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CompUfair
Het is weer een nieuw jaar, het is 2016.We hebben de feestdagen

overleefd en zijn misschien wel heel erg verwend, door Sinterklaas,
de Kerstman of door vrienden en/of geliefden. En misschien zat bij alle

geschenken ook wel iets voor de computerhobby.

Onze eerste CompUfair van 2016 vindt plaats op zaterdag
6 februari aanstaande, zoals gewoonlijk van 10:00 tot 16:00
uur in het H.F. Witte Centrum in de Bilt. En deze eerste
beurs van het jaar kenmerkt zich traditiegetrouw door de
tweedehands koopjesmarkt. U heeft nieuwe spullen gekre‐
gen en/of gekocht en u heeft nu iets over. En als u niet ge‐
kregen heeft wat u nodig had, dan kunt u dus kijken of
iemand dat op deze dag te koop aanbiedt.

Voor het aanschaffen van koopjes gelden geen verdere
regels. Voor het aanbieden van uw spullen gelden wel een
paar regels. Ik hoop dat we dit bericht nog bijtijds bij u krij‐
gen, maar u had het natuurlijk al lang op onze website
http://www.compusers.nl kunnen vinden. In elk geval, het
komt hierop neer:
• U moet lid zĳn van CompUsers.
• U dient zich voor 1 februari 2016 aan te melden bĳ de Ac‐

tiviteitencommissie. Die het eerst komt, het eerst maalt;
er is niet ongelimiteerd plaats.

• U ontvangt op of na 1 februari een bevestiging dat er voor
u een tafel is gereserveerd.

• U wordt geacht te komen en uw tafel voor 10.00 uur te
hebben ingericht. Het staat wat slordig als dit nog moet
gebeuren als de CompUfair al begonnen is.

• Om dezelfde reden mag u uw tafel pas opruimen na 16.00
uur. Niet verkochte spullen dient u zelf weer mee naar
huis te nemen.

• Artikelen moeten deugdelĳk zĳn, bĳ defecte artikelen
moet u dit duidelĳk vermelden.

• Een koper mag de verkoper om zĳn adresgegevens verzoeken.

• Verkoop van illegale software is uiteraard NIET toege‐
staan.

Het moge duidelĳk zĳn, dit is geen commerciële markt; ge‐
woon overbodige spullen een tweede leven gunnen, daar is
het om te doen. Overigens neemt CompUsers geen verant‐
woordelĳkheid voor de deugdelĳkheid van de waren. Wel
rekenen we op de aanwezigheid van de HCC!Testbank. Daar
kunnen kopers de spullen natuurlĳk laten testen.
Zoals gebruikelijk verwijs ik voor de laatste stand van zaken
naar onze website www.CompUsers.nl,maar we zullen in dit
artikel alvast een boekje open doen over onze plannen. Het
belooft in elk geval weer een geweldig boeiende dag te
worden, met een uitgebreid programma maar natuurlijk ook
volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gewoon in‐
formeel met elkaar van gedachten te wisselen over onze in‐
teressante hobby en over het wel en wee van de vereniging.
Want laten we niet vergeten: behalve een informatiebijeen‐
komst en een koopjesbeurs is het toch vooral een vereni‐
gingsdag.

Zoals gebruikelijk op onze centraal gelegen locatie geldt dat
de toegang gratis is, niet alleen voor CompUsers‐leden, maar
voor alle HCC‐leden en ook voor introducés. En we kijken
niet zo nauw, we willen graag iedereen een keer introduce‐
ren tot onze vereniging. Verder is er doorgaans voor de deur
of in elk geval in de buurt voldoende en nog steeds gratis
parkeergelegenheid. Maar ook is het centrum met het open‐
baar vervoer goed bereikbaar.
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De zalen

De sporthal wordt door ons alleen ingehuurd bij heel speciale
gelegenheden. Nu hebben we weer een beperkte, gemoede‐
lijke setting, met de ‘Colenberghzaal’ als grote zaal, de
‘Over de Veghtzaal’ als lezingenzaal, de ‘Jagtkamer’ voor
workshops, de ‘Oostbroeckzaal’ als muziekzaal en de ‘Staten‐
kamer’ voor onze vrienden van HCC!Modelbaanautomatisering.
(Zie voor de zaalindeling de afbeelding op de vorige pagina)

