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1 TEX kalender 1993/1994

12–13 april TEP’94 Darmstadt, DE

?? mei NTG (13 e) Rijksuniv.
Groningen

31/4 jul/aug TUG’94 Santa Barbara
CA, USA

?? nov NTG (14 e) Antwerpen

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 Belgie
SibTUG : LUG Siberië
UKTUG : LUG Engeland
YUNUS : LUG Turkije (feitelijk een

discussielijst)
GUST : LUG Polen

Bulletins/journals
Baskerville : UKTUG
Cahiers GUTenberg : GUTenberg
TeX Bulletin : 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
AMS : American Mathematical

Society
BoD : Board of Directors
SGML : Standard Generalized

Markup Language
ltxiii : LATEX 3.0
FGBBS : NTG’s Bulletin Board

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 mo-
dem. Het BBS is kosteloos toegankelijk voor iedereen
en er zijn geen beperkingen aan de hoeveelheid be-
standen die kunnen worden opgevraagd. Het systeem
is aangesloten op een High Speed modem, vergeleken
met de transmissiesnelheid 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.
Zie ook Bijlage I.

4 NTG’s winkel
Via de NTG is beschikbaar:
� Syllabus Advanced TEX course:

Insights and Hindsights, David Salomon (revised;
ruim 500 pagina’s).
MAPS’92 speciale uitgave.
Kosten f 50,– voor leden en f 60,– voor niet-leden
(extra verzendkosten: f 10,–).

� PR set MAPS’93 speciale uitgave:
Ruim 25 pagina’s; 1 exemplaar gratis voor leden;
extra exemplaren: f 2.50; niet-leden: f 5,– (extra
verzendkosten: f 5,–).

Bestellingen kunnen gedaan worden door overmaking
van het verschuldigd bedrag (plus verzendkosten) op de
postgiro van NTG (1306238) t.n.v. de penningmeester
Johannes Braams te Zoetermeer, met vermelding van
hetgeen gewenst is.

5 4allTEX: NTG’s TEX voor MS-DOS
Elders in deze MAPS is informatie te vinden over de
TEX MS-DOS implementatie 4allTEX. De manier van
beschikbaarstelling en distributiezal op de NTG bijeen-
komst van 18 november bekend worden gemaakt. Daar-
naast zal na die datum zowel op TEX-NL als FGBBS
meer informatie te vinden zijn.

6 Oproep Local Guides
Regelmatig blijkt dat op verschillende plaatsen erg
goede ‘Local Guides’ beschikbaar zijn. Helaas heeft
(voor zover bekend) niemand een overzicht van wat er
allemaal op de markt is. Daarom wil de NTG een in-
ventarisatie maken, die te zijner tijd gepubliceerd zal
worden.

Graag zou de NTG de volgende gegevens ontvangen
van alle in omloop zijnde Local Guides:
titel; auteur(s); doelgroep (beginners/gevorderden,
TEX, LATEX, Metafont, etc.); (ruwe) inhoud; taal (Ne-
derlands, Engels, etc.); aantal blz.; prijs; hoe te bestel-
len; contactpersoon;
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Stuur de gegevens naar:
Erik Frambach
e.h.m.frambach@eco.rug.nl
Rijksuniversiteit Groningen,
vakgroep Econometrie,
postbus 800, 9700 AV Groningen
tel. 050-633785

6.1 Local guide UCI/KUN
� Titel

Local Guide TEX/LATEX
� Auteur

R. Kappert
� Doelgroep

Zowel beginnede als gevorderde gebruikers van
TEX en LATEX.

� Inhoud
Deze local guide bevat veel meer informatie dan
alleen de locale aanvullingen waarnaar wordt ver-
wezen in het LATEX boek van Lamport. In feite is
de benaming ‘local guide’ hier misleidend. De in-
formatie die wordt geboden is maar voor een zeer
klein deel site-afhankelijk en voor het overgrote
deel algemeen van aard. Het is een soort bundeling
van allerlei wetenswaardigheden m.b.t. (het gebruik
van) het TEX/LATEX systeem die je niet vindt in het
TEX-book of de LATEX User’s Guide zoals bijvoor-
beeld:
- Een beschrijving van de belangrijkste compo-

nenten van de TEX-werkomgeving in hun samen-
hang en met gebruiksaanwijