or other organizations wishing to redistri-
bute the Software for any purpose must enter into written contract with NVIDIA. Please contact PhysXLicensing@NVIDIA.
com for further information. 
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2. Ownership. This license is not a sale. Title, copyrights and all other rights to the Software and any copy made by You 
remain with NVIDIA and its suppliers and licensors. unauthorized copying of the Software, or failure to comply with the license 
restrictions set forth in Section 1(b) above, will result in automatic termination of this license and will make available to NVIDIA 
other legal remedies. 

3. Termination. This license is effective once You click the “AGREE” button of this Agreement, or install or use the Software, 
and will continue until terminated. unauthorized copying of the Software, Your failure to comply with the above restrictions or 
Your failure to comply with any terms of this Agreement will result in automatic termination of this Agreement and will make 
available to NVIDIA other legal remedies. upon termination of this license for any reason You will destroy all copies of the 
Software. Any use of the Software after termination is unlawful. upon termination of this Agreement, all rights granted to You 
in this Agreement shall immediately terminate. NVIDIA’s rights and Your obligations under this Agreement shall survive any 
termination of this Agreement. 

4. Trademarks. Certain of the product names used in this Agreement and the Software constitute trademarks, trade names, 
trade dress, or service marks (“Trademarks”) of NVIDIA or other third parties. You are not authorized to use any such Trademarks 
for any purpose. 

5. No Warranty. THE SOFTWARE IS BEING DELIVERED TO YOu “AS IS” AND NVIDIA MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER WITH 
RESPECT TO THE SOFTWARE. NVIDIA AND ITS SuPPLIERS AND LICENSORS MAKE AND YOu RECEIVE NO OTHER WARRANTIES 
OR CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, STATuTORY OR OTHERWISE OR IN ANY COMMuNICATION WITH YOu, AND NVIDIA ANDITS 
SuPPLIERS AND LICENSORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QuALITY, 
FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE OR NONINFRINGEMENT AND THEIR EQuIVALENTS. NVIDIA does not warrant that the 
operation of the Software will be uninterrupted or error free or that the Software will meet Your specific requirements.

SOME STATES OR OTHER JuRISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLuSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE 
EXCLuSIONS MAY NOT APPLY TO YOu. YOu MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND 
JuRISDICTION TO JuRISDICTION. 

6. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL NVIDIA, ITS SuPPLIERS OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR LOSS OF OR CORRuPTION 
TO DATA, LOST PROFITS OR LOSS OF CONTRACTS, COST OF PROCuREMENT OF SuBSTITuTE PRODuCTS OR OTHER SPECIAL, 
INCIDENTAL, PuNITIVE, CONSEQuENTIAL OR INDIRECT DAMAGES, LOSSES, COSTS OR EXPENSES OF ANY KIND ARISING 
FROM THE SuPPLY OR uSE OF THE SOFTWARE, HOWEVER CAuSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY (INCLuDING WITHOuT 
LIMITATION NEGLIGENCE). THIS LIMITATION WILL APPLY EVEN IF NVIDIA OR AN AuTHORIZED DISTRIBuTOR HAS BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SuCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILuRE OF ESSENTIAL PuRPOSE OF ANY LIMITED 
REMEDY EXCEPT TO THE EXTENT THAT LIABILITY MAY NOT BY LAW BE LIMITED OR EXCLuDED. YOu ACKNOWLEDGE THAT THE 
LACK OF A REQuIRED PAYMENT BY YOu FOR THE SOFTWARE REFLECT THIS ALLOCATION OF RISK. 

SOME STATES OR OTHER JuRISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLuSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR 
CONSEQuENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLuSIONS MAY NOT APPLY TO YOu. 

7. Indemnity. You agree to indemnify and hold NVIDIA, its successors, assigns, subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, 
and employees harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third party due to or 
arising out of Your failure to comply with this Agreement or Your violation of any law or the rights of any third party. 