In de grote zaal vinden we onze CompUsers Platforms met
hun demonstraties, de koopjesbeurs, de HCC!Testbank en ui‐
teraard de redactie en de informatiebalie. Het Platform
Windows laat weten klaar te staan voor hulp bij installatie
van Windows 10. Ongetwijfeld kan het Platform Linux u ver‐
tellen waarom u beter Linux kunt nemen. De overige Plat‐
forms zullen u met raad en daad terzijde staan bij alle pro‐
blemen waar u tegenaan loopt. En vinden we de oplossing
niet direct: meestal geven we u zo veel tips mee, dat een
bezoek zeker de moeite waard is. Maar meestal wordt zelfs
een goede oplossing geleverd, want onze Platforms staan
hun mannetje (en vrouwtje uiteraard).
De informatiebalie levert niet alleen informatie over wat er
allemaal te doen is, zij is ook het eerste aanspreekpunt als u
er zelf niet uit komt bij wie u moet zijn. De gastheren en
gastvrouwen van onze informatiebalie wijzen u graag de
weg. Daarnaast zorgen zij ook voor de verkoop van onze
discs en verdelen ze de toegangskaarten voor de workshops.
Soms is dat niet nodig, maar in principe kunnen er 24 men‐
sen deelnemen aan een workshop, want we willen tijdens de
workshop zelf met de pc aan de slag en we willen niet meer
dan twee mensen tegelijk aan een pc laten werken.

Workshops

En als we het dan toch over workshops hebben. Uiteraard is
het programma op het moment van schrijven nog onder
voorbehoud, last minute wijzigingen zijn altijd mogelijk
maar worden dan wel aangegeven op de website, maar zoals
het zich laat aanzien zijn er deze keer twee workshops die
ieder twee keer gedraaid worden.
De eerste workshop wordt georganiseerd door het Platform
Muziek en betreft ‘Music Creator’, het eenvoudige broertje
van ‘Cakewalks Sonar’. Leon Braam gaat deze workshop (be‐
ge)leiden.

De tweede workshop wordt georganiseer door het Platform
DigiVideo en gaat over ‘FreeMake’ voor het omzetten en
downloaden van video’s. Bij het ter perse gaan van dit num‐
mer is de begeleider nog niet bekend, maar het komt vast
helemaal goed.

Lezingen

Er is uiteraard ook een programma van lezingen.
Om 10:15 uur wordt het spits afgebeten door Gjalt Zwaag‐
stra, die ingaat op het installeren van apps zoals Kodi op de
pc, Raspberry Pi en Android. Kodi is een gratis open source
mediaspeler die op zo ongeveer elk platform kan draaien.
Oorspronkelijk ontwikkeld voor de Xbox, maar nu dus voor‐
handen voor Windows, Mac OS, Linux en Android.
Om 11:30 uur zorgt Rein de Jong namens het Platform
Windows voor een interactieve sessie ‘Vragen en perikelen
met Windows 10’. Dé kans om met een van onze grootste
experts uw problemen te delen.
Ruud Triesscheijn van het Platform Domotica gaat na de lunch,
om 13:45 uur, in op de beveiliging van huis en andere eigen‐
dommen, uiteraard met behulp van informatietechnologie.
Ten slotte zorgt het Platform Linux om 15:00 uur voor de
laatste lezing van de dag. De spreker is nog niet bekend,
maar het onderwerp wel en betreft niet uitsluitend Linux.
Het gaat namelijk over phishing en wat je ermee (of beter:
ertegen) kunt doen.

Treintjes

Onze zustervereniging ‘HCC!Modelbaanautomatisering’ is in‐
tussen een vaste gast op onze dagen. Een hele zaal hebben we
voor hen gereserveerd, waar ze hun demonstratiebanen op‐
stellen en diverse technische ‘kunsten’ vertonen, vaak met
Nederlandse software. Zelf vind ik het altijd een fraai gezicht,
zo’n compleet digitaal bestuurde modelbaan. Als ik ooit nog
eens tijd vind, ga ik er zelf ook eens mee aan de slag.

