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(Mega)CompUfair op 17 september 
 René Suiker

We komen er weer aan
Voorheen, toen we nog drie bijeenkomsten per jaar hielden, 
was de septemberuitgave een heel bijzondere, omdat we 
daarbij alle zustergroeperingen uitnodigden, we vaak veel 
ruimte hadden én we commerciële standhouders hadden. In‐
tussen zijn de tijden veranderd, we hebben nog maar twee 
bijeenkomsten per jaar, de zuster‐groeperingen zijn altijd 
welkom en de commercie is niet meer geïnteresseerd in 
dergelijke bijeenkomsten. De tijden zijn veranderd, maar er 
zijn ook een aantal zaken hetzelfde gebleven.

Hetzelfde
Wat hetzelfde is gebleven is de locatie. Onze vertrouwde 
locatie, het cultuur‐ en vergader¬centrum H.F. Witte.  Wat 
ook hetzelfde zal blijven is het plezier dat we met z’n allen 
hebben bij het elkaar weer ontmoeten. Tijdens onze bijeen‐
komsten hebben we uiteraard de gelegenheid elkaar te ont‐
moeten. De vele vrijwilligers waar onze vereniging op draait 
én een aantal vaste gasten. Maar ook telkens weer nieuwe 
bezoekers, waarvan sommigen dan alsnog besluiten in de 
toekomst weer te komen, maar sommigen ook besluiten het 
bij een éénmalig bezoek te laten. En dat mag allemaal. Weet 
wel, al onze leden zijn welkom en ook introducées zijn van 
harte welkom. En graag zien we mensen terug, maar ook een 
eenmalige gast is een graag geziene gast.

Programma
Wat ook niet verandert, maar desondanks nooit hetzelfde is, 
is het programma waarmee we onze gasten willen binden en 
boeien, waarmee we kennis toevoegen en van en met elkaar 
leren. Zoals altijd zetten we weer een programma in elkaar 
van lezingen en workshops, rondom onze gebruikelijke 
thema’s. En dit keer sluiten we aan bij het seizoen thema 
van HCC: Linux. We organiseren een workshop om zelf Linux 
Mint te installeren. Je kunt hiervoor je eigen PC/laptop mee‐
nemen en aan het eind van de dag ga je naar huis met een 
machine met Linux Mint, werkend en wel. Linux zal dus uit‐
gebreid aan bod komen, mede dankzij ons Platform Linux.

Lezingen
Uiteraard hebben we niet alleen een (afhankelijk van de be‐
langstelling misschien wel doorlopende) workshop, maar ook 
een programma van lezingen. Zoals gebruikelijk, bij het 
schrijven van dit artikel was nog niet alles in beton gegoten 
en voor de laatste wijzigingen verwijs ik zoals te doen ge‐
bruikelijk naar onze website: https://www.compusers.nl

Maar we weten wel al iets te melden op dit moment. Zo we‐
ten we dat in aansluiting op de workshop er een lezing is over 
(waarom) Linux Mint door Ton Valkenburgh. En even verderop 
ga ik nog verder in op Linux, want zoals gezegd, dat is een 
echt thema. Overigens wordt er ook een presentatie over Li‐
nux Mint gegeven door Peter de Bruin van de Senioren Aca‐
demie Den Bosch.
Het thema van het Platform Muziek is deze keer de synthesi‐
zer. Maar er is meer, Leon Braam gaat namens het Platform 
Muziek iets vertellen over het maken van Beats. Dat gaat vast 
gepaard met de nodige demonstraties, we bereiden ons 
alvast voor op een grote groep swingende bezoekers. En 
Willemijn van der Lingen gaat een lezing geven over de move 
van hardware naar software.

Overigens, ik moet me in dit artikel beperken vanwege de 
beschikbare ruimte, maar een uitgebreide beschrijving van 
het programma van het Platform Muziek vindt u op onze 
website, op het gedeelte van het Platform Muziek:
https://www.compusers.nl/muziek/welkom‐bij‐platform‐muziek

Isja Nederbragt gaat een lezing verzorgen namens het Plat‐
form DigiFoto, rondom de vraag ‘Wanneer kies je voor Dark‐
table en wanneer voor DigiKam?’. Isja kennende wordt het 
een boeiend en leerzaam betoog, waarbij er ook ruimte zal 
zijn voor het stellen van vragen.