8. Legal Compliance. You agree that You shall fully comply with all applicable laws, statutes, ordinances and regulations 
regarding Your use of the Software. 

9. Governing Law and General Provisions. This Agreement shall not be governed by the 1980 u.N. Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods; rather, this Agreement and the performance of the parties hereunder shall be construed in 
accordance with and governed by the laws of the State of California, u.S.A., except for its conflict of law rules. The exclusive 
jurisdiction and venue of any action arising out of or related to this Agreement will be either the state or federal courts in Santa 
Clara County, California, u.S.A., and the parties agree and submit to the personal and exclusive jurisdiction and venue of these 
courts. This Agreement is the entire agreement between You and NVIDIA and supersedes any other communications, repre-
sentations or advertising with respect to the Software. If any provision of this Agreement is held invalid or unenforceable, such 
provision shall be revised to the extent necessary to cure the invalidity or unenforceability, and the remainder of the Agreement 
shall continue in full force and effect. Failure to prosecute a party’s rights with respect to a default hereunder will not constitute 
a waiver of the right to enforce rights with respect to the same or any other breach. If You are acquiring the Software on behalf 
of any part of the u.S. Government, the following provisions apply. The Software programs and documentation are deemed to be 
“Commercial computer software” and “Commercial computer software documentation” respectively, pursuant to DFAR Section 
227.7202 and FAR 12.212(b), as applicable. Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure 
of the Software programs and/or documentation by the u.S. Government or any of its agencies shall be governed solely by 
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the terms of this Agreement and shall be prohibited except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement. 
Any technical data provided that is not covered by the above provisions is deemed to be “Technical data-commercial items” 
pursuant to DFAR Section 227.7015(a). Any use, modification, reproduction, release, performance, display or disclosure of such 
technical data shall be governed by the terms of DFAR Section 227.7015(b). 

10. Questions. Should You have any questions relating to this Agreement, or if You desire to contact NVIDIA for any reason, 
please contact PhysXLicensing@NVIDIA.com.

 
NVIDIA PhysX, Copyright © 2008 NVIDIA Corporation. All rights reserved. AGEIA PhysX, Copyright © 2002-2008 AGEIA 
Technologies, Inc.  All rights reserved.  Novodex Physics SDK, Copyright © 2001-2006 NovodeX.  All rights reserved. 
http://www.NVIDIA.com

Following text only applies to the CEGuI license:
CEGUI, Copyright © 2004 - 2009 Paul D Turner & The CEGUI Development Team
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE 
AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AuTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE uSE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Following text only applies to the Expat license:
Expat, Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED 
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 
SHALL THE AuTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE uSE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Following text only applies to the Lua license:
Lua, License for Lua 5.0 and later versions Copyright © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio. 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED 
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 
SHALL THE AuTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE uSE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
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Following text only applies to the Tolua++ license:
Tolua++, Copyright © 2009 Ariel Manzur.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to 
do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOuT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLuDING BuT NOT LIMITED 
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICuLAR PuRPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT 
SHALL THE AuTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OuT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE uSE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Following text only applies to the Vorbis license:
Vorbis, Copyright © 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer 

in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBuTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLuDING, BuT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICuLAR PuRPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOuNDATION OR CONTRIBuTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQuENTIAL DAMAGES (INCLuDING, BuT NOT LIMITED TO, 
PROCuREMENT OF SuBSTITuTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF uSE, DATA, OR PROFITS; OR BuSINESS INTERRuPTION) 
HOWEVER CAuSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLuDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OuT OF THE uSE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SuCH DAMAGE.

