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We komen langzaam maar zeker terug op 
gang.  Deze maal hoef ik me niet te schamen 
voor de lange stilte. De uitnodiging voor de info-
dag is wel nog wat aan de late kant … maar ja, 
iets terug opbouwen neemt zijn tijd ;-). 
Verder is er weinig gewijzigd, dit blaadje wacht 
nog steeds op wat input van jullie.   Echter geen 
nood zolang ik niets van jullie hoor doe ik het 
verder wel alleen.  Ook deze keer hebben wat 
nieuws, heeft HP nog maar eens een poging 
gedaan om de HP12 te vervangen en komt er 
een infodag aan.   

De volgende infodag gaat door eind deze 
week.  Let wel NIET in DE KAM zoals 
gewoonlijk maar wel in DE SPORTHAL. Ja, 
zoals hoger vermeld, een late melding!  Volledig 
mijn fout,  het probleem is dat niemand me eens 
op de vingers tikt. Ik zal maar niet beloven dat ik 
de volgende keer wat vroeger zal zijn … 
mogelijk werkt dit wel ;-)  Net als de vorige keer 
gaan we stukje Jake Swartz tape van de HPCC 
infodag bekijken.  Net zoals de vorige keer ligt 
de focus op de zondag daar we die zelf niet 
meemaakten. 

Sinds de vorige info kregen we toch van een 
drietal leden het e-mail adres wat ons terug een 
paar centjes postzegels spaart, waarvoor onze 
dank! Zelf heb ik Jos Swaelen met het Internet 
verbonden, onze beroemde taartenbakker is nu 
dus ook per e-mail bereikbaar.  Over de Jos en 
zijn taarten later meer, een verhaal op zich. 
Niet vergeten dat we bereid zijn om u te helpen 
bij de installatie van een GRATIS Internet ver-
binding.  Ook als u nog geen computer hebt 
helpen we u uit de nood.  Een simpel telefoontje 
naar “050 82 79 79” en we komen eraan. 

Eerst kort iets over de vorige infodag.  Daar het 
de eerste meeting van het jaar was zijn we 

natuurlijk van start gegaan met een kleine 
receptie, zoals gewoonlijk hadden de afwezigen 
ongelijk.  Ditmaal gingen we van start met een 
lekker wit wijntje in de hand.  
 

 
 

Zoals meestal is er wel altijd iemand die nog wat 
zoets van thuis meesmokkelt.  Deze maal was 
het de beurt aan Benny die ons verraste met 
zelfgemaakte Tiramisu … gewoon lekker! 
 

 
 
Zoals steeds werden we door Philippe getrak-
teerd op wat opfrissende wiskunde en maakten 
we  ook tijd voor de nieuwe HP99 en HP9s die ik 
zoals beloofd bij had.  We sloten de dag af met 
een stukje HPCC tapes en een stukje humor. 
 

 
 



Nu hoor ik de Jos al denken … en mijn taart?  
De Jos had namelijk de woensdag voor de Info-
dag voor ons cake gebakken en die met onze 
“betrouwbare” Belgische Post opgestuurd!  Wel 
Jos, uw taart arriveerde de dinsdag NA de Info-
dag.  Ik moet toegeven hij was goed.  Mijn col-
lega’s bij Philips hebben er ook van genoten, 
alleen alles opeten zou gulzig geweest zijn ;-). 
 

 
 
Wat is de moraal van het verhaal … betrouw 
onze postdiensten nooit!  Op zich is het alvst 
vandaag moeilijk op een taart via een e-mail op 
te sturen.  Volgende keer meer geluk Jos! 

Wat mag u zaterdag verwachten: Een vleugje 
wiskunde, al heb ik met Philippe geen afspraken 
toch ben ik bijna zeker dat hij ons terug iets 
speciaal brengt.  Ikzelf heb een korte quiz voor 
jullie mee die wel eens tot heel verrassende 
resultaten zou kunnen leiden.  Onlangs hebben 
we een Jornada HP680 op de reparatie tafel 
gelegd, een digitale fotosessie van deze willen 
we u zeker niet onthouden.  Op zich een prach-
tige ongelooflijk compacte machine. 
 

 
 

HP wordt meer en meer terug een “Player in 
the field of Calculators”.  Verschillende machi -
nes komen er in de eerste maanden aan.  Als 
eerste in de rij komt een opvolger van de goede 
en vooral oude HP12C.  Nog maar eens doet 
HP een poging om hun populaire financiële 
werkpaard te vervangen.  Het nieuwe beestje 

draagt als naam “HP12C Platinum”.  Voor wie 
zich de oude telg nier meer herinnert hier een 
opfrissing: 
 

 
 

Het nieuwe baasje is hier nog niet te koop, wat 
mij niet tegenhield om jullie hieronder alvast een 
foto en korte functie beschrijving te bezorgen.  
 

 
• Over 120 built-in business functions. Allows 

20 different cash flows for internal rate of 
return and net present solutions  

• RPN (Reverse Polish Notation) and ALG 
(algebraic) modes. Enter data quickly and 
perform calculations efficiently  

• Long battery life  
• Convenient compact size  
• Keystroke programming 
 
Een bezoekje bij www.hp.com en een zoekertje 
op de tekst “HP12C Platinum” en je krijgt alvast 
de handleiding van de nieuwe telg cadeau!  

Hp heeft er recent ook een nieuwe Calculator 
WebZone bij, ga maar eens een kijkje nemen op 
http://www.hp.com/go/calculators, op zich meer 
dan de moeite, ze maken er werk van! 

Zo dat was het dan weer.  Tot zaterdag, het 
volgende Info tijdschrift of ergens tussenin ; -) 
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