Gjalt Zwaagstra gaat een lezing geven over Domotica voor 
beginners. Zoals onze vaste lezers weten groeit het belang 
van Domotica, en Gjalt zorgt ervoor dat we de ontwikkelin‐
gen op de voet blijven volgen. Daarnaast zal de IG Domotica/
IOT (Internet of Things) ook aanwezig zijn en zij plannen een 
uitgebreide workshop. Hieraan zijn wel kosten verbonden 
voor de deelnemers.

Afhankelijk van de ruimte (fysiek en in tijd) zullen er ook nog 
lezingen zijn door Platform WebOntwerp en mogelijk ook door 
onze zustergroeperingen. Het definitieve programma  van 
lezingen en workshops wordt nog op de site gepubliceerd.

Algemene LedenVergadering
Heel bijzonder, maar voorafgaand aan de CompUfair  vindt er 
ook nog een extra ingelaste Algemene LedenVergadering 
(ALV) plaats. Dit wordt geen uitgebreide vergadering, maar in 
de ALV van april hadden we al aangekondigd, dat er nog wat 
zaken naar het najaar verschoven werden. En die ALV vindt 
dus ook plaats. De vergadering vindt plaats van 09:30 – 10:00 
uur en moet ook binnen die tijd afgerond zijn, want dan komt 
de drukte hopelijk op gang. De agenda is kort maar krachtig:
1. Opening
2. Notulen van vergadering 16‐4‐‘22
3. Bestuur
4. Sluiting
Met name punt 3 is dus van belang. We hebben bestuursleden 
die willen aftreden, maar geen kandidaten voor de open te 
vallen posities. Dat is geen houdbare situatie, dus wat nu? 
Kom erbij, praat mee, maar als je de vereniging een warm 
hart toedraagt, meld je aan!

H.F. Witte
Zoals ik al aangaf, de vertrouwde locatie met gratis toegang, 
realistische horecaprijzen, centraal gelegen en volop gratis 
parkeergelegenheid. En ook met Openbaar Vervoer prima te 
bereiken, zoals de vaste bezoekers al weten. Als u meer wilt 
weten over de locatie of hoe er te komen, kijk gerust op hun 
website: https://hfwitte.nl/

Zaalindeling H.F. Witte



4

Voor ons is van belang, dat we hier altijd een aantal zalen ter 
beschikking hebben. Op dit moment weet ik nog niet precies 
welke zalen voor ons gereserveerd zijn, maar een paar zaken 
liggen altijd vast:
Zoals gebruikelijk is de Oostbroeckzaal voor ons Platform 
Muziek gereserveerd. Hier kan men redelijk ongestoord 
muziek laten horen, zonder dat de overige activiteiten uw 
beleving verstoren, overigens geldt dat ook vice versa. Zoals 
ik hiervoor al aangaf, een uitgebreid programma van dit Plat‐
form en details vindt u op de website. 
 
Op de website van H.F. Witte is deze plattegrond terug te 
vinden, maar in het gebouw zelf is ook voldoende beweg‐
wijzering aanwezig. 
De Colenberghzaal 2 wordt ongetwijfeld gebruikt voor de 
ALV, maar daarna ook als onderdeel van de grote zaal, samen 
met Colenberghzaal 1. Ik vermoed dat de Sporthal dit jaar 
niet voor ons is, maar de tijd zal het leren. Nogmaals, de 
laatste stand van zaken is op de website terug te vinden.
De Statenkamer wordt de laatste tijd gebruikt voor doorlo‐
pende workshops, dus ik vermoed dat Domotica hier zijn in‐
trek neemt. En het Platform Domotica gaat deze CompUfair 
op de technische tour. Zo gaan ze onder anderen aan de slag 
met een led‐ring met neopixels‐leds. Dat zijn slimme leds 
met een controller chip. Het voert te ver om de techniek hier 
verder uit te diepen, maar het idee is dat je met maar één I/
O‐pin een heel array van pixels kunt aansturen, dankzij de 
ingebouwde controller. En daar gaan ze mee stoei en, demon‐
streren, en uiteraard wordt er ook geprogrammeerd. En, toch 
interessant voor de liefhebber, er zullen ook een aantal led‐
ringen te koop zijn.

Hoewel ik het niet met zekerheid durf te zeggen op het moment 
van schrijven (en weer verwijs ik naar de website) vermoed ik 
dat onze zustergroepering IG Domotica/IOT ook in deze zaal 
haar intrek neemt. Dus alles rondom domotica /robotica gecon‐
centreerd in een zaal met een hoog gehalte aan techniek. Als u 
de zaal al niet via de bewegwijzering kunt vinden, ga dan op de 
geur van soldeerbouten af en u komt er ook.
De Over de Veghtzaal is onze primaire lezingenzaal. De hier‐
voor genoemde lezingen zullen daar plaatsvinden. Hier ook 
vrij veel ruimte en afgelegen van het rumoer van de grote 
zaal, waarover straks meer. 

