HCC!expo – een terugblik
René Suiker
Het zal u niet zijn ontgaan, de relatie met de moedervereni‐
ging is duidelijk verbeterd. We zijn het nog lang niet in alles
met elkaar eens, maar we zijn wel in gesprek en de gesprek‐
ken lopen in goede sfeer. Dus ik hoop in dit blad nooit meer
te hoeven berichten over ‘conflicten binnen de vereniging’
want dat was geen fijne tijd.

De zaal in het Beatrixgebouw was best groot, ik denk dat hij
niet echt onderdoet voor de zaal 7 in het hoofdgebouw, waar
indertijd de vereniging stond. Als CompUsers hadden we toen
altijd heel veel ruimte, ook nodig. Nu deden we qua ruimte‐
beslag een stapje terug, maar we hadden nu ook bijna niets
meer te verkopen, en indertijd was dat ‘core business’. Nu
heeft iedereen internet, we zijn zelfs al met de GigaHits ge‐
stopt omdat de software soms al verouderd was op het
moment dat de disc gemaakt werd. Aan software valt nog wel
te verdienen, maar niet meer aan ‘gratis software’, hoewel
we nog altijd graag een cd‐rom of dvd‐rom ergens bij krijgen.

En in het kader van verbeterde relaties, hadden we ons dan
ook voorgenomen om actief, tot zelfs zeer actief, bij te dra‐
gen aan de HCC!expo, die op 18 mei jl. werd gehouden in
het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, in Utrecht. Samen met
de andere groeperingen hebben we er een echt feest van ge‐
maakt.

In de grote zaal stond dus de moedervereniging een flinke
ruimte, waar toch ook een aantal commerciële acties werden
gevoerd. Maar heel veel groeperingen hadden daarnaast een
plaats. Op de plattegrond (zie afbeelding) zijn de groe‐
peringen afgebeeld die er waren. Dat waren er dus veel, het
heeft geen zin ze allemaal te noemen. Bovendien verwacht
ik dat er in de PC‐Active uitgebreid verslag van wordt ge‐
daan, dus ik beperk me hier een beetje.

Hoewel het natuurlijk niet in de buurt kwam van de HCC‐da‐
gen uit het verleden, waarbij we diverse hallen van de Jaar‐
beurs konden bezetten, inclusief diverse commerciële stand‐
houders met fantastische aanbiedingen, waren er toch zaken
die eraan deden herinneren. Tenslotte waren deze dagen ook
ooit opgezet om met elkaar in contact te treden. Alleen, de
commercie kwam erbij en dat zorgde ook voor een grote aan‐
trekkingskracht. En tegenwoordig hebben we natuurlijk elke
dag een grote markt voor onze computerspullen en vind je
geen grote commerciële partijen meer die in een beursge‐
bouw hun winkeldochters van de hand willen doen.
Maar, het verenigingsgevoel, dat we ook toen in de ‘eigen’
hal konden creëren, dat leek wel weer terug. Natuurlijk ging
er in de organisatie wel eens iets niet helemaal vlotjes, het
is ook niet eenvoudig, probeer maar eens met vrijwilligers
zo’n evenement foutloos uit de grond te stampen. Eerlijk
gezegd, een beetje chaos in de aanloop hoort er gewoon bij
en voor de bezoekers was daar helemaal niets van te merken
en dat was goed.
En wat leuk was: iedereen mocht gratis naar binnen, zo
hebben we als HCC en als groeperingen weer iets aan PR
kunnen doen. Ik weet niet of het leden heeft opgeleverd,
maar ik denk dat we wel degelijk ons imago wat hebben op‐
gefrist. Er was dan ook op een relatief beperkte ruimte veel
te doen en in korte tijd veel te beleven.

Wel was er, misschien nog wel meer dan voorheen, sprake
van een hoog ‘doe’‐gehalte: de bezoekers werden uitgeno‐
digd meer te doen dan alleen maar kijken. Zo konden de
mensen zelf vliegen, hetzij met een drone, hetzij in een
flight‐simulator. Men kon digitaal sjoelen, daar kon je zelfs
een prijs mee winnen. En men kon bij de 3D stand een scan
van zichzelf laten maken en eigen ontwerpen laten printen.
Ook kon men robots programmeren om deze vervolgens te
laten racen. Al met al was er dus genoeg te doen. Verder kon
men zich dus vooral goed laten voorlichten.

In de hoogtijdagen duurden de HCC‐dagen drie volle dagen,
waarbij de echte koopjes vrijdag al uitverkocht waren, maar
waarbij je op zondag ook nog goed kon scoren. Ik weet nog
dat ik mijn verlanglijstje het hele jaar spaarde om tijdens de
HCC‐dagen mijn slag te slaan. En dat lukte dan ook altijd.
Maar de tijden zijn veranderd. En zonder de commercie zijn
we er wel in geslaagd, het verenigingsgevoel uit die tijd
weer terug te krijgen, al ging het nu in één dag.