If you have any questions concerning the SHIP SIMuLATOR EXTREMES license agreement, you may contact us at: 

VSTEP BV
The Netherlands 

Email: info@shipsim.com
Please visit our website: www.shipsim.com
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12.	Credits
VSTEP BV
ProgrAmmeren
Martijn Proost
Marcin Sarnowicz
Markus Hötzinger
Guido Koolhaas 
Sander de Putter
Rik de Leeuw
Joost van Ooijen
Hakim Boukellif
Paul Bouchaut
Thomas Elschot
Maarten Meulemans
Maarten van der Bijl
Matthijs van der Meide
Wouter Swennenhuis
Rob van Bellen
Astrid Boers
Willem van den Esker
Ratna Agung
Menno Kuyper
Bengt van Veelen

SPelontwerP
Daniel van der Meulen
Thomas Papa
Ralph Voorips

miSSiecreAtie
Wouter Swennenhuis
Robin Brockötter
Maykel Boes

weB
Paul Kievits
Mark Nolen

ArtiStieke vormgeving
Ben Borrie
Kenny Wood
Jeffrey Dronkers
Adri Vriens
Maran van Brakel
Vikash Khedoe
Satheesh Nair
Vikram.V
Ramon Vialle
Davy Casteleins
Martijn Kruit
Jeroen Horsman
Maykel Boes
Robin Brockötter
Simon Richardson

viDeo eDiting
Anne-Marie van Noortwijk

geluiD
Ratna Agung
Wouter Swennenhuis
mAnAgement
Martijn Proost
Pjotr van Schothorst
Sebastiaan Otten
Frank Dolmans
Cristijn Sarvaas

teSten
Sergiu Julinschi
Specialisterren

SPeciAle DAnk AAn:
Greenpeace: 
Pete Wilcox 
Anita Lee 
Brian Fitzgerald  
   
Crazy Eddy
Nicky Vendrig
Quadsoftware (Grome)
Bo Zolland 
www.viztech.se
Act-3D 
www.quest3d.com

KNRM
www.knrm.nl

Studio Yacht
www.studioyacht.nl

Fairmount Marine B.V.
www.fairmount.nl

PO Ferries Holdings Ltd
www.poferries.com

Red Funnel Group Ltd
www.redfunnel.co.uk
Zeehaven Politie Rotterdam 
Rijnmond
The Rotterdam-Rijnmond Seaport 
Polic
Port of Rotterdam
www.portofrotterdam.com

Ocean Rig
www.ocean-rig.com

Hovertravel Ltd
www.hovertravel.co.uk

Bugsier-, Reederei- und 
Bergungsgesellschaft mbH Co. KG 
www.bugsier.de

Huibert Groenendijk
www.huibertgroenendijk.com

Bionatics
www.bionatics.com

Jumbo Shipping
www.jumboshipping.com

Alexander Kulagin
Alfredo Hernandez Perezgomez
Michael Brinkmann
Steffen Haubner
Jan de Haan
Marc Reynaert 
Jacob Grönnegaard
Luc Bodet 
Fred Toebes
Tore J Kristiansen
Johan Machielsen
Martin Smith
Eric Huntingford
Angus Dunn
Terry Russell
Egbert Sipma
James Darling
Denis Carre 
Diana Frausin
Juan José Relaño Laura
Mark James 
www.famfamfam.com

Portions of this software  
utilize RakNet  3.0  network-
ing  software (©2008  Jenkins  
Software LLC). 
RakNet  is  a  trademark  of  
Jenkins Software  LLC,  All  rights 
reserved.

Picture Golden gate by night © Albo 
Fotolia.com

Picture lady liberty © Robin Gillett
Fotolia.com

Met dank aan al onze wereldwijde partners, met name onze langetermijnpartners, maar zeker niet te vergeten speciale dank 
voor alle forumleden, operationele partners en ondersteuners, die belangrijk zijn voor ons succes.

This simulator game is a work of fiction. The names, characters, vessels and most incidents portrayed in it are the work of 
the developer’s imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, events, or localities is entirely coincidental. 
Ship Simulator, Ship Simulator Extremes and the Ship Simulator Extremes logo are trademarks of VSTEP. All Rights Reserved.

Microsoft and Windows XP, Vista and Windows 7 are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and 
trade names are properties of their respective owners.



E-mail: info@shipsim.com
 Website: http://www.shipsim.com


