Terugblik op de CompUfair
René Suiker
Op 18 april jl. was er weer een één van de drie jaarlijkse bijeenkomsten in het intussen
zo vertrouwde H.F.Witte Centrum te De Bilt. De dag stond natuurlijk vooral in het teken
van de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarover elders in dit nummer uitgebreider
wordt bericht, maar daarnaast was deze goed bezochte bijeenkomst ook om andere
redenen de moeite waard.
Zo waren er natuurlijk weer de nodige
lezingen, o.a. natuurlijk over Windows
10, waarover ook elders in dit nummer
nog veel meer geschreven staat. Maar
ook is er uitgebreid ingegaan op Linux,
rondom UEFI, de opvolger van het BIOS.

En niet te vergeten, er waren ook nog
workshops. Onze gewaardeerde secre‐
taris liet de mensen zelf oefenen met
allerhande in Windows (7, 8, 10) inge‐
bouwde utilities, uiteraard voorzien van
de nodige uitleg en begeleiding.
En zelf had ik twee ses‐
sies over Excel en de
draaitabellen. De eerste
sessie was nog te vroeg
en daar liep het niet
storm, voor de tweede
sessie was het kaartjes
trekken. Ik had er al
een keer een artikel
over geschreven, maar
blijkbaar was dat nog
niet overtuigend ge‐
noeg. Bij de workshop
kwam iedereen erach‐
ter dat het eigenlijk he‐
Veel belangstelling voor Rein de Jong's lezing over Windows 10 lemaal niet moeilijk is.
En dat was de bedoeling.
Daarnaast vanuit het Platform Muziek
Dan hadden we nog een zaal, speciaal
maar liefst twee lezingen, die luxe
ingericht rondom het thema UBUNTU
hebben we lang niet gekend. Ook ver‐
Studio.
zorgde het Platform Video een lezing
Dit is een speciale uitvoering van de
over LightWorks.
Linux variant Ubuntu, waarbij de focus
Verder was er de grote zaal met alle
sterk ligt op muziek, fotografie en
Platforms present, onze gastgroe‐
video. Dit werd uitgebreid gedemon‐
peringen en een uitgebreide demon‐
streerd aan de hand van verschillende
stratie van Domotica. Kortom van alles
programma’s die hier deel van uitma‐
te zien, plus natuurlijk de mogelijkheid ken.

Volle zaal bij Hans Lunsing over UEFI en Linux

om antwoorden en tips te verkrijgen.
Want bezoekt u zo’n bijeenkomst,
schroom dan niet om uw vragen te
stellen. Hoe ingewikkeld of hoe gemak‐
kelijk ook, wij vinden het heel leuk om
u daarbij te woord te staan. We weten
vast niet alle antwoorden, maar samen
komen we vaak wel een heel eind.
En domme vragen bestaan niet …

Uiteraard was de informa‐
tiebalie weer bemand.
Die is er altijd en on‐
opvallend doen ze hun
best om alle vragen te
beantwoorden, onze
discs en gadgets te ver‐
kopen en iedereen de
weg te wijzen. En uiter‐
aard was er de disc van
de dag verkrijgbaar. De
disc van de dag is heel
handig, want daar staan
alle lezingen en presen‐
taties van de workshops
op, plus vaak nog vele extra’s. En, leuk
voor de echte Hollanders onder ons, hij
is gratis voor alle bezoekers van lezin‐
gen en/of workshops. Als blijk van
waardering dat u de tijd heeft genomen
ons te bezoeken.
Ook was de redactie aanwezig, zoals
gebruikelijk. En ook daar lichten we
graag toe hoe we te werk gaan en wat
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erbij komt kijken om uw lijfblad telkens
weer op tijd bij u op de mat te krijgen.
En wat u zoal kunt doen als u zelf wilt
bijdragen. We zouden in dat opzicht
best nog wat mensen kunnen gebruiken,
maar dat geldt voor meer plaatsen in
de vereniging. Tenslotte doen we alles
voor en door de leden, als echte vere‐
niging. En als u wel goede ideeën heeft
voor een artikel, maar zelf niet direct
de kennis heeft of de vaardigheden om
een artikel te schrijven, schroom dan
ook niet om de redactie te raadplegen.
Want misschien dat er in teamverband
een artikel tot stand kan komen dat ie‐
mand individueel niet had kunnen reali‐
seren. En dáár zoeken we natuurlijk naar.
Al met al was het een zeer geslaagde
bijeenkomst. Tegenwoordig evalueren
we direct na afloop en er was werkelijk
geen wanklank te horen geweest. Veel
bezoekers, maar zonder dat je over de
hoofden moest lopen of heel lang moest
wachten op een antwoord, was het
gezellig druk. Als u geweest bent,
herkent u zich hier vast in.

Overleg binnen het Platform DigiVideo

Als u niet geweest bent, hoop ik dat u
inziet dat u iets gemist heeft. Maar dat
hoeft niet onoverkomelijk te zijn, want
in september organiseren we weer een
CompUfair en dit keer weer in de Mega‐
variant. Dat wil zeggen, alle zalen, veel
HCC‐groeperingen te gast en ook wat
commerciële partijen met interessante
aanbiedingen. Het zijn in feite de HCC‐
dagen in het klein, zoals het ooit be‐
gon.
Dit alles weer op onze vertrouwde
locatie in De Bilt, op zaterdag 26 sep‐
tember.
Maar daarover meer in de volgende
SoftwareBus.

