De MegaCompUfair
Terugblik op de activiteiten van 26 september in De Bilt
René Suiker
In de voorgaande editie van ons lijfblad nodigde ik u allen uit voor onze
MegaCompUfair op zaterdag 26 september jl. U herinnert zich mogelijk
nog hoe enthousiast ik ernaar uitkeek.
Het deed mij dan ook deugd te kunnen vaststellen dat u in
groten getale aan de oproep gehoor heeft gegeven. Ik weet
niet of het een record was, maar het aantal bezoekers over‐
trof zeker onze stoutste verwachtingen. Tussen de zes‐ en
zevenhonderd bezoekers hebben we geregistreerd en dan
reken ik ons eigen kader nog niet eens mee.

De HCC‐Testbank.

In deze grote zaal natuurlijk ook onze informatiebalie, de
redactie van de SoftwareBus en de meeste Platforms. Verder
dus vele HCC‐interessegroepen, o.a. programmeren, genea‐
logie, astrologie, enz., en niet te vergeten de Testbank.
Overzicht van een van de zalen. Op de voorgrond de redactietafel.
Meer achterin staan de handelaren met ‘voor elk wat wils’.

Natuurlijk, alles zat ook mee. Hoewel, het was natuurlijk
ook een heel mooie dag voor een wandeling in het bos, of
een dagje winkelen. Maar toch, blijkbaar zal alles mee. We
hadden een heel groot deel van ons vertrouwde H.F Witte
Centrum (http://www.hfwitte.nl) afgehuurd en voor een
spetterend programma gezorgd. Ik ga dat niet in zijn geheel
herhalen, want ongetwijfeld heeft u ook SoftwareBus
nummer 2015‐4 nog in uw bezit.

De HCC‐interessegroepen Astrologie en Filatelie.

Daarnaast was er ook voldoende ruimte voor enige commer‐
ciële exploitanten, die bepaald niet alleen maar met oude
meuk kwamen, hoewel dat er ook tussen zat en ook nog op
veel belangstelling kon rekenen.

Voldoende ruimte voor commerciële exploitanten, die ook nog op
veel belangstelling konden rekenen.

Het geheel was in elk geval fantastisch, er is geen wanklank
gehoord en het leek wel wat op de vertrouwde HCC‐dagen in
de tijd voordat de commercie echt de overhand kreeg.
Zoals gebruikelijk bij de Mega‐editie hadden we de sporthal
als grote zaal ingericht. Hier was het de hele dag gezellig
druk. Niet alleen bij de CompUsers Platforms, maar ook bij
onze zusterverenigingen binnen de HCC, en ook de stand van
HCC had genoeg aanloop.

Programmeren met HCC.
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testbank in deze zaal aanwezig. Altijd handig als je net een
koopje gescoord hebt, maar ook nuttig voor problemen met
eigen apparatuur, mits je die natuurlijk meegebracht hebt.
En ook ons Platform Windows was hier aanwezig, met
speciale aandacht voor de installatie van Windows 10.
Colenberghzaal
2 was natuur‐
lijk de grote
publiekstrek‐
ker. Althans,
niet de zaal op
zich, maar wel
ons uitgebreide
Windows 10‐
programma.
Natuurlijk staat
Windows 10
Robotica. Ook op deze MegaCompUfair waren er volop in de be‐
weer diverse producten te bewonderen. De de‐
langstelling en
monstraties trokken veel bekijks.
de lezingen
hier konden
dan ook op veel belangstelling rekenen. Gelukkig passen er
ruim meer dan honderd mensen in de zaal, maar dan nog
was het af en toe passen en meten.
Ook in de andere zalen waren er weer workshops en lezin‐
gen, o.a. over videobewerking, maar ook een uitgebreid
betoog vanuit het Platform DigiFoto over fotograferen en
fotobewerking met behulp van de smartphone.

Ook HCC: de MSX Vriendenclub Mariënberg.

Het blijkt toch weer, dat ‘de’ bezoeker niet bestaat. Er was
een veelheid aan personen met allemaal eigen wensen en
interesses. Aan de reacties te zien had iedereen het naar
zijn zin. Ook de bedrijven waren tevreden, al viel er bij het
sluiten toch nog het nodige weer in te pakken.

Ook hier veel belangstelling en al tijdens de lezing werd er
van alles driftig uitgeprobeerd. Verrassend wat je allemaal
met een telefoon kunt tegenwoordig. Wist u dat er voor veel
toestellen ook voorzetlenzen bestaan, zodat je je telefoon
ook met een supergroothoeklens of juist met een telelens
kunt uitrusten?
Nog
steeds
kunnen
we de
toegang
gratis
houden
en ook
het
parkeren
kost
niets.

Een geheel volle zaal volgde de lezing van Ger Stok over de
voorbereidingen die nodig zijn voor een succesvolle installatie of
upgrade van Windows 10.

Behalve de grote sporthal waren ook alle andere gebruikelij‐
ke ruimten weer door ons geclaimd. De Statenkamer was
vooral een ruimte voor onze vrienden van Modelbaanauto‐
matisering. Er was groot aantal banen opgebouwd en diverse
programma’s werden gedemonstreerd. Treinen blijken toch
altijd weer te boeien en zo was het ook hier continu een
gezellige drukte zonder dat je elkaar nu echt in de weg liep.
In de Oostbroekzaal was weer volop muziek. Niet alleen van‐
uit ons Platform, maar onder meer ook de Hcc!Forth i.g. gaf
hier acte de présence door middel van een orgeldemonstra‐
tie. De combinatie muziek en computer is toch een
fantastisch creatief fenomeen!

Overzicht van de markt.

Dus als we even de reiskosten vergeten, die zijn tenslotte
voor iedereen anders, dan kan je voor heel weinig geld een
leuke en leerzame dag beleven bij het bezoeken van onze
evenementen. Het blijkt dus, dat steeds meer mensen ons
nu weten te vinden en daar zijn we trots op en blij mee.
Ik heb veel mensen gesproken deze dag en overal was het
vooral tevredenheid. Zoals ik al aangaf, geen wanklank te
horen. De lezingen liepen soepel en waren vaak drukbe‐
zocht, de grote zaal was levendig, gezellig, zonder dat je
elkaar in de weg liep. De bezoekers kregen antwoord op hun
vragen, soms volledig, soms beknopt, afhankelijk van de
vraagstelling en de vraagsteller. De thuisblijvers hadden
echt ongelijk. Deze dag was een weergave van waar onze
vereniging voor staat:
’Ondersteuning bij de computerhobby, dóór, vóór en mét
onze leden.’ En dat werd heel ruim geïnterpreteerd en in
alle opzichten was het een geslaagde dag. Voor herhaling
vatbaar en dat gaan we dan ook zeker doen.

HCC‐interessegroep Forth is een groep die geïnteresseerd is het
werken met de programmeertaal Forth.

De eerstvolgende CompUfair (dus even zonder Mega) vindt al
weer plaats op zaterdag 6 februari 2016. Maar daarover be‐
richten we een volgende keer wat uitgebreider. Zet echter
alvast de datum in uw agenda. En houd natuurlijk onze
website www.compusers.nl in de gaten!

De Colenberghzaal 1, die we normaal als grote zaal gebrui‐
ken, was nu ingericht als ‘installatiezaal’, met demonstratie
ruimte voor ons Platform Domotica, dat hier samen met ex‐
terne leveranciers diverse demonstraties gaf. Ook was de
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