Terugblik CompUfair 20 april
René Suiker
We hadden het al aangekondigd: de planning op Paaszaterdag was niet de meest
gelukkige. En het weer zat ook niet mee, in die zin dat buiten spelen leuker was dan
binnen zitten. Maar toch, zo’n 200 zeer gewaarde gasten kwamen langs op deze dag
en we hadden ook een uitstekend bezette algemene ledenvergadering (ALV).
Over deze ALV elders in dit nummer iets meer, maar de aan‐
pak was deze keer anders dan andere keren. We hadden be‐
sloten de ALV aan het eind van de dag te plannen, zodat we
echt niet te veel uit zouden lopen.

o.a. door Rien Parhan namens het Platform Muziek (foto)
en door Gjalt Zwaagstra namens het Platform Domotica.
Gjalt zorgde zelfs voor twee lezingen. Ik heb begrepen dat
de lezingen uitgebreid bezocht zijn en dat de toehoorders de
uitleg zeer waardeerden.

De locatie, het zal u niet verrassen, was ons vertrouwde H.F.
Witte Centrum, een cultuur‐ en vergadercentrum centraal in
het land, in De Bilt. En natuurlijk was er weer gratis parke‐
ren, gratis toegang en gratis lezingen en uitleg aan de diver‐
se stands.
Uiteraard was de ALV alleen voor leden toegankelijk, maar
de CompUfair was daarom ook afgelopen bij het begin van
de ALV, dus alle niet‐leden die ons bezochten konden gewoon
naar huis zonder het gevoel buitengesloten te worden. En
het stond eenieder uiteraard vrij om meteen lid te worden.
We moesten ook afbreken vóór de ALV, of toch ten minste ten
dele, omdat de ALV altijd plaatsvindt in de Colenberghzaal 2
en we hadden deze gedurende onze bijeenkomst ook nodig
voor onze gastgroeperingen. Met de wand half open naar de
Colenberghzaal 1, waar onze Platforms en andere interne
stands waren opgesteld, waaronder natuurlijk uw redactie.
Zoals gezegd, de opkomst viel zeker niet tegen en de men‐
sen die er waren hebben ongetwijfeld een leuke dag gehad,
want er viel geen wanklank te horen. Er was ruimte in de
zaal: bij alle Platforms en gastgroeperingen kon je terecht
met je vragen, maar ook om gewoon een praatje te maken
over je hobby. We moeten niet onder stoelen of banken
steken dat elke CompUfair vooral ook een soort reünie is om
met vakbroeders en ‐zusters van gedachten te wisselen.
Sommige vriendschappen duren al tientallen jaren.

Lezing Gjalt Zwaagstra (archieffoto)

Dat was overigens niet anders in de ‘Jagtkamer’, waar onze
gasten (maar ook ons eigen Platform Domotica, dat hard aan
de weg timmert) lezingen verzorgden.
Zelf was ik aanwezig bij een goed bezochte en goed uitge‐
voerde presentatie van Gerard Vriens, die namens HCC!AI
(Artificiële Intelligentie) een presentatie hield over Scratch.
Nu houd ik me daar toch al een beetje mee bezig en het was
heel leuk en ook stak ik er nog wat van op. Ik heb er ook ze‐
ker ideeën aan overgehouden voor de workshop Scratch die
we in het najaar willen organiseren. Verder hield Bert van
Dijk een lezing over de iPad, met name privacy en veiligheid,
en hield Karel Karssen namens Platform Domotica een lezing
over Node‐RED.

