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De CompUfair van 28 september
René Suiker

Zaterdag 28 september jl. was het weer zover: voor de derde (en laatste)
keer dit jaar hielden we de CompUfair. Het traditionele ‘Mega’ hebben

we weggelaten, om verschillende redenen. Daarover straks meer.

Een kleine 250 bezoekers hebben ons met hun bezoek ver‐
eerd en dat alles vond plaats in een zeer goede sfeer. Het
idee is vertrouwd, de locatie zo mogelijk nog meer: het Cul‐
tureel & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt (foto).

Hier komen we al sinds mensenheugenis en het bevalt prima:
centraal gelegen, goed bereikbaar per openbaar vervoer en
ook nog eens ruim voorzien van gratis parkeergelegenheid.

Drie bijeenkomsten per jaar

Zoals bekend, we hebben nu drie CompUfairs per jaar; de
aanduiding ‘Mega’ voor de laatste van het jaar hebben we
laten varen. ‘Mega’ bestond uit een aantal aspecten. Aller‐
eerst, omdat we alle HCC‐groeperingen uitnodigden. Dat
doen we bij mijn weten nu voor alle keren en we zijn ook
blij dat we onze vaste gasten nu vaker zien. Ten tweede,
omdat we ook een commerciële markt organiseerden. Helaas
is daarvoor de belangstelling vanuit de commercie te klein
geworden. Dat zal ook wel samenhangen met de verminder‐
de toeloop. En ten derde, omdat we bij ‘Mega’ de grote
sportzaal ook tot onze beschikking hadden, maar dat doen
we nu niet meer.

De huidige opzet, met zes zalen, zorgt voor een goede sfeer,
grote duidelijkheid over wat men zoal kan aantreffen en een
gezellige drukte: je loopt elkaar niet in de weg, maar het is
ook niet 'uitgestorven'. Al met al zijn we best tevreden met
de huidige formule, maar meer bezoekers zijn een volgende
keer zeker welkom en dat kunnen we ook hanteren.

Er was weer jeugd aanwezig

Over bezoekers gesproken, we spreken nog niet over grote
aantallen, maar ik heb weer jeugd zien rondlopen op onze
bijeenkomst. Nu maakt één zwaluw nog geen zomer, maar ik
had ook een team van vader en zoon in de workshop (verder‐
op meer hierover), dus mogelijk heeft onze nadrukkelijke
uitnodiging toch iets teweeggebracht. Laten we hopen dat
het niet bij deze ene keer blijft.

Ik meldde al dat er zes zalen in gebruik waren, maar dan
reken ik wel de Colenberghzalen als twee zalen. In feite
hadden we er één grote zaal van gemaakt, maar wel met een
tussenwand, die deels open en deels gesloten was. Op de
plattegrond kunt u zien hoe dat in elkaar stak. Dit was de
grote zaal, waarover straks meer.

De Oostbroeckzaal, bij binnenkomst direct rechts, is al ge‐
ruime tijd bij ons in gebruik als muziekzaal. Hier vindt u de
deelnemers van ons Platform Muziek. U kunt hier u alle in‐
formatie vergaren over het gebruik van de computer bij mu‐
siceren, en ook over allerhande nieuwe ontwikkelingen op
dat gebied. En, misschien wel het belangrijkst, er wordt met
enthousiasme verteld én gedemonstreerd, zodat je je af en
toe bij een concert waant. En dan ook nog een concert waar
klassiek en populair afwisselend worden gespeeld.

In de Statenkamer was ruimte voor ons Platform Domotica en
voor de gastgroeperingen HCC!modelspoorbaan IG en HCC!‐
trainsim IG. Oftewel, het simuleren van het rijden met een
trein én het feitelijke rijden, maar dan op een modelspoor‐
baan. De treinliefhebbers hebben vandaag de dag een keuze:
willen ze zelf machinist spelen, dan is de simulator prachtig,
willen ze een spoorbaan automatiseren, dan is modelspoor
de aangewezen plaats.

