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1 TEX kalender 1993

10 jun NTG (11 e) KNMI, de Bilt

26–29 jul TUG ’93 Aston, England

2 Glossary
2.1 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 Belgie
SibTUG : LUG Siberië
UKTUG : LUG Engeland
YUNUS : LUG Turkije (feitelijk een discussielijst)
GUST : LUG Polen

2.2 Bulletins/journals
Baskerville : UKTUG
Cahiers GUTenberg : GUTenberg
TeX Bulletin : CSTUG
TeXnische Komödie : DANTE
TeXline : Malcolm Clark; UK
TTN : TEX and TUG News; TUG
TUGboat : TUG
MAPS : Minutes and APpendiceS; NTG

2.3 Diversen
AMS : American Mathematical Society
BoD : Board of Directors
SGML : Standard Generalized Markup Language
ltxiii : LATEX 3.0

3 Discount boeken en software voor NTG
leden

3.1 Aanschaf TEX boeken
De aanschaf van TEX boeken door NTG leden (met
korting) tijdens afgelopen maanden mei en juni (zie de
vorige MAPS) heeft, vanwege het grootte succes, nu
wederom een (tijdelijk) vervolg!
Evenals dit voorjaar is nu ook weer met
Addison-Wesley overeengekomen dat NTG leden een
korting ontvangen van 10% bij aanschaf van TEX boe-
ken bij deze uitgeverij. Wel worden de verzendkosten
in rekening gebracht (ongeveer f 10,–). Daarentegen
worden de Amerikaanse prijzen aangehouden, hetgeen
ook een extra korting betekent voor de NTG leden!
De aanbieding geldt echter tot uiterlijk 31 december
1992.

De volgende voorwaarden gelden:
1. Bestelling direct bij Addison-Wesley t.a.v. Rita

Snaddon persoonlijk.
Voor bestellingen die niet via haar binnenkomen
geldt bovenstaande korting niet!

2. Betaling alleen per credit card (andere mogelijkhe-
den zijn er niet).

3. Vermelding NTG lidmaatschapsnummer (zie leden-
lijst).

Behalve voor de TEX boeken, geldt deze regeling ook
voor een aantal boeken over PostScript die door deze
uitgever worden uitgegeven.
Meer informatieover de boeken is te vinden in de folder
die bij deze MAPS is bijgesloten.

3.2 Aanschaf TEX cursusmateriaal
Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar van het TEX
cursusmateriaal van David Salomon (zie MAPS 92.1,
blz. 149). Het boekwerk is ruim 250 bladzijden dik
en bevat zeer waardevol materiaal inclusief zeer veel
(praktische) voorbeelden. Prijs voor NTG leden f 30,–
inclusief porto (niet leden betalen f 40,–).
Bestellingen kunnen gedaan worden door overmaking
van het verschuldigd bedrag op de postgiro (1306238)
t.n.v. de penningmeester Johannes Braams te Zoeter-
meer.
Wel vanzelfsprekend ‘zolang de voorraad strekt’.

3.3 Aanschaf software ‘Scientific Word’
Met de leverancier ‘Technical MarketingConsulting’ te
Steenbergen is overeengekomen dat NTG leden die het
pakket Scientific Word (zie bijlage D in deze MAPS)
voor 31 december 1992 bestellen, een korting ontvan-
gen van 25% (op de aanschafprijs van f 2000,–).
Uitgangspunt bij deze korting is mede het feit dat NTG
leden geen direct beroep hoeven te doen op zaken die
direct met TEX/LATEX te maken hebben.
Bij bestellingen dient behalve de naam, ook het NTG
lidnummer opgegeven te worden (zie ledenlijst).
Adres/telefoonnummer van de leverancier is te vinden
in de betreffende bijlage van deze MAPS.

4 MAPS 1993
Sluitingsdatum inleveren artikelen/bijlagen voor de
MAPS van 1993 is:
1 april (MAPS 93.1) en 1 oktober (MAPS 93.2).

In MAPS 93.1 zullen ondermeer de volgende bijdragen
worden opgenomen (onder voorbehoud):
‘The Future of TeX’, ‘Tutorial Virtual Fonts’, ‘Large
scale manual production using LATEX by a major Grap-
hics Software Company’, ‘Ervaringen met het zet-
ten van een boek’, ‘Arbitrary SGML DTD-s in TeX’,
‘When TeX and Metafont work together’, ‘Sorting
in BLUe’, ‘AsTeX’, ‘TEX/LATEX on PC systems’, en
‘Boekbespreking LATEX Companion’.

Nadere richtlijnen voor auteurs zijn op te vragen bij de
redactie.

Dutch TEX Users Group (NTG), P.O. Box 394, 1740 AJ Schagen, The Netherlands Reprint MAPS#9 (92.2); Nov 1992