Muziek

Ons Platform Muziek heeft ook een eigen zaal. Dit maakt het
mogelijk dat we elkaar in de andere zalen nog kunnen ver‐
staan, terwijl er muziek gemaakt mag worden met enig vo‐
lume. Want wat heb je aan muziek, als niemand het kan
horen. En in de muziekzaal wordt doorlopend gedemon‐
streerd. Pieter van Hof gaat in op de Yamaha Tyros 5 en
toont nieuwe samples, intro’s en endings. Ton Valkenburgh
demonstreert hoe je met behulp van Midi een pijporgel kunt
aansturen. Ron Uitterlinden laat ‘Band‐in‐A‐Box’ zien, maar
demonstreert ook ‘RealBand’ en ‘Sonar Cakewalk’. Leon
Braam laat u kennis maken met muziekprogramma’s als
‘Magix’ en ‘Cakewalk’. En intussen wordt er met enige
regelmaat ook echt gemusiceerd.

HCC

Sinds de HCC zelf geen gebruikersdagen meer organiseert,
spelen wij vaker voor gastheer, om zo elkaar op weg te hel‐
pen, op basis van synergie. Zo bieden wij ruimte aan de
HCC!Testbank om zich te profileren, maar maken wij gebruik
van hun kennis en capaciteiten om zaken te testen die door
onze leden en bezoekers aangeboden worden. De testers
voeren hun werk met veel liefde en plezier uit; u hoeft zich
niet te schamen om iets te testen aan te bieden.
Daarnaast hebben wij al jarenlang een goede band met wat
andere interessegroepen en die zijn dan ook graag bij ons
aanwezig. Wij bieden ze ruimte en bezoekers en zij verrijken
met hun aanwezigheid natuurlijk ook ons aanbod. De exacte
lijst van aanwezige zustergroeperingen is nog niet bekend,
maar kijk niet vreemd op als u de volgende interessegroepen
ook bij ons aantreft:
• Postzegels
• Genealogie
• Programmeren

Ten slotte

Met alle specifieke aandacht deze keer wat weinig woorden
over onze andere Platforms, zoals Linux,DigiFoto, enz. De
ruimte is wat beperkt in de SoftwareBus, omdat we ook graag
veel inhoudelijke verhalen willen plaatsen. Maar ook zij zijn
van de partij en knopen graag een gesprek met u aan op hun
specifieke aandachtsgebieden. Meestal krijgt u direct ant‐
woord op uw prangende vragen, soms wordt u alleen maar in
de goede richting gewezen, maar altijd wordt u geholpen.

Kijk op onze website voor meer informatie en/of de
laatste nieuwtjes

< https://www.compusers.nl/
compufair‐2016

> https://www.compusers.nl/
route‐hf‐witte‐centrum
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Programma CompUfair 6 februari 2016

Colenberghzaal 1, Installatieruimte

10.15 Platform Windows
Hulp bij installatie Windows 10

10.15 HCC!Testbank
Testen van uw apparatuur

10.15 Demo‐platform Domotica

Over de Veghtzaal, Lezingenzaal

10:15 Gjalt Zwaagstra
installeren van apps zoals Kodi op PC,
Raspberry Pi en Android

11:30 Platform Windows ‐ Rein de Jong
Vragen & Perikelen met Windows 10

13:45 Platform Domotica ‐ Ruud Triesscheijn
Hoe beveilig ik mijn eigendom
(huis, garage, e.d.)

15:00 Platform Linux
Wat is phishing en wat kan ik ertegen doen?

Jagtkamer, Workshops

10.15 Platform Muziek ‐ Leon Braam
Music Creator, het eenvoudige broertje van
Cakewalks Sonar

11:30 Platform Muziek ‐ Leon Braam
Music Creator, het eenvoudige broertje van
Cakewalks Sonar

13:45 Platform DigiVideo
FreeMake voor het omzetten en
downloaden van video’s

15:00 Platform DigiVideo
FreeMake voor het omzetten en
downloaden van video’s

Oostbroeckzaal, Muziekzaal

Doorlopende demonstraties muziek
Pieter van Hof
informatie over de Yamaha Tyros 5, nieuwe
samples, de intro’s en de ending
Ton Valkenburgh
informatie over een pijporgel met midi‐
besturing
Ruud Uitterlinden
Band‐In‐A‐Box, RealBand en Sonar Cakewalk VS
Leon Braam
Werken met muziekprogramma’s, zoals
Magix, Cakewalk

Colofon
De SoftwareBus is het officiële periodiek van de Vereniging CompUsers en
verschijnt zes keer per jaar, steeds vergezeld van de GigaHits: een DVD‐
ROM met geselecteerde software. Uitgever: ProgrammaTheek BV.