Domotica neemt in ons leven een steeds belangrijkere plaats
in, dus het is zeker zinvol ook hier af en toe eens te kijken
naar wat er zoal mogelijk is en ook wat eraan zit te komen.
De grote zalen dus, daar was heel veel te doen. Normaal ge‐
sproken kom je binnen in de Colenberghzaal 1; deze bevindt
zich het dichtst bij de ingang en de bar. Hier is onze infor‐
matiebalie opgesteld, waar onze gastvrouwen en heren u van
alle mogelijke informatie kunnen voorzien, waar u in voor‐
komend geval kunt intekenen voor workshops, als we grote
toestroom verwachten, en waar u o.a. de ‘stick van de dag’
kunt kopen.
Deze USB‐stick van maar liefst 32 GB kost niet alleen een
schijntje, maar bevat ook nog eens alle presentaties van de‐
ze dag, voor het geval u niet overal tegelijk kon zijn, of als u
nog iets terug wilt vinden. Soms wordt er ook nog wat ach‐
tergrondinformatie verstrekt, waar tijdens de presentaties
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geen tijd voor was. Een goede investering dus, zo’n stick, en
ik voorzie dat die nog wel even in het assortiment blijft.
Verder was deze zaal gevuld door de redactie van de Softwa‐
reBus, dus als je een keer Rob de Waal Malefijt in het echt
wilt ontmoeten, ons taalkundig geweten, dan moet je daar
zijn. Of Ger Stok, niet alleen belangrijk voor de SoftwareBus,
maar ook voor CompuLinks, het blad van SeniorenAcademie.
De overige redactieleden die er af en toe bij zijn wil ik na‐
tuurlijk niet tekort doen.
U kunt hier zien hoe we de SoftwareBus in elkaar zetten, en
ook gewoon (nou ja, gewoon, toch wel heel verstandig) een
abonnement afsluiten.

Daarnaast onze Platforms Windows, Linux, DigiFoto en Web‐
Ontwerp en onze gasten van Apple en MSX. Bij elk van deze
stands is altijd informatie te vergaren over de respectieve
thema’s en hier kunt u ook terecht als u vragen heeft, of er‐
gens niet uit komt. Het was hier gezellig druk, maar je hoef‐
de nooit lang te wachten om je vraag te kunnen stellen.

En soms is het ook gewoon leuk om aan de stand een praatje
te maken met gelijkgezinde hobbyisten, want onze CompU‐
fair is toch vooral een evenement van ontmoeten. Ook was
er nog een stand waarin wat computerapparatuur te koop
was. Niet het nieuwste van het nieuwste, wel tegen zeer
gunstige prijzen.

In de Colenberghzaal 2 was er de HCC!testbank, altijd handig
als je in zaal 1 iets gekocht hebt, maar ook als je thuis iets
hebt dat de pijp aan Maarten heeft gegeven. Soms kan er zo‐
maar nog iets opgeknapt worden.
Daarnaast waren er de platforms Genealogie, Programmeren,
Artificial Intelligence, Postzegels, Retro en Drones.
Drones kunnen zich in een nog steeds toenemende belang‐
stelling verheugen, maar nog steeds weten bezoekers ook de
stand van bijvoorbeeld HCC!postzegel IG goed te vinden.

Verder was Evert in deze zaal met de Flight Simulator, al een
toepassing bijna zo oud als de computer zelf, maar ook hier
hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Ten slotte had
ons Platform DigiVideo hier een ruime stand ter beschikking.

Al met al was er in de grote zaal dus veel te zien, was het er
gezellig druk en hebben mensen hun verhalen kunnen ver‐
tellen en tips krijgen over hoe ze verder kunnen met hun
hobby. In die zin was het al reuze geslaagd, maar er is meer.

Zes zalen

We hebben, zoals al gezegd, zes zalen ter beschikking. De
‘Over de Veghtzaal’, als je binnenkomt helemaal links, is een
vrij ruime zaal, waar we onze lezingen geven. En je merkt
het in de andere zalen: als de lezingen beginnen wordt het
altijd rustiger in de grote zalen. Want de lezingen zijn altijd
publiekstrekkers. We hebben als HCC, maar zeker ook als
CompUsers, een ruim aanbod aan begenadigde sprekers en
deze komen ook graag iets vertellen over hun hobby en hoe
je deze naar een hoger plan kunt tillen. Voorheen waren
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onze lezingen vooral met onze CompUsers‐vrijwilligers, maar
tegenwoordig krijgen ook vaak onze gasten de gelegenheid
een presentatie te geven en deze samenwerking loopt ook
prima. Zo hadden we dus lezingen van CompUsers, maar ook
van HCC!Apple.

Gjalt Zwaagstra hield namens ons Platform Domotica een
boeiend betoog over de Raspberry Pi 3 en 4 en wat daar al‐
lemaal mee mogelijk is en dat is heel veel.

Daarna vertelde Rien Parhan van ons Platform Muziek over
VCV‐Rack, een gratis app waarmee je heel realistisch modu‐
laire synths kunt bouwen en laten horen. U heeft geen idee
wat dat betekent? Toch een keer bij Rien komen luisteren!
Lees elders in dit blad het artikel dat Rien erover schreef.

