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Na de aankondiging van Henk van Andel in het najaar van 2016 dat hij in
december de laatste GigaHits zou afleveren, gebeurde er ogenschijnlijk even
niets. Echter, achter de coulissen werd inmiddels al overlegd over hoe we dit

probleem zouden kunnen aanpakken.

Andere keuzes maken

Doorgaan met de GigaHits was om verschillende overwegin‐
gen geen optie: een daarvan was de overtuiging dat het ge‐
bruik van de DVD inmiddels ver over zijn hoogtepunt is. Een
tweede, dat een groot deel van de tot dan toe aangeboden
software voor steeds meer mensen minder interessant werd
en dat er andere keuzes gemaakt moesten worden.

Nieuwe structuur

Intussen zijn we alweer aan het derde nummer zonder een
bijgevoegde GigaHits. Het bestuur beseft zeer goed dat som‐
mige lezers het verdwijnen van de GigaHits nog steeds als
een gemis beschouwen, vooral omdat er nog niets zichtbaars
voor in de plaats is gekomen. Toch is het niet zo, dat er op
dit gebied niets gebeurd is. In tegendeel, er is al veel voor‐
werk gedaan om een neiuwe structuur te creëren.

Van preview naar Review

Alleen, soms zit het mee en soms zit het tegen en soms
stapelt de ene tegenslag zich op de andere. In elk geval, de
GigaHits is en blijft weg, maar er komt wel degelijk iets
moois voor in de plaats. Zoals ik in het voorwoord al aangaf,
deed Folkert Vos tijdens de kaderdag op 18 maart jl. uit de
doeken wat hij van plan is en tijdens de ALV van 22 april jl.
werd dit nog eens dunnetjes over gedaan.

Zonder hier het hele verhaal uit te willen schrijven, toch
even de hoofdlijnen. We stappen helemaal af van de
‘preview’, de beschrijving van software zoals we die op de
GigaHits hadden staan, waarbij we teksten van de website
van de maker(s) plukten en deze gebruikten om de software
te beschrijven.

Van kwantiteit naar kwaliteit

Dit was een goede manier om een groot aanbod snel beschik‐
baar te stellen, maar we hebben als vereniging een duidelij‐
ke keuze gemaakt van kwantiteit naar kwaliteit en we willen
nu alleen nog ‘reviews’ van software, beschrijvingen in eigen
woorden door reviewers die de software daadwerkelijk geïn‐
stalleerd en uitgeprobeerd hebben.

Alles via de website

Dit proces gaan we via de CompUsers‐website faciliteren. Ie‐
dere reviewer (waar u zich nog steeds voor kunt opgeven bij
Folkert: review@compusers.nl) krijgt de gelegenheid zijn
review (volgens een gestructureerd stramien, maar wel met
de nodige vrijheid) in te dienen en na controle wordt het
feitelijk gepubliceerd (of niet, maar daar gaan we maar niet
van uit). Helaas is er als gevolg van diverse omstandigheden
nog geen werkende omgeving beschikbaar, maar die komt er
nu gauw aan.

Aanbod Reviews, voor wie en hoe?

In eerste instantie gaan we de reviews alleen voor onze
abonnees beschikbaar stellen, en wel op onze eigen website:
www.compusers.nl. Ook de SoftwareBus zelf zal op het
moment van verschijnen voor onze abonnees beschikbaar
komen op de website. Uiteraard moeten de abonnees daar‐
voor wel inloggen.

Na ongeveer een half jaar worden de reviews en de Soft‐
wareBus ook beschikbaar gesteld voor CompUsersleden die
geen abonnee zijn. Ook zij zullen moeten inloggen.

Een jaar na de eerste publicatie op de website wordt alle
afgeschermde inhoud verplaatst naar het openbare gedeelte
van onze website. Op deze wijze bieden we onze abonnees
de meeste service, onze leden ook een mooie dienst en na
verloop van tijd wordt het werk breed bekend gesteld. Dit
uiteraard onder voorbehoud dat de auteur instemt met deze
plaatsing. Over de exacte details van hoe we hier mee om
moeten gaan, wordt nog nagedacht.

Goede producten reviewen

Het is de bedoeling dat we vooral goede producten reviewen,
waarbij de software aan bepaalde randvoorwaarden moet
voldoen. We gaan dus geen commerciële producten review‐
en, maar richten ons voornamelijk op freeware en open
source‐toepassingen.

We denken er bijvoorbeeld over om op deze manier Open
Office of Libre Office aan te prijzen, of misschien wel beide.

Reviewers gevraagd (nog steeds)

Verder heeft Folkert al een lijst met programma’s die in elk
geval in aanmerking komen; deze lijst is zeker niet uitput‐
tend of limiterend, maar dient slechts om een aanzet te
geven. Dus als u wel wilt reviewen, maar nog geen idee
heeft welk programma, dan kunt u suggesties krijgen. Mail
naar Folkert: review@compusers.nl.

Reviewen software op je hobbygebied

We hebben op elk gebied van onze hobby wat programma’s in
gedachten, of uw hart nou bij fotografie ligt, of bij videobe‐
werking, of misschien wel webontwerp.
En het gaat bijna uitsluitend om freeware of shareware,
maar als er voor een paar euro’s een juweeltje wordt aange‐
boden, dan kan dat ook opgenomen worden. Misschien kent u
ook wel zo’n juweeltje dat iedereen zou moeten hebben. We
staan open voor suggesties en de mogelijkheden om uw
reviews te plaatsen kunnen elk moment beschikbaar komen.

We houden u op de hoogte.




