
Bijlage A Het weten waard 5

1 TEX kalender 1995

24–28 jul ’95 TUG ’95 St. Petersburg,
Florida, USA

4–8 sep ’95 EuroTEX ’95 Papendal,
Arnhem

5 sep ’95 NTG (16e) Papendal,
Arnhem

2 Glossary
Gebruikersgroepen

TUG : TEX Users Group
LUG : Local Users Group
CSTUG : LUG Tsjecho Slowakije
CyrTUG : LUG USSR (het Cyrillisch

taalgebied)
DANTE : LUG Duitsland (het Duits

taalgebied)
GUTenberg : LUG Frankrijk (het Frans

taalgebied)
HunTUG : LUG Hongarije
ITALIC : LUG Ierland
JTUG : LUG Japan
Nordic : LUG Scandinavië, Denemarken,

en IJsland
NTG : LUG Nederland en België
SibTUG : LUG Siberië
UKTUG : LUG Engeland
YUNUS : LUG Turkije (feitelijk een

discussielijst)
GUST : LUG Polen

Bulletins/journals
Baskerville : UKTUG
Cahiers GUTenberg : GUTenberg
Zpravodaj : CSTUG
TeXnische Komödie : DANTE
TeXline : Malcolm Clark; UK
GUST bulletin : GUST
TTN : TEX and TUG News;

TUG
TUGboat : TUG
MAPS : Minutes and

APpendiceS; NTG

Diversen
CTAN : Comprehensive TEX Archive Network; si-

tes waar men ‘anonymous ftp’ kan gebrui-
ken om TEX/LATEX-achtig materiaal te ver-
krijgen. CTAN is de ‘home’ voor de of-
ficiële versie van LATEX etc. CTAN sites
zijn: ftp.dante.de, ftp.tex.ac.uk

en pip.shsu.edu
FGBBS : NTG’s Bulletin Board
AllTEX : TEX, LATEX, etcTEX

ltxiii : LATEX 3.0

4TEX : Het volledige TEX runtime systeem voor
MS-DOS PC systeem, gebaseerd op
emTEX en 4DOS.

4allTEX : De 4TEX applicatie plus alle mogelijke ge-
relateerde files en utilities, gedistribueerd
op de diskette set en CD-ROM.

AMS : American Mathematical Society
BoD : Board of Directors
SGML : Standard Generalized Markup Language

3 NTG’s TEX Bulletin Board Systeem
Op het TEX Bulletin Board van de Nederlandstalige TEX
Gebruikersgroep (FGBBS) is een zo volledig en actueel
mogelijke TEX, emTEX, LATEX, TEX-NL en MusicTEX
collectie beschikbaar voor alle bezitters van een modem.
Het BBS is kosteloos toegankelijk voor iedereen en er zijn
geen beperkingen aan de hoeveelheid bestanden die kun-
nen worden opgevraagd. Het systeem is aangesloten op
een High Speed modem, vergeleken met de transmissie-
snelheid die een directe Internet link biedt misschien niet
geweldig, maar veel beter kan het niet over de gewone huis-
tuin- en keukenPTTlijn. De beheerders zijn Frans Goddijn
en Henk de Haan. FGBBS is te bellen op 085-217041.

4 NTG’s winkel
Via de NTG is beschikbaar:
� 4allTEX dubbel CD-ROM:

Ruim 1.1 Gbyte (ruim 50.000 files) aan onder meer

4TEX utilities, fonts, TEX/LATEX/MET A F O N T /etc do-
cumentatie, de volledige MAPS 1 t/m 14, discussielijs-
ten TEX-NL, TEX-HAX, UKTEX van de afgelopen 6
jaren, etcetc.
Kosten inclusief het uitgebreide 4TEX manual: f 60,–.

� Syllabus Advanced TEX course:
Insights and Hindsights, David Salomon (revised; ruim
500 pagina’s).
MAPS’92 speciale uitgave.
Kosten f 60,– voor leden en f 70,– voor niet-leden
(extra verzendkosten: f 15,–).

� NTG PR set
Enkele mogelijkheden van (LA)TEX(ruim 25 pagina’s).
MAPS’93 speciale uitgave.
1 exemplaar gratis voor leden; extra exemplaren:
f 7,50; niet-leden: f 15,– (inclusief verzendkosten).

� 100 Frequently Asked Questions
‘Alles’ wat u minstens moet weten over TEX, LATEX,
MET A F O N T , PostScript, Special typesetting, Format
conversions, DVI Drivers, Previewers, recente TEX ont-
wikkelingen, en nog veel meer: : : (24 pagina’s).
MAPS’94 speciale uitgave.
1 exemplaar gratis voor leden; extra exemplaren:
f 7,50; niet-leden: f 15,– (inclusief verzendkosten).

