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MegaCompUfair 23 september
René Suiker

Op 23 september jl. was het weer zo ver, in het cultureel centrum H.F.Witte te De Bilt
stond alles in het teken van CompUsers en onze gasten. Het had wat voeten in aarde

gehad, maar we hebben er weer een waar feest van gemaakt voor onze
computerhobbyisten, met dank aan Leen van Goeverden en zijn team.

Wat gelijk opviel bij binnenkomst was de verplaatsing van de
infobalie en bezoekersregistratie. Deze waren bij elkaar ge‐
plaatst in het restaurantgedeelte. Dit was een improvisatie,
want tot op de dag van de opbouw was het plan om de in‐
fobalie in de sporthal te plaatsen.

Voorbereiding

De voorbereiding was dit jaar een klus als nooit tevoren. U
heeft vast iets meegekregen van de beslommeringen die we
met HCC hebben gehad, met name met het hoofdbestuur,
waarover elders in dit nummer meer. In eerste instantie
moest en zou tijdens ons evenement een ALV worden inge‐
last, om een besluit over het voorbestaan van onze vereni‐
ging te nemen. En dat terwijl het programma al vast stond
en de zalen al waren ingedeeld.

Verder had het hoofdbestuur, in het kader van verbetering
van de samenwerking van CompUsers met de andere HCC
groeperingen, deze andere groeperingen opgeroepen de
MegaCompUfair te boycotten. Vraag me niet om dit uit te
leggen, want dat kan ik niet. Maar mocht u Hans van Kleef
tegen het lijf lopen, hij kan het ongetwijfeld mooi verklaren.

Opkomst

Waarschijnlijk mede als gevolg van de perikelen met onze
moedervereniging, maar mogelijk ook als gevolg van het
onverwacht mooie weer, was de opkomst wat lager dan we
gewend waren.
Daarnaast waren ook niet alle HCC‐groeperingen aanwezig
die we gehoopt hadden wel te zien. De oproep tot boycot
was wel netjes ingetrokken, maar dat was allemaal zo laat
gebeurd dat niet meer alle groeperingen tijdig materiaal en
mensen ter plaatse konden hebben. Heel jammer, hopelijk
gaan we in de toekomst weer als vrienden met elkaar om.

We hadden, zoals u van ons gewend bent als de CompUfair
de aanduiding ‘Mega’ draagt, wat bedrijven bereid gevonden
om voor koopjes te zorgen.

En hoewel ook zij wel iets merkten van de wat lagere op‐
komst, werden er toch goede zaken gedaan.
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De zalen

Voor de mensen die wel gekomen zijn hadden we een uitge‐
breid programma opgesteld. O ja, en de ALV die toch moest
komen, waarover elders in dit nummer meer, die kwam ook
wel, maar pas na ons evenement, om 16:00 uur. En daar was
de opkomst historisch hoog. De toekomst van onze vereni‐
ging houdt menigeen blijkbaar bezig en dat doet ons deugd,
of u het nu met het bestuur eens bent of niet.

Als gezegd, we hadden het hele gebouw voor onszelf, nou ja,
het grootste deel ervan, en dat gaf de gelegenheid om goed
uit te pakken. Uiteraard gaven onze eigen Platforms acte de
présence, maar ook was er een aantal zustergroeperingen
bij. Die hadden tijdig de boel kunnen organiseren om toch te
komen, of misschien erop gerekend dat de boycot wel
teruggedraaid zou worden. Gelukkig maar, want ze voegen
echt wat toe aan onze bijeenkomsten.

Zoals ik al aangaf: de infobalie stond nu in het restaurant,
onder het elektronisch aquarium. Ze hebben daar goede
zaken gedaan en veel mensen de weg gewezen. En zoals
iedereen weet, de vrijwilligers zijn altijd goed gehumeurd.

Zo ook de mannen van de infobalie en de dames van de aan‐
meldbalie, die lachen heel wat af met elkaar. Halverwege de
middag komt er een man bij de infobalie en bestelt een
koffie en een stuk appeltaart. Daar zouden ze zelf ook wel
trek in hebben gehad, maar helaas: ‘Wij verkopen geen ver‐
snaperingen.’ Achter de balie vonden ze het in elk geval een
grappig moment dat de middag nog wat meer opvrolijkte.

Het is ook nu echt een goede gewoonte geworden om het
Platform Muziek en het Platform DigiFoto een eigen zaal te
geven (respectievelijk Oostbroeckzaal en Statenkamer). Hier
kunnen deze zeer actieve Platforms zich van hun beste kant
laten zien. En zeker als het op muziek aankomt: men kan ge‐
luiden maken zonder elders iets te verstoren, en andersom

kan de muziek ter plaatse ook goed beluisterd worden zon‐
der andere verstoringen.