De stands waren thematisch verdeeld, hoewel dat in een zo
veelzijdige vereniging niet consequent doorgevoerd kan
worden. Want CompUsers hoort eigenlijk in bijna alles wel
thuis, omdat we zo’n breed interessegebied bestrijken. Deze
keer was onze stand ook gesplitst, waarbij bijvoorbeeld
DigiFoto en DigiVideo ergens anders stonden dan Windows,
Linux en WebOntwerp. Aan de ene kant wel een beetje jam‐
mer, we voelen ons toch één interessegroep en liefst staan
we bij elkaar, maar aan de andere kant, we beseffen dat het
wel passen en meten is en we hebben er dan ook geen punt
van gemaakt. En de bezoekers hebben ons ook weten te vin‐
den, dus geen wanklank.
Wat je op de plattegrond niet ziet, is dat er maar liefst zes
lezingenzalen waren. En deze waren ook voortdurend in ge‐
bruik. Er was gekozen voor een opzet van sessies van drie
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verdieping hoger dan de grote zaal, maar ik had de indruk dat
die verdieping soms nog drukker was dan de grote zaal.
Zaal 3 was de zaal ‘Starten met ...’ en hier kon je terecht voor
leuke onderwerpen die je misschien overweegt als hobby, maar
waar je nog niet bent ingestapt. Tijd, tijd, tijd, we kennen het
probleem bijna allemaal wel, maar hier kon je begeleid worden
bij je eerste stappen op het gebied van treinsimulatie, 3D‐prin‐
ten, drones, privacy & veiligheid en genealogie.
Zaal 4 was de ‘Crea’ zaal, voor de creatieve toepassingen.
Foto en videobewerking en het zelf maken van games kwam
hier aan de orde. Hier hielden ook ‘onze’ Isja Nederbragt en
Richard Morgan lezingen. Isja over ‘darktable’ met een plei‐
dooi voor Open Source Software en Richard gaf tips over de
‘Lightroom bibliotheek’.
Zaal 5 had als thema ‘Apple’ maar hier geen fruit, maar toe‐
passingen voor Apple‐apparatuur. Niet alleen de Mac‐com‐
puter, maar ook (vooral) de iPad en iPhone.

kwartier en dan een kwartier tijd om te wisselen, met wel
een wat langere lunchpauze. Zo kon je per zaal toch vijf
lezingen geven in de beschikbare tijd, dus zo’n dertig lezin‐
gen in totaal! Dat is het voordeel als je met z’n allen zoiets
oppakt, dan kan je ook flink uitpakken.

Zaal 6, ten slotte, was de ‘Tech’‐zaal, de Hobby Computer
Club ‘back to the roots’. Hier werd o.a. uitleg gegeven over
STL‐bestanden, die gebruik je dus bij 3D‐printen, over Unity,
een programma dat je kunt gebruiken bij het maken van
spellen, een inleiding in kunstmatige intelligentie en zo nog
een paar onderwerpen voor de mensen die technisch echt de
diepte in wilden gaan.

De zalen waren ook thematisch ingedeeld, maar ook dat ging
niet helemaal goed, daarvoor zijn we te divers. Maar iedereen
kon zijn lezing op deze manier toch eenvoudig vinden.
Zo was zaal 1 bestemd voor ‘Windows’, maar hier vonden ook
presentaties plaats van Domotica. CompUsers droeg ruim‐
schoots bij aan het programma, al gebiedt de eerlijkheid te
zeggen, dat sommige sprekers wel lid zijn van CompUsers,
maar ook van andere groeperingen, die dus ook de credits
mogen claimen. Maar dat mag de pret niet drukken.

Al met al een geweldige dag, waarbij we ons als vereniging
van onze beste kant hebben laten zien. En het deed me dan
ook deugd dat de opkomst niet beperkt was tot de bekende
groep grijze knarren, maar dat er bezoek was in de leef‐
tijdscategorie van acht tot tachtig!

Zaal 2 was bestemd voor ‘Domotica en Beleggen’, maar Dom‐
otica is zo ‘hot’, die hadden dus ook zaal 1 nodig. En over be‐
langstelling viel niet te klagen. De lezingenzalen lagen een

Ik denk dat de thuisblijvers zich vergist hebben en het zal me
heel erg verbazen als hier volgend jaar geen vervolg aan
wordt gegeven. Ik weet nu al dat ik van de partij zal zijn.
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Impressie door Gerard Vink, de ‘kersverse’ stand‐coördinator
HCC!compusers
Nou, ik ben in het diepe gegooid, en dat heb ik geweten!
De organisatie heeft heel wat uren en dagen gekost.
Bloed, zweet en tranen, aan de voorbereidingen thuis, tele‐
foontjes, e‐mails, enz.

van te maken. De verkoop van diverse artikelen is ons erg mee
gevallen, alsook de aanmeldingen als abonnee op de SoftwareBus.

• De aanvraag aan vierkante meters, aantal aansluitingen,
zowel stroom als ethernet.
• De aanvraag tafels en stoelen, zowel hoog als laag.
• De vele keren dat de plattegrond werd gewijzigd: ach,
eerst een mooie ruimte voor ons allen tezamen, werd
weer gewijzigd, moest weer in twee aparte opstellingen,
echt niet om vrolijk van te worden, maar ik moest me er‐
bij neer leggen.
• De mensen/platforms benaderen: dat ze zich op tijd moe‐
ten aanmelden, en … wie doet wat?
• ‘t Was ook een hele klus om een ieder zich op tijd te laten
opgeven, wat uiteindelijk toch wel is gelukt. En ook wat de
kleding betreft is het uiteindelijk allemaal in orde gekomen.
De opbouw is met medewerking van Christ, Peter en Henny
voorspoedig verlopen: op de vrijdag ervoor ook nog heel wat
materiaal uit de opslag/aanhanger opgehaald.

Het afbouwen ging voorspoedig; we waren echt goed op
elkaar ingesteld, een echt goed team!
Na afloop nog een versnapering en drankje aangeboden ge‐
kregen door moedervereniging HCC!
Al met al een geslaagde beurs!

Op zaterdag, de beursdag, om 8.00 uur, na constatering diefstal
en schade, de rest snel opgebouwd, om er een gezellige dag
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