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De CompUfair van 22/4
René Suiker

Op 22 april jl. vond hij weer plaats, onze CompUfair, op
onze vertrouwde locatie H.F.Witte Centrum te De Bilt.

In april organiseren we tijdens dit eve‐
nement ook onze Algemene Leden Ver‐
gadering (ALV), maar daarnaast was er,
zoals gebruikelijk, weer een interessant
programma neergezet, waarover u in de
vorige SoftwareBus al heeft kunnen le‐
zen.

Wat meteen opviel was een nieuwe
locatie voor onze gastvrouwen, direct
bij de ingang van de grote zaal. Zowel
voor hen als voor de bezoekers was dit
een verbetering. Bij het betreden van
de zaal voelt men zich welkom en men
werd vriendelijk en correct geholpen.
Verder hadden we natuurlijk in deze
grote zaal (Colenberghzaal 1) de diver‐
se Platforms en onze gasten: zijnde an‐
dere groeperingen van HCC.

Daarnaast hadden we een zaal volledig
ingericht voor ons Platform Muziek
(Oostbroeckzaal) en een andere zaal

voor Platform DigiFoto (Statenkamer).
Het werkt heel prettig, die themazalen,
zowel voor de Platforms als voor de be‐
zoekers.
Deze Platforms kunnen in de grote zaal
vaak minder goed hun ei kwijt, en in de
specifieke ruimte kan er veel meer ge‐
toond worden en is er ook ruimte om
met de bezoekers een wat diepgaander
gesprek aan te knopen. Want laten we
niet vergeten, het in gesprek gaan met
de bezoekers, daar zijn deze dagen ide‐
aal voor.

Naast de grote zaal, de thematische za‐
len en de Colenberghzaal 2 voor de ALV,
waren er ook nog zalen ingeruimd voor
lezingen en workshops. Want ook op dat
vlak hebben we een naam hoog te hou‐
den, dus stond er weer een uitgebreid
programma van lezingen en workshops
klaar. Het voert in het kader van terug‐
blik te ver om daar heel uitgebreid op
in te gaan, zie daarvoor ook de vorige
editie van de SoftwareBus,
Zowel het Platform DigiFoto als de Plat‐
forms DigiVideo en Muziek gaven lezin‐
gen in de Over de Veghtzaal.

Frans Dijkhoff gaf in de Jagtkamer work‐
shops over BackUp maken, een activiteit
die zeker in de huidige tijd met al die
virussen en ransomware zeker niet ver‐
geten moet worden!

In de grote zaal kon ook gevlogen wor‐
den. Althans, feitelijk vliegen mag niet
in de zaal, de gasten van HCC‐drones
worden naar buiten gestuurd voor de
feitelijke vluchten, maar er stond een
levensgrote flightsimulator klaar voor
onze bezoekers. Deze had bepaald geen
gebrek aan belangstelling. Ook kon men
in de zaal het Platform WebOntwerp en
het Platform Linux aantreffen.

Al met al kijken we terug op een zeer
geslaagde dag. Voldoende bezoekers,
zonder dat het storend druk werd. De
lezingen en workshops werden goed be‐

zocht, zonder dat er om een plaats
gevochten moest worden. Iedere vraag
kreeg aandacht, iedere bezoeker kreeg
antwoord op zijn of haar (maar toch
vooral zijn) vragen. Of de antwoorden
altijd volledig waren, daar kan ik niet
over oordelen, maar de mensen werden
wel altijd vooruitgeholpen en daar gaat
het toch om.

Zelf heb ik meestal een heel drukke
agenda tijdens zo’n bijeenkomst en ik
kan natuurlijk ook niet wegblijven bij
de ALV, maar ik heb me deze keer eens
echt laten bijpraten bij DigiFoto en bij
Muziek en wat heb ik genoten van het
enthousiasme waarmee onze vrijwilli‐
gers over hun hobby kunnen spreken.

Het is prachtig om te zien, dat jong en
oud, arm en rijk, ervaren of beginner,
altijd welkom is op elke stand en daar
met zijn vragen terecht kan, maar ook
gewoon een gesprek kan voeren over de
hobby.

De sfeer was dus erg goed, en, zoals
gezegd, de indeling met de gastvrou‐
wen bij de zaalingang is goed bevallen.
En hoewel het dus gezellig druk was,
kunnen er een volgende keer nog steeds
mensen bij.
We hopen dat u, als bezoeker, zich her‐
kent in deze beschrijving. Maar we ho‐
pen ook, dat de mensen die nog nooit
op onze bijeenkomsten zijn geweest,
dit ook eens gaan meemaken.
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