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CompUfair van 10 februari
Achteraf was deze datum voor ons evenement misschien niet zo’n gelukkige:

die viel samen met het carnaval en ook nog midden in de Olympische Spelen,
een evenement dat vele factoren groter is dan onze bijeenkomst.

René Suiker

En hoewel onze doel‐
groep niet in Zuid‐Korea
was, hielden de Spelen
veel van onze leden en
potentiële bezoekers
thuis aan de buis ge‐
kluisterd.
Daarbij komt nog dat
een deel van onze ach‐
terban volslagen ‘in de
lorum’* was, omdat ze in
het zuiden des lands een
groots volksfeest organi‐
seren: carnaval.
Deze mensen wilden wel
komen, maar konden de
weg niet vinden.

Tja, alle gekheid op een stokje, ook carnaval hield een deel
van onze achterban thuis, of althans, weg uit De Bilt. We
moesten het dus doen met een iets lagere opkomst.

Maar ook met minder bezoekers kunnen we er een leuke en
leerzame dag van maken. We hadden weer een groot deel
van het vertrouwde H.F. Witte Centrum in gebruik en we
hadden veel ruimte. Daardoor was er gelegenheid om af en
toe een spelletje te spelen.

In de Colenberghzaal hadden we onze grote zaal, waar de
HCC‐groeperingen en onze Platforms hun presentatieruimte
hadden. Alleen onze beide Platforms DigiFoto en Muziek
hadden de luxe van een eigen zaal, waarover straks meer.

Technologie delen

Het is traditie geworden: de Statenkamer is voor DigiFoto,
waarbij soms DigiVideo ook meedoet, omdat ze een deel van
de technologie delen. Zo ook deze keer: beide Platforms lie‐
ten zien wat je met een groene of blauwe vlakke achter‐
grond kunt doen. Zie SoftwareBus 2018‐1, p. 12‐13.

Ik ga hier niet alles in detail vertellen, maar het komt erop
neer, dat je op deze wijze iemand heel makkelijk los kunt
maken van de achtergrond en in een andere achtergrond
kunt neerzetten. Dit geldt zowel voor foto als voor video.

* Spreekwoorden: (1914)
In de lorum zijn, d.w.z. in opgewonden

toestand verkeeren; aan den zwier zijn; in de
war, verbijsterd zijn; onverschillig zijn;

Harrebomée, 141 b: Hij is in dolorem, versuft.
De Bo citeert naast dolore, doliorum.

Gevonden op: http://www.dbnl.orgtekst/
stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1471.htm

Even een spelletje tussendoor, moet kunnen!

De ruimte van ons Platform DigiFoto

Een hulpscherm voor het vrijmaken van een achtergrond
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De Oostbroeckzaal is, eveneens traditioneel nu, ingeruimd
voor het Platform Muziek. In een eigen ruimte kan er volop
muziek worden gemaakt, waarbij de computer ondersteuning
biedt. Dit kan op verschillende manieren; hoe dat allemaal
in zijn werk kan gaan wordt daar door enthousiaste leden
uitgelegd.

Lezingen goed bezet

Dit keer waren er geen workshops, dus hadden we de luxe
van twee lezingenzalen. We hadden dan ook een achttal
lezingen tijdens onze bijeenkomst. En ook al was het qua op‐
komst niet heel druk (hoewel er toch nog zo’n 150 bezoekers
zijn genoteerd), de lezingen waren weer goed bezet. Niet zo
verwonderlijk: we hadden goede sprekers met interessante
onderwerpen.

Rein de Jong hield een interessant betoog over 'Spectre en
Meltdown', en Isja Nederbragt over 'UFRaw', terwijl Rinus
Alberti het 'Betalen met een knipoog' behandelde.

Drones

Drones zijn niet meer weg te denken, ook niet op onze bij‐
eenkomsten. Shows zoals tijdens de Olympische Spelen of bij
Chinees Nieuwjaar kunt u uiteraard nog niet verwachten,
maar het lijkt wel of er steeds meer bijkomen en ze ook
steeds beter te besturen zijn.

De belangstelling was in elk geval levensgroot, op enig
moment stonden er wel tien mensen tegelijk de drones te
fotograferen, wat op zich ook weer een foto waard was.

Drones IG was trouwens niet de enige aanwezige HCC‐groe‐
pering. Zo waren de Testbank aanwezig, de IG Programme‐
ren, de IG Postzegels en ook de Apple‐IG was er.
De IG Programmeren hield zelfs lezingen op de stand.

Rinus Alberti, lezing ‘Betalen met een knipoog’

Ton Valkenburgh, platform Muziek

Rein de Jong, lezing ‘Spectre en Meltdown’

Isja Nederbragt, lezing ‘UFRaw’

De beste stuurlui...

Drone‐fotografen
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En, óók al traditie bij onze februari‐bijeenkomst, de zolder‐
opruiming. Een deel van de Colenberghzaal II was ingeruimd
voor de verkoop van oude apparatuur. Veel blije gezichten,
geen onvertogen woord. Niet alleen bij de handel, maar de
hele dag, was het gezellig, ontspannen en leerzaam.

Speelsere zaalindeling

De indeling in de Colenberghzaal was trouwens anders dan
andere keren. We hadden van beide zalen wel één grote zaal
gemaakt, zoals we wel vaker doen, maar de wand tussen
beide zalen was aan één kant open gelaten, waardoor er een
wat speelsere indeling ontstond. Ik vind het in elk geval een
geslaagd idee en voor herhaling vatbaar.
Al met al was het dus een geslaagde dag, ondanks de voor
onze begrippen wat beperkte opkomst. Er konden zeker
meer mensen bij en we hopen dan ook dat bij de komende
CompUfair, op 21 april aanstaande (waarover elders in dit
nummer meer) de opkomst weer als vanouds is.

CompUsers‐platforms

Daarnaast waren uiteraard onze Platforms aanwezig.
Denk hierbij aan Windows en Linux, die aan hun tafel weer
vele vragen konden beantwoorden; het inmidddels officieel
ontbonden Platform Webontwerp was er toch ook en zelfs
ons Platform Domotica liet zich niet onbetuigd.
En, last but not least, ook de redactie van de SoftwareBus
was weer van de partij en al bezig met de voorbereidingen
van deze SoftwareBus.

Tot slot

Een bezoek is altijd de moeite waard. U steekt er iets van
op, ontmoet gezellige mensen en misschien krijgt u wel een
leuk idee, waarmee u onze activiteiten wilt uitbreiden.

De testkoffer van de Testbank

Een goed bezochte lezing