De Jaghtkamer dient voor lezingen en workshops. Ik ver‐
moed dat hier doorlopend de Linux‐workshop zal zijn, zodat 
iedereen zijn machine van Mint kan voorzien. Geen eigen sys‐
teem mee... u kunt het ook uitproberen op één van onze 
laptops, maar deze krijgt u na afloop niet mee naar huis. 
Het stuk blauw op de kaart wordt trouwens niet door ons in‐
gevuld, dat is helemaal aan H.F. Witte, maar is in het kader 
van ontmoeten en weerzien wel degelijk heel belangrijk. Na 
afloop van de bijeenkomst, als we alles opgeruimd hebben, 
evalueren de vrijwilligers hier altijd de dag, onder het genot 
van een drankje en een hapje. En gedurende de dag worden 
hier afspraken gemaakt, of gewoon herinneringen opgehaald, 
of gewoon met elkaar koffie gedronken (of iets anders). Ie‐
dereen komt er een aantal keren doorheen gedurende de dag 
en dit zijn dus de zogenaamde wandelgangen.

Let op! Voor deelname aan de workshop is aanmelden verplicht. 
Zie aanmeldformulier op de website www.compusers.nl

Grote zaal
Laten we er vooralsnog maar van uitgaan, dat we niet de 
sportzaal gebruiken en dat de Colenberghzaal als grote zaal 
in gebruik is. Hier vinden onze Platforms hun ruimte, hier 
vinden de gastgroeperingen hun stands en hier vindt u ook de 
redactie en mogelijk enige bestuursleden. Aan de stands 
staat men u graag te woord over eventuele vragen aangaande 
de hobby, maar ook zien we altijd weer dat er gewoon een 
gezellige babbel plaatsvindt, want bovenal is de grote zaal 
één grote ontmoetingsruimte. 
Bij de ingang is dan de informatiebalie. Hier worden de bezoe‐
kers ook geregistreerd, maar hier heeft men ook alle informatie 
over de zaalindeling, de lezingen, de workshops en noemt u 
maar op. En vaak is er ook nog het een en ander te koop. 
Niet alle Platforms zijn in de grote zaal, omdat sommige hun 
eigen zaal hebben, maar het merendeel heeft hier toch hun 
stand. En onze Platforms, daar is de kennis per onderwerp 
gebundeld. 

Wat de Platforms in de grote zaal laten zien is nogal uitge‐
breid. Het Platform DigiVideo zal waarschijnlijk voltallig aan‐
wezig zijn en demonstraties geven van diverse programma’s 
voor videobewerking. Hierbij is er specifiek aandacht voor di‐
verse open source‐programma’s. Vooral in deze tijden van ho‐
ge inflatie kan dat heel nuttig zijn.
Het Platform WebOntwerp is ook aanwezig. Hier ondersteu‐
nen we u op het gebied van het maken van websites en wat 
er allemaal bij komt kijken. Vaak krijgen we heel gede‐
tailleerde vragen over dingen die net niet helemaal goed 
gaan en vaak kunnen we de bezoekers toch weer op weg hel‐
pen. We kunnen zowel uitleg geven over HTML en CSS, als ook 
over CMS systemen als Drupal en WordPress. Daarnaast heeft 
dit Platform zich over Scratch ontfermd. Dit kan gedemon‐
streerd worden. Over Scratch is hier al veel geschreven, maar 
als je je (klein‐) kinderen meeneemt, dan moeten ze hier ze‐
ker even langskomen.

Het Platform Linux is uiteraard sterk gekoppeld aan het HCC 
thema en geeft dan ook een uitgebreide uitleg op de website: 
https://www.compusers.nl/linux/welkom‐bij‐platform‐linux
Er wordt veel aandacht besteed aan Linux en dan nu met 
name aan Linux Mint. Tijdens de vorige CompUfair kwam al 
aan de orde dat, bij het kiezen van een distributie, het voor‐
al zaak is om er een te kiezen waarover kennis in de buurt 
voorhanden is. En Mint is zo’n distributie die door CompUsers 
ondersteund wordt. 
Het Platform Windows demonstreert Windows 11 en het Offi‐
ce pakket 2021 (Word, Excel, PowerPoint en intussen nog veel 
meer). Dat lijkt een beperkte invulling, maar het is juist heel 
breed en hier komen altijd veel vragen van onze bezoekers 
terecht.