Artikelen
De SoftwareBus bevat veelal bijdragen van onze leden. Daarnaast werkt
CompUsers samen met andere computerbladen. Auteurs die voor de Softwa‐
reBus schrijven 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 au‐
teur(s). Indien u als auteur bezwaar hebt tegen doorplaatsing, ontvangen
we toch graag uw bijdragen voor de SoftwareBus. Uw standpunt in dezen
wordt uiteraard gerespecteerd.

Abonnementen
Het jaarabonnement kost voor niet‐leden van CompUsers en HCC € 26,50,
inclusief verzendkosten binnen Nederland. Leden en donateurs van Comp‐
Users en leden van HCC krijgen € 9,00 korting. Bij betaling door middel van
automatische incasso wordt € 2,50 korting gegeven.
Verzendkosten: voor verzending buiten Nederland, maar binnen de EU:
€ 6,00 en buiten de EU: € 12,00. Wijzigingen van tarieven worden ten minste
twee nummers tevoren in het colofon gemeld. Losse nummers: € 5,‐. Voor visu‐
eel gehandicapte abonnees is gratis een elektronische versie beschikbaar.
Aanvragen: redactie@CompUsers.nl

Abonneren en bestellen: www.CompUsers.nl/eshop
Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bij
het aangaan expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloop van
deze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd.
Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging CompUsers of HCC be‐
tekent niet automatisch dat het abonnement wordt opgezegd.

Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd; daarbij geldt een
opzegtermijn van drie maanden, tenzij de abonnee een langere termijn
aangeeft. Opzeggen kan uitsluitend via de abonnementenadministratie van
CompUsers, dus niet via de HCC. De contactgegevens staan hieronder bij
Adresmutaties. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend op
basis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de ledenkorting en
de verzendkosten wel berekend, maar niet de eventueel ontvangen korting
voor automatische incasso. De abonnementenadministratie is niet telefo‐
nisch bereikbaar, maar is te bereiken via een contactformulier op de web‐
site www.CompUsers.nl, en per mail: abonnementen@CompUsers.nl en
per post:
CompUsersabonnementen, Postbus 23, 5100 AA Dongen, Nederland.
Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en adres en, indien HCC‐lid, uw HCC‐lid‐
maatschapsnummer.

N.B.: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan de HCC‐admini‐
stratie. Als de abonnee inmiddels geen HCC‐ of CompUserslid meer is, geldt
voor de verlenging de niet‐ledenprijs.

Betalingen
Bij voorkeur via automatische incasso onder vermelding van de abonnee‐
naam en het abonnementsnummer. Bij niet‐tijdige betaling wordt een aan‐
maning verzonden; hiervoor geldt een toeslag van € 2,50. Bij betaling
anders dan via automatische incasso geldt een betaaltermijn van één maand
na verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij overschrijding van de be‐
talingstermijn wordt de toezending van de SoftwareBus onderbroken totdat
de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen recht op restitu‐
tie in geld of anderszins.

ING‐bankrekeningnr. IBAN: NL13 INGB 0000 206202 BIC: INGBNL2A
t.n.v. ProgrammaTheek BV

Adresmutaties
CompUsersleden: mailen naar abonnementen@CompUsers.nl
HCC‐leden: ga naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.
Voor overigen: mail naar abonnementen@CompUsers.nl het oude en het
nieuwe adres.

Advertenties
Informeer bij de redactie: redactie@CompUsers.nl

Redactie
René Suiker, hoofdredacteur
Rob de Waal Malefijt, eindredacteur
Ger Stok, grafisch coördinator
Isja Nederbragt, auteur
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Druk: Senefelder Misset, Doetinchem

Ontwerp opmaak: Okker Reclame, Veenendaal
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