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MegaCompUfair 29 september
René Suiker

De laatste zaterdag van september, dus op de 29e, verzamelen we ons
voor het grootste evenement dat CompUsers de bezoekers te bieden

heeft, de MegaCompUfair.

Zoals gebruikelijk vindt dit evenement plaats op onze ver‐
trouwde locatie H.F. Witte in De Bilt. En als we bij Comp‐
Users het woord Mega gebruiken, dan hebben we wat te
bieden. En inderdaad, ook dit keer was dat het geval.

Commercie

We zien dat de belangstelling voor computerbeurzen af‐
neemt en daar ontkomen ook wij niet aan. Toch hadden we
ook nu weer een flinke hoek van de grote zaal (de sporthal)
ingeruimd voor Jham Trading, die elke keer toch weer leuke
zaken aangaande onze hobby voor een keurig prijsje weet
neer te zetten.

Die hebben dus ook goed zaken gedaan, en onze bezoekers
daarmee dus ook. De samenwerking bestaat al een tijdje en
wat ons betreft hoeft die ook niet te eindigen.

Presentaties

Veel mensen komen op onze bijeenkomsten af vanwege de
kwaliteit van de presentaties. En ook deze keer zijn de men‐
sen niet teleurgesteld. De presentaties waren goed bezocht,
zo goed zelfs, dat het af en toe wat leger werd in de zaal,
maar dat gaf de bezoekers wel weer de gelegenheid wat
dieper op de materie in te gaan aan de stands, waarover
straks meer.

We hadden een uitgebreid programma over Windows 10 en
de aanverwante updates. Maar dat niet alleen. Ook onze
vrienden van de Apple IG hadden een uitgebreide presenta‐
tie, over MacBook Pro. Hoezo doen wij niets aan Apple? De
kennis zit inderdaad voornamelijk bij die interessegroep en
daar werken we dus graag mee samen.

Ook was er een lezing door HCC!eCS IG, over wat minder ge‐
bruikelijke operating systems. Maar de meeste presentaties
werden natuurlijk door onze CompUsers Platforms verzorgd.

Heerlijk grasduinend langs de diverse kraampjes

Presentatie: Arca Swiss Quick Release System door Richard Morgan

Platform Linux, met zoals altijd volop reuring
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Zo waren dus de Platforms Windows, Domotica, DigiVideo
(zelfs twee keer), DigiFoto (ook twee keer) en Muziek in
staat om een lezing te verzorgen.
Voorwaar, genoeg redenen om naar De Bilt af te reizen. En in
totaal zo’n 300 mensen namen in dit misschien wel laatste
mooie weekend van 2018 de moeite om dat te doen.

Eigenlijk is het enige probleem dat je maar één lezing tege‐
lijk kunt bijwonen, dus je moet keuzes maken. Maar, aan het
eind van de dag neem je dan de Disc van de Dag mee naar
huis, dan kan je in elk geval nog iets meekrijgen van de pre‐
sentatie die je moest laten schieten. Voor die ene euro hoef
je het in elk geval niet te laten. Tenslotte is de toegang al
helemaal gratis.

Muziek

Zoals gebruikelijk had ons Platform Muziek weer een zaal
voor zichzelf, waar de bezoekers uitstekende uitleg kregen
over allerhande apparatuur en programmatuur op het gebied
van muziek en computers. En vergis je niet, het gaat niet al‐
leen maar om computermuziek, althans niet in de moderne
zin van het woord, want ons Platform is gezegend met een

paar uitstekende muzikanten en soms wordt er ook geweldi‐
ge muziek ten gehore gebracht, waarbij een compleet elek‐
tronisch orkest onze solist weet te ondersteunen.

De grote zaal

Bij ‘Mega’ is onze grote zaal de sporthal van H.F. Witte. Daar
hebben we heel veel ruimte, en zeker bij de Mega‐variant is
dat wel fijn, want naast onze eigen Platforms bieden we ook
ruimte aan alle HCC‐Interessegroepen. Centraal in dit alles is
natuurlijk onze onvolprezen informatiebalie.

Hier werden onze bezoekers niet alleen geregistreerd, maar
konden ze ook het programma met de plattegrond verkrijgen
en uitleg over wat er zoal te doen is. En, zeker niet te ver‐
geten, de Disc van de Dag en een aantal andere digitale
CompUsers‐producties aanschaffen.