Het Platform DigiFoto demonstreert hier diverse fotobewer‐
kingsprogramma’s (mooi woord voor Scrabble) die onder Linux 
draaien, maar vaak zijn er ook varianten beschikbaar voor 
Windows of iOS. Verder is er een doorlopende demonstratie 
van het maken van een passe‐partout voor foto’s en ook kun‐
nen uw foto’s hier geplastificeerd worden. 
Het Platform Android geeft ondersteuning bij en uitleg over 
het  misschien wel meest gebruikte Operating System in 
Nederland en overigens ook ver daarbuiten. En ook een sys‐
teem, waar in korte tijd enorm veel software voor beschikbaar 
is, vaak gratis en anders meestal voor heel beperkte kosten.

Zustergroeperingen
Zoals gebruikelijk hebben we ook weer onze collega‐interes‐
segroepen binnen HCC uitgenodigd. En een aantal zullen er 
ongetwijfeld zijn, een aantal kunnen ook niet komen omdat 
ze op een andere locatie actief zijn. Op dit moment is nog 
niet exact bekend wie er zullen zijn, maar het is niet gek om 
in elk geval de volgende groeperingen te verwachten:
• IG Domotica / IOT (met workshop)
• Programmeren
• Genealogie
• HCC!drones 
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Deze lijst is waarschijnlijk nog niet compleet, dus zie op onze 
website de laatste stand van zaken.
HCC!drones is aanwezig met verschillende kleine en grote 
drones. Ze geven uitleg over de regelgeving voor drone vlie‐
gen en laten je kennismaken met de nieuwste kleine drones 
die je zonder vliegopleiding mag vliegen. Heb je al een dro‐
ne? Kom dan buiten vliegen en toon je vliegvaardigheid aan 
met onze vliegoefeningen. Heb je nog geen drone? Je kan bij 
ons (onder begeleiding) vliegen met een van onze drones en 
zo kennismaken met het plezier van drone vliegen.

Linux
Zoals gezegd is Linux het seizoen thema van HCC en wij be‐
steden er altijd al aandacht aan, maar nu net even iets meer. 
Binnen HCC wordt er een virtuele interessegroep opgericht 
rondom Linux, waar wij ook aan deelnemen, maar ook Linux‐
aanhangers vanuit andere interessegroepen, zoals SeniorenAca‐
demie. Linux heeft intussen een brede aanhang en voor com‐
puter‐hobbyisten heeft het zeker voordelen boven Windows. En 
met alle perikelen rondom Windows 11 zal het ook niet minder 
worden, veronderstel ik. Nog niet helemaal duidelijk hoe deze 
ontwikkeling zich verhoudt tot ons evenement, maar het zou 
zomaar kunnen, dat we bij ons Platform Linux wat gasten zien 
aanschuiven. En we hebben dus een uitgebreide workshop over 
hoe Linux Mint te installeren en twee lezingen over Linux (Mint). 
Dus, binnen HCC, maar zeker ook binnen CompUsers kunnen we 
zeggen dat Linux leeft.

Kennisdag
Op 8 oktober 2022 is er ook weer een HCC!kennisdag in 
Houten. Helaas kan ik hier nog maar heel weinig over vertel‐
len. De sluitingsdatum voor de kopij is dusdanig, dat er echt 
nog maar heel weinig bekend is. Uiteraard ligt de locatie 
vast, de Expo in Houten. De datum ligt vast, 8 oktober a.s. 
Verder weten we (uit ervaring, maar intussen ook gepubli‐
ceerd) dat er op dezelfde plaats en tijd ook een modelspoor‐
evenement wordt gehouden en dat dus ongetwijfeld onze 
modelspoorautomatiseerders er bij zullen zijn. En heel waar‐
schijnlijk ook de IG Treinsimulator. Maar hoewel ongetwijfeld 
alle groeperingen uitgenodigd zijn, is het de vraag of ze al‐
lemaal komen. De vorige keer liepen de modelspoorbeurs en 
onze kennisdag in elkaar over en was er volop sprake van 
kruisbestuiving. Waarschijnlijk wordt deze succesformule 
herhaald.