Naast de twee grote (Colenbergh‐) zalen hadden we ook
weer de beschikking over de ‘Over de Veghtzaal’, de ‘Jagt‐
kamer’, de ‘Oostbroeckzaal’ en de ‘Statenkamer’. Deze
ruimtes hadden weer ieder hun eigen bestemming. Zo waren
er twee zalen voor lezingen, aan de gang aan de voorkant
links van het gebouw. In de ‘Over de Veghtzaal’ vonden de
lezingen plaats die door onze Platforms verzorgd werden:

Al met al dus een indrukwekkend lezingenprogramma. Deze
keer helaas geen workshops, maar die komen in september
weer. Als we er tenminste in slagen, om alle laptops weer
aan de praat te krijgen, want er zitten wat oude beestjes
tussen, die misschien niet helemaal geschikt zijn voor de
Windows 10 upgrade. We zullen zien, we hebben nog even.
De ‘Statenkamer’ was ingericht door en ten behoeve van het
Platform Domotica, dat intussen flink wat te demonstreren
heeft en uit de gemiddeld stand is gegroeid.
Het is intussen al traditie dat de ‘Oostbroeckzaal’ in gebruik
is door het Platform Muziek. Vroeger stond dit Platform in de
grote zaal, tussen de anderen, maar met de groei van dit
Platform en de bijbehorende groei van het aantal momenten
waarop muziek of toch tenminste geluid ten gehore wordt
gebracht, leek een eigen zaal toch toepasselijker.
Dit doen we nu al een aantal jaren zo en het lijkt een gouden
greep. Een klassiek voorbeeld van een win‐win‐situatie, want
men kan goed laten horen wat men wil laten horen, terwijl
de andere Platforms en gastgroeperingen niet met geluids‐
overlast te kampen hebben. Want al wordt er wel heel mooie

Lezing Rien Parhan (archieffoto)
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muziek gespeeld, als je net een ingewikkeld probleem aan
het uitleggen bent, kan dat je concentratie toch verstoren.

Apple‐computers, inclusief iPad, iPhone en Apple Watch.
We willen als CompUsers ook Apple‐gebruikers ondersteunen,
maar dat komt bij ons nog niet zo van de grond, gelukkig
hebben we een goede band met deze interessegroep.

Nog even terug naar de grote zaal. Hier bevonden zich de
Platforms Windows, Linux, DigiFoto, DigiVideo, WebOntwerp
(ja echt) en er werd vliegles gegeven op de Flightsimulator.

De Drones‐interessegroep
houdt zich bezig met het
ondersteunen van leden die
met een drone willen vliegen
of er nog meer mee willen
doen. Het is niet alleen een
hobby‐apparaat, er wordt
professioneel ook veel ge‐
bruik van gemaakt, bijvoor‐
beeld om grote stukken land
in kaart te brengen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan
boeren, maar ook voor de
ontdekking van brand in
natuurgebieden. Het is
vooral ook een leuke hobby
en deze interessegroep kan
je helpen om een goede en
verantwoorde dronevlieger
te worden.

René en Joep (archieffoto)

Drones (archieffoto)

Hiervoor is ook altijd veel belangstelling, maar ook onze
Platforms hadden de hele dag door toch aanloop. Met de ge‐
noemde bezoekersaantallen hoef je niet te verwachten dat
zich echt rijen verzamelen aan de stands, maar soms moet
je als bezoeker toch even wachten, omdat we vaak wel de
tijd nemen om onze gasten goed van dienst te zijn. En niet
elke vraag is heel snel en eenvoudig te beantwoorden, vooral
niet, omdat het doorgaans geen eenvoudige vragen zijn.

Ten slotte nog de interessegroep Programmeren. Deze on‐
dersteunt in feite alle gebruikers die zelf software willen
maken. Er is veel kennis over allerhande programmeertalen,
zoals Basic, C en Pascal. Voorheen waren dat afzonderlijke
interessegroepen, maar bij elkaar is men nog sterker. Plus
dat allerhande scripttalen, die voorheen nog een beetje
‘verborgen’ waren, nu ook onder één paraplu samenkomen.
En scripttalen, daar wordt ook steeds meer gebruik van ge‐
maakt, zeker bij mensen die veel op het web bezig zijn.