Bestellingen kunnen gedaan worden door overmaking van
het verschuldigd bedrag (plus verzendkosten) op de post-
giro van NTG (1306238) t.n.v. penningmeester NTG, Eind-
hoven, met vermelding van hetgeen gewenst is.
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<A HREF="http://www.ucc.ie/info/TeX/tug/tug.html"> The TeX Users Group </A>
<A HREF="http://www.cl.cam.ac.uk:80/UKTUG/"> The UK TeX Users Group </A>
<A HREF="http://www.dante.de/"> DANTE e.V. - WWW-Intro </A>
<A HREF="http://www.ens.fr:80/gut/"> L’association GUTenberg </A>
<A HREF="http://www.cogs.susx.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?introduction=yes"> TeX Frequently Asked Questions </A>
<A HREF="http://www.cogs.susx.ac.uk/users/alanje/latex/"> LaTeX: A document preparation system </A>
<A HREF="http://www.tex.ac.uk/TeXdoc/TeXdocs.html"> TeX-related documentation </A>
<A HREF="http://xxx.lanl.gov/hypertex/"> HyperTeX </A>
<A HREF="http://www.YandY.com/"> Y&Y Inc Home Page </A>
<A HREF="http://www.ens.fr:80/omega/"> Omega Home </A>
<A HREF="http://www.ucc.ie/cgi-bin/ctan"> CTAN Search </A>
<A HREF="http://www.shsu.edu/cgi-bin/ctan-index"> ftp.SHSU.edu CTAN Index </A>
<A HREF="http://jasper.ora.com/ctan.html"> CTAN-Web Home Page </A>
<A HREF="http://www.cs.ruu.nl/people/otfried/html/hyperlatex.html"> The Hyperlatex package </A>
<A HREF="http://www.tex.ac.uk/tex-archive/"> Index of /tex-archive/ </A>

Figuur 1: WWW TEX addressen

5 Nieuw:
Nederlandstalige LATEX handleiding

Net verschenen van de hand van LATEX guru
Piet van Oostrum (piet@cs.ruu.nl): een uit-
gebreide LATEXhandleiding (92pp). Te vinden
op ftp.cs.ruu.nl:/pub/TEX/DOC/ltxhandl.zip.
Voorlopig als PostScript file, doch ook de source zal be-
schikbaar worden gesteld!

6 TEX op WWW
In figuur 1 vindt U een aantal URL adressen waar TEX
achtige zaken te vinden zijn1.

Bekijk ook eens de WWW pagina’s van Blue Sky Re-
search (www.bluesky.com) waarin opgenomen is een pa-
gina met ‘Interesting TEX-related URLs’. Zeer de moeite
waard!

7 NTG op WWW
Er wordt druk gewerkt om een aparte server voor de NTG
op te richten voor NTG zaken. Het officiële adres zal
worden: http://www.ntg.nl. Jules van Weerden is
momenteel bezig een en ander bij zijn faculteit te Utrecht
beschikbaar te maken.

8 NTG/TUG lidmaatschap
Het blijkt soms dat nieuwe NTG/TUG leden na onge-
veer een half jaar nog geen TUGboat of TTN van TUG
hebben ontvangen. Ondanks dat men een TUG lidmaat-
schap via NTG aanvraagt, blijkt in bijna alle gevallen de
administratie- en verzendproblemen bij TUG zelf te liggen.
Mocht na enige maanden tijd geen post van TUG ontvan-
gen worden, dan worden de betreffende NTG/TUG leden
dringend verzocht om kontakt op te nemen met Johannes
Braams (j.l.braams@research.ptt.nl) of met het se-
cretariaat van de NTG.

9 De NTG najaarsbijeenkomst
De NTG najaarsbijeenkomst 1995 zal op dinsdag 4 sep-
tember tijdens de EuroTEX’95 bijeenkomst op Papendal te

Arnhem plaatsvinden. Het formele gedeelte van de verga-
dering zal ongeveer 45 minuten duren. De rest van de dag
worden de NTG leden in de gelegenheid gesteld de con-
ferentie zonder kosten bij te wonen. De tarieven voor de
conferentie voor de andere dagen zullen nog t.z.t. bekend
worden gemaakt.

10 MAPS 95.2
Sluitingsdatum voor het inleveren van artikelen, bijlagen,
en/of mededelingen voor de volgende MAPS uitgaven is:
15 juli ’95 (MAPS 95.2; #15) en 1 april ’96 (MAPS 96.1;
#16).

Daar de 1995 najaarsbijeenkomst samenvalt met de
EuroTEX’95 te Arnhem, zal MAPS 95.2 de proceedings van
de conferentie bevatten. Speciale Nederlandstalige bijdra-
gen voor de MAPS 95.2 zullen tot een minimum beperkt
blijven.

Aanleveren kopij voor de komende MAPS:
� Bij voorkeur in LATEX gebruikmakend van de:

maps.sty

Deze stijlfile is via de redactie te verkrijgen en be-
schikbaar op de TEX-NL fileserver, archive.cs.ruu.nl
(ftp-site) en FGBBS (085-217041).
Daarnaast kunnen bijdragen ingestuurd worden ge-
maakt met ltugboat.sty of
article.sty/report.sty.

� Verder zijn bijdragen vanzelfsprekend ook welkom in
plain-TEX of ongeformatteerd.

� Plaatjes bij voorkeur als (Encapsulated) PostScript file.

Daar MAPS bijdragen in plain TEX altijd worden omge-
zet naar LATEX, verdient vanzelfsprekend aanbieding van
materiaal in LATEX de voorkeur!

Eventuele nadere richtlijnen voor auteurs zijn op te vragen
bij de redactie.

Bijdrage kunnen gestuurd worden naar:
vannes@ecn.nl

Niet Internet-gebruikers kunnen hun bijdrage ook via mo-
dem/PTT lijn direct naar de redactie sturen. Gaarne hier-
voor eerst kontakt opnemen met Gerard van Nes.

1Met dank aan Sebastian Rahtz voor het verstrekken van deze informatie.
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