Er was dus een keur aan HCC‐Interessegroepen gekomen om
samen met ons deze dag tot een succes te maken, zowel
voor ons als voor henzelf natuurlijk. Want in de samenwer‐
king zit de versterking: we bieden een platform waarbij de
mensen die voor de één komen, ook bij de ander langskomen
en daar ook ideeën opdoen.

En daarom zijn we ook zo blij met deze samenwerking, die
overigens in de toekomst ook op andere vlakken plaats kan
vinden, zoals in gezamenlijke artikelen voor de SoftwareBus.
Er wordt intussen al aan gewerkt, maar dit terzijde.
Aan de ene kant van de zaal, met een heleboel ruimte, was
de IG Drones aanwezig, met heel veel vliegend materiaal. En
niet alleen vlóóg dat materiaal, maar dat deed het ook nog
eens binnen de daarvoor bedoelde ruimte: veel verschillende
vliegende machines, die zich door de respectieve eigenaren
keurig lieten beheersen. Een mooie hobby, zeker als je ziet
wat voor beelden ze kunnen maken.

Een rustig moment aan de info‐balie

Platform Domotica toont een robot(je)

Interessegroep eCS (eComStation Operating System)

Roli‐waveboard bij Platform Muziek

HCC‐IG Forth
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Geen wonder, dat er steeds voldoende toeloop was. Wel vra‐
gen we ons af of al die besturing er nou de oorzaak van was
dat de Wifi in de zaal het er maar moeilijk mee had.
Aan de andere kant van de zaal waren de andere interesse‐
groepen te vinden. Ik denk dat de Borduren‐IG voor het eerst
bij ons was; ik had ze in elk geval nog niet vaak gezien.

En inderdaad, waarom zou je daar geen computer bij kunnen
gebruiken? Een interessante toepassing om je creativiteit te
blijven gebruiken als de vingers wat minder willen, maar ook
om andere redenen kun je natuurlijk deze hobby bedrijven.

Ook was er weer de hele
riedel van onze ‘vaste
gasten’, die intussen
niet meer weg te den‐
ken zijn bij onze bijeen‐
komsten: Testbank,
Genealogie, Apple,
Forth, eCS, MSX, Pro‐
grammeren, Retro, Post‐
zegels, Robotica en AI.
En dan loop ik nog de
kans er een te vergeten,
maar dat is niet met op‐
zet. Ik denk ze allemaal
wel te hebben.

Leuk, zo’n variëteit aan
activiteiten op één bij‐
eenkomst en ook leuk
om te zien hoe veel
kanten je op kunt met
de computerhobby.

En natuurlijk waren
onze Platforms ook in de
grote zaal te vinden,
met uitzondering dus
van Muziek, die zijn ei‐
gen zaal had.

Maar wij zaten er met
de vliegsimulator, een
oude applicatie, maar
wel een die zich steeds
blijft vernieuwen, en je
kunt met een simulator
tegenwoordig al echt le‐
ren vliegen.

We hadden ons Platform
Domotica, dat uw huis
‘smart’ weet te maken.
Dat gaat al veel verder
dan de gordijnen dicht‐

doen als het donker wordt. Er is op dat gebied al zo veel
mogelijk wat het comfort kan verhogen en de kosten kan
verlagen. Een echt moderne toepassing, die zeker geld kan
opleveren. En erg enthousiast kunt u hierover worden voor‐
gelicht. Verder een grote stand over Windows en over Linux;
we hebben van beide verstand, maar dat geldt niet voor mij
persoonlijk.
Dan nog de ‘creatieve’ kant, met DigiFoto, DigiVideo en tot
slot WebOntwerp, toch nog niet echt dood.

En ‘last but not least’: u kon hier nagenoeg de voltallige
redactie ontmoeten of aan het werk zien met alweer de
volgende (deze dus) uitgave van de SoftwareBus. Als u eens
wilt zien hoe dat in zijn werk gaat, moet u echt een keer
komen kijken.

Let op, begin volgend jaar vindt de CompUfair misschien
niet in februari plaats, maar iets eerder of later. Houd dus de
website en nieuwsbrief in de gaten. Ook in de SoftwareBus
zullen we er melding van maken. Voor de meest actuele
stand van zaken verwijzen we natuurlijk graag weer naar
onze website www.compusers.nl.

Voorgrond: leestafel met Apple‐materiaal, achtergrond: Borduren‐IG

Indrukwekkend: een 3D‐printer

De hoek met de Testbank

Er wordt gewerkt aan een veilig zelfrijdende auto

Platform DigiVideo

Uitleg aan de tafel van platform Windows


	Tekst30: De lezing over Windows 10 trok een volle zaal