Na de lunch was het de beurt aan Wessel Sijl van ons Plat‐
form DigiFoto, die uitgebreid uitleg gaf over Affinity Photo,
een veelzijdig fotobewerkingsprogramma, dat eigenlijk heel
goedkoop is. Zie in dit nummer het artikel dat Wessel erover
schreef.
Ten slotte hield Bert van Dijk van HCC!Apple een betoog over
iPadOS, een heus OS voor een iPad.

Ook hebben we nog de Jagtkamer. Hier geven we onze work‐
shops, maar soms ook lezingen. Frans Dijkhoff was als eerste
aan de beurt, met een introductie en een workshop over
‘PDFill PDF tools’. Hij liet zien wat je er zoal mee kunt en
begeleidde de mensen tijdens het zelf uitproberen.

Daarna mocht ikzelf (René Suiker) namens het Platform Web‐
Ontwerp aan de bak met Scratch. Scratch is een program‐
meertaal, speciaal ontworpen voor kinderen. Je kunt ermee
programmeren alsof je met een Lego®‐bouwdoos aan het
bouwen bent. Alleen is deze doos geleverd door Madam Mik‐
mak®, je kunt de steentjes wel gebruiken, maar ze blijven
toch in de doos liggen.

Ik was even bang dat de
workshop slecht bezocht zou
worden, maar de mensen
bleven na de start binnen‐
druppelen. De oproep om als
teams van (groot)ouder met
(klein)kind deel te nemen
was in elk geval aan één ta‐
fel begrepen, we hadden een
vader en een zoon aan één
tafel, die samen aan de slag

gingen om Scratch te ontdekken. Ik kende ze nog niet, maar
ik heb toch het sterke vermoeden dat ze vaker naar Scratch
gaan kijken én ermee aan de slag gaan.

Na mijn workshop was het de beurt aan Ger Stok, die een
lezing gaf over het officiële einde van de ondersteuning door
Microsoft aan Windows 7 op 14 januari 2020 .

Achteraf kunnen we vaststellen, dat hij deze lezing beter in
de ‘Over de Veghtzaal’ had kunnen geven, want de Jagtkamer
puilde uit. Niet zo’n wonder, want het is een heel actueel
thema en Ger kan hier geweldig over vertellen.

En dan was er een lezing van Rob Bruning met nieuwtjes over
drones, o.a. de nieuwe Europese wetgeving die komend jaar
in Nederland van kracht wordt. En besef wel, al kan niemand
alles lezen, je wordt als Nederlander wel geacht de wet te
kennen. Dus, als je ergens vliegt waar dat niet mag, dan kun
je je niet beroepen op het feit dat je de nieuwe wetgeving
nog niet kende.

Tot slot, ook heel belang‐
rijk, bij H.F. Witte kan ook
heel goed voor de inwen‐
dige mens worden ge‐
zorgd. Zo is er dus de bar,
waar je consumpties en
snacks kunt bestellen,
maar je kon ook een heus
zesgangenmenu bestellen
voor slechts € 27,50.
En, alle gekheid op een
stokje, in de ruimte voor
de bar, daar kan je even
rustig zitten en een goed
gesprek voeren. En hoe‐
wel we deze ruimte niet
huren, wordt er wel de‐
gelijk goed gebruik van
gemaakt.

Al met al weer een geslaagd evenement. Het aantal bezoe‐
kers neemt niet af, iets waarover wel enige zorgen beston‐
den. Misschien niet meer zoveel mensen als vroeger, maar
wel veel trouwe gasten die echt naar deze bijeenkomsten
uitkijken.

En, zoals gezegd, er was ook weer nieuwe aanwas, kinderen
onder de twaalf liepen er rond met hun nog jonge ouders.
Hopelijk volgende keer nog meer, waarschijnlijk gaan we dan
ook verder met Scratch, misschien dat we dan nog meer
jongelui naar onze bijeenkomst trekken.

De volgende keer? Ja, ook in 2020 zijn we weer van de par‐
tij, we hebben H.F. Witte alweer geboekt. Noteer alvast:

8 februari, 25 april (met tevens de ALV) en 10 oktober.

Tot slot, we organiseren deze bijeenkomsten altijd met een
heleboel vrijwilligers. Mocht je hierbij willen helpen als vrij‐
williger, of als bedrijf willen aanwezig zijn, neem gerust
contact op met: secretaris@compusers.nl.
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