Maar juist die ingewikkelde vragen, die u elders eigenlijk
nauwelijks kwijt kunt, zijn voor ons juist de uitdaging die
het interessant maken.
En in het tweede deel van deze zaal waren onze gasten met
hun presentaties en demonstraties. De volgende interesse‐
groepen hebben ons met hun aanwezigheid verblijd:
• Postzegel
• Programmeren
• Apple
• Testbank
• Drones
• eCS
• AI
Als u niet weet wat eCS inhoudt, verkeert u in goed gezel‐
schap, maar ze leggen het graag even uit. Het betreft in elk
geval de groepering die HCC‐leden ondersteunt die (willen)
werken met het besturingssystem eComStation of OS/2.

Bij al deze stands was het ook gezellig druk, zonder storend
te worden. Men kon rustig de tijd nemen om vragen te be‐
antwoorden en de wachttijden waren niet te lang. Al met al
zijn de bezoekers aangenaam en leerzaam vermaakt en, als
gezegd, dit alles in een bijzonder aangename sfeer.
Verder was er natuurlijk plek ingeruimd voor onze onvolpre‐
zen InfoBalie, waar onze
gasten werden ontvangen,
eventueel van een brochure
over CompUsers werden
voorzien, waar nog wat
‘goodies’ werden verkocht
(o.a. ‘stick van de dag’) en
waar iedereen terecht kon
met vragen over waar nu
wanneer heen te gaan. Zo
Wim en Kees (archieffoto)
werd hier het lezingenpro‐
gramma bijgehouden, de
plattegrond zichtbaar getoond en wist men uit het hoofd wie
waar te vinden was. En soms ook niet alleen wie waar te
vinden hoorde te zijn, maar vaak nog in detail ook.

AI staat voor Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige in‐
telligentie. Hier kon je ook eventueel verder babbelen naar
aanleiding van de lezing, waarbij gedrag van mieren gesimu‐
leerd werd. Zoals gezegd, leuk en leerzaam.
De overige namen spreken denk ik voor zich, maar ik ga er
ook even op in. De testbank is geen interessegroep als zoda‐
nig, maar bestaat uit een aantal technisch zeer onderlegde
vrijwilligers, die de moeite willen nemen om hardwarepro‐
blemen te onderzoeken. Als je bijvoorbeeld een laptop hebt
of een harddisk die het niet meer doet, kunnen zij je helpen
nagaan wat er stuk is en je adviseren over herstel. En soms
kunnen ze het probleem zelfs voor je oplossen.

Ten slotte was er een eigen plek aan de befaamde sta‐tafels
voor onze redactie, waar al weer met enthousiasme aan de
nieuwe versies werd gewerkt, maar waar ook uitgelegd werd
hoe de SoftwareBus tot stand komt. Ook konden hier nog ou‐
de exemplaren worden verkregen.
En dan was er de ruimte in de ontvangsthal. Die hebben we
niet afgehuurd, de ruimte voor de bar van H.F. Witte, maar
zoals gezegd, het is vooral een ontmoetingsmoment. De
lezingen zijn interessant en leerzaam, maar veel mensen
komen om onder het genot van een kopje koffie bij te praten
en daar vind je altijd wel een tafeltje en de koffie is goed.
Bedenk alvast: op 28 september aanstaande hebben we de
MegaCompUfair en daar gaan we ook weer (ten minste) één
workshop verzorgen. En misschien wel meer dan één; daar‐
over later in het jaar meer. Maar noteer die alvast in de
agenda, want het is september voor je er erg in hebt.

De Postzegel‐interessegroep houdt zich bezig met het ge‐
bruik van de computer bij het verzamelen van postzegels. Als
je wilt weten wat voor postzegel je op een e‐mail moet
plakken, dan moet je niet bij hen zijn, maar als je serieus
met de postzegelhobby bezig bent, dan kan een computer je
heel wel behulpzaam zijn en daar kan deze interessegroep je
dan weer bij helpen.
De Apple‐interessegroep ondersteunt uiteraard mensen met
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