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HCC!kennisdag in Houten
Ton Valkenburgh

Op 7 maart 2020 hield HCC haar tweede Kennisdag in Expo Houten.
Omdat op deze locatie gelijktijdig een Modelspoorbeurs werd gehouden,
organiseerde HCC hier haar Kennisdagen, in de hoop dat bezoekers van

deze Modelspoorbeurs ook bij ons zouden komen neuzen.

De dag ervoor was al het een en ander voorbereid. Vroeg in
de ochtend van de Kennisdag stroomden de eerste vrijwilli‐
gers van HCC binnen om de zaal verder klaar te maken voor
de bezoekers. Zoals altijd op dit soort dagen herkende je
gelijk het HCC‐gevoel en de saamhorigheid om er een succes
van te maken.

Er waren achttien interessegroepen vertegenwoordigd.
Cobie van de Ven (www.digi‐lab.org) liet zien wat er moge‐
lijk is met Robotica en Scratch. Er was dus veel kennis op te
doen. Ook alle platforms van CompUsers waren vertegen‐
woordigd. Waarvan enkele op de foto's rechts. U herkent vast
wel iemand.

Even voor tien uur gaf Dick Elzinga de aftrap en om tien uur
stroomden de eerste bezoekers binnen. Een goed indicatie
dat het best wel eens druk kon worden. Met zijn allen ston‐
den en zaten we er klaar voor.

Op deze dag was duidelijk de grote diversiteit aan on‐
derwerpen binnen HCC te zien. Er was echt voor iedereen
wel wat te beleven. Ook versterkt zo’n dag de contacten
binnen HCC: er treedt ook kruisbestuiving tussen de diverse
interessegroepen op. In een aantal zalen werden lezingen
gehouden die toegankelijk waren voor HCC‐leden.

De lezingen bestreken een groot aantal onderwerpen, zoals:
Windows (uiteraard), de vele aspecten van fotografie en
video, domotica, genealogie, modelbaan, het creëren van
muziek, smartphones (Apple en Android), drones, 3D‐printen
en niet te vergeten de ‘digitale voor‐ en nazorg’. Ik denk dat
deze lezingen – eventueel tegen betaling – ook voor niet le‐
den moeten worden opengesteld. Het zou een goede manier
van ledenwerving kunnen zijn.

Het was opvallend dat vooral fysieke dingen de belangstel‐
ling van bezoekers opwekten en dat wat op een scherm werd
gepresenteerd minder aansprak. Kennelijk zien we al te veel
schermen in ons leven. Lijkt me een goed aandachtspunt
voor een volgende keer. Zeker voor mijzelf.

Ondanks de vele mediaberichten over het coronavirus kon‐
den we bijna vijfhonderd bezoekers registreren, waarvan
honderd niet‐leden. Het lukte om een aantal bezoekers lid
te maken en ook eigen leden hebben zich geregistreerd voor
een interessegroep.

Het bleek dat ook bezoekers van de Modelspoorbeurs onze
kennisdag bezochten. Daardoor kregen we ook wat jongere
bezoekers te zien, die zich best vermaakten met onder an‐
dere de robots van Cobie van de Ven.

Ik kijk terug op een leuke dag, die de oude sfeer van HCC
van lang geleden terugbracht. Wel denk ik dat er verbe‐
teringen mogelijk zijn om het nog aantrekkelijker te maken
voor bezoekers en dat we zo hopelijk leden kunnen binden
en nieuwe leden binnenhalen.

In ieder geval is de HCC!kennisdag voor herhaling vatbaar.
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