En DigiFoto is gewoon blij met de extra ruimte die men
krijgt, zodat men echt even tijd en ruimte kan nemen met
bezoekers, om hun problemen op te lossen.

Verder stonden onze overige Platforms verdeeld over de
sporthal en de Colenberghzaal 1. De sporthal is groot en daar
was alle ruimte voor de commercie, de redactie en mee
activiteiten.

De Colenberghzaal was met name ingericht voor Robotica en
vliegen. Vliegen: zowel gesimuleerd, met schitterende mock‐
ups waar bezoekers niet uit waren te slaan, als echt vliegen
met drones, waar ook altijd veel belangstelling voor is.

Er was ook een groot scherm waarop beelden met en van
drones werden getoond.
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Lezingen

Met alle perikelen viel het ook niet mee om het programma
van lezingen en workshops rond te krijgen, maar onze Activi‐
teiten Commissie is niet voor één gat te vangen.

In de ‘Over de Vegtzaal’ zorgden onze Platforms DigiVideo,
Linux en Muziek voor de lezingen, die zeer goed bezocht
werden.

Ook in de Colenberghzaal 2 was over belangstelling niet te
klagen. Hier zorgden de Platforms Digifoto, Windows en
Domotica voor de lezingen, maar ook onze vrienden van
HCC!Apple lieten zich niet onbetuigd.

We kunnen wel wat dieper ingaan op de presentaties, maar
eigenlijk is het gewoon verstandig om te komen kijken. Via
de SoftwareBus en via www.CompUsers.nl houden we u altijd
op de hoogte van wat er te gebeuren staat en wanneer.

Waar ging het allemaal over:

Bij DigiVideo ging het over Miracast, om beelden via wifi
over te zetten naar de tv. Bovendien werd het programma
Lightworks 14 uit de doeken gedaan, een programma voor
videobewerking dat voor zowel Windows als Apple beschik‐
baar is.

Het Platform Linux ging in op Debian‐pakketten, wat mij als
volslagen leek op het gebied van Linux verder niets zegt,
maar in die wereld blijkbaar wel. Toch valt er nog uitleg over
te geven en Johan Swenker kan dat als geen ander.

Over Linux gesproken: het Platform Muziek ging in op de
vraag wat Linux de musicus te bieden heeft. Blijkbaar heel
veel! Ook werd besproken wat het programma Presonus
Studio One te bieden heeft.

Platform DigiFoto besteedde weer eens ruim aandacht aan
‘gouwe ouwe’ Irfanview, een programma dat wij al lange tijd
roemen als uitstekend en eenvoudig beheerprogramma voor
foto’s, waarmee je ook nog eens eenvoudige bewerkingen
kunt uitvoeren.

Het Platform Windows ging in op de Fall Creators Update
van Windows 10. Bij de tijd, zoals u gewend bent.

Het Platform Domotica leerde ons, dat domotica niet alleen
voor de hobbyist is. Wie dacht dat dan?

En het verhaal van de Apple IG ging in op de iPad iOS11.
Verrekt lastig te schrijven overigens! MS Word probeert van
alles om die hoofdletters en kleine letters om te draaien.
Maar het staat nu goed. En het is ook mooi.

Het café

Dit keer, onder de druk van… enfin, daar houd ik over op,
waren er geen workshops voorbereid. Maar onze Frans Dijk‐
hoff had in de Jagtkamer een heus CompUter Café ingericht,
waar onze workshop‐laptops door de bezoekers gebruikt
konden worden en er werden allerhande vragen over het
HCC‐lidmaatschap en over de mogelijkheden van CompUsers
besproken. Ik weet niet of het nog nieuwe HCC‐leden heeft
opgeleverd, maar aan ons heeft het niet gelegen.

Al met al, met de ALV meegenomen, kijken we toch terug op
een geslaagde dag. De bezoekers die de moeite hebben ge‐
nomen om te komen, zijn getrakteerd op een uitgebreid
programma, met voldoende vrijwilligers om op alle vragen
een antwoord te krijgen, of toch ten minste een aantal
nieuwe suggesties om hun problemen op te lossen.
Menigeen heeft zijn verzameling hardware of inkt voor een
zacht prijsje kunnen aanvullen. Ook waren er weer leuke
aanbiedingen van F&L, de Nijmeegse tijdschriftenuitgever,
die speciaal voor ons een aantal Specials hadden meegeno‐
men, zoals je op de foto kunt zien.

We hopen alle gasten bij een volgende gelegenheid weer te
zien en hopen ook een paar thuisblijvers over de streep te
trekken.