Eén ding is wel zeker, CompUsers zal erbij zijn en we zullen 
ook lezingen verzorgen. Maar voor het definitieve programma 
moet ik toch echt naar de website van HCC verwijzen: 
https://www.hcc.nl/kennis/doe‐mee 
Ook op onze website www.compusers.nl zal tijdig in elk 
geval ons programma voor die dag te vinden zijn, dus ik zou 
zeggen, houd de websites in de gaten, kom in elk geval op 17 
september en zo mogelijk ook op 8 oktober. 
En nu we toch vooruit kijken, afhankelijk van de uitkomst 
van de ALV natuurlijk onder voorbehoud, maar voor volgend 
jaar zijn de CompUfairs gepland op 22 april (met ALV) en 16 
september. 

Colofon

De SoftwareBus is het verenigingsblad van CompUsers; het
verschijnt zes keer per jaar. Uitgever: ProgrammaTheek BV.

Artikelen
De SoftwareBus bevat voornamelijk bijdragen van leden. Daar‐
naast werkt CompUsers samen met andere computerbladen. Au‐
teurs van de SoftwareBus geven impliciet toestemming om hun 
artikelen door te plaatsen in deze bladen. Uiteraard gebeurt dit 
met vermelding van auteur en bron, en eventuele vergoedingen 
hiervoor komen ten goede aan de auteur(s). Hebt u als auteur 
bezwaar tegen doorplaatsing, dan respecteren wij 
dat.                                                          
Abonnementen
U kunt een abonnement nemen via het aanmeldingsformulier op 
de website https://www.compusers.nl/node/537. Een abon‐
nement wordt aangegaan voor één jaar. Na afloop wordt het abon ‐
ne ment stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
Het jaarabonnement kost € 27,00, maar leden van HCC krijgen
€ 9,00 korting. Nieuwe abonnementen kunnen alleen door leden 
van HCC worden aangegaan. Beëindiging van het lidmaatschap van 
HCC leidt automatisch tot beëindiging van een abonnement op 
SoftwareBus. Nieuwe abonnementen zijn alleen mogelijk met au‐
tomatische incasso. In dat geval wordt € 2,50 korting gegeven. De 
verzendkosten zijn nihil binnen Nederland, € 6,00 binnen de EU 
buiten Nederland en € 12,00 buiten de EU. Wijzigingen van tarie‐
ven worden ten minste twee nummers voor de ingangsdatum in de 
SoftwareBus gemeld.

Opzeggen abonnement
U kunt uw abonnement op ieder gewenst moment opzeggen. Daar‐
bij geldt in het eerste jaar een opzegtermijn van drie maanden 
en, na de stilzwijgende verlenging, van één maand. U kunt een 
langere termijn aangeven. Opzeggen kan niet via de HCC.
Gebruik om het abonnement op te zeggen het formu lier op de web‐
site: https://www.compusers.nl/node/628. Het abonnement 
stopt niet automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap van 
CompUsers. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend 
op basis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de le‐
denkorting en de verzendkosten wel verrekend, maar niet de 
korting voor automatische incasso.

Betalingen
U kunt de abonnementskosten uitsluitend via automatische incasso 
voldoen. Indien u langer abonnee bent en nog niet via auto¬mati‐
sche incasso betaalt, geldt een betalingstermijn van één maand na 
verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij niet‐tijdige beta‐
ling volgt een aanmaning en wordt de toezending van de Software‐
Bus opgeschort tot de betaling binnen is. Voor een aanmaning 
wordt € 2,50 in rekening gebracht. Niet‐verzonden nummers geven 
geen recht op restitutie in geld of anderszins.
ING‐bankrekeningnr. IBAN: NL13 INGB 0000 206202;
BIC: INGBNL2A t.n.v. ProgrammaTheek BV.

Bestellen van losse nummers of jaargangen
Recente jaargangen (zes nummers) van de SoftwareBus zijn be‐
schikbaar en worden op bestelling toegezonden. Kosten incl. ver‐
zending: € 21,00 voor CompUsersleden en donateurs en 
€ 27,00 voor anderen. Losse nummers kosten € 5,15.
Aanvragen: met het bestelformulier op de website:
https://www.compusers.nl/node/539. Daar staat ook hoe de kos‐
ten moeten worden voldaan.

Adreswijziging doorgeven
Gebruik hiervoor het adreswijzigingsformulier op de website:
https://www.compusers.nl/node/653. HCC‐leden: ga naar
https://www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen om ook HCC 
uw nieuwe adres te melden.

Abonnementenadministratie
Voor contact om andere redenen: e‐mail naar:
abonnementen@compusers.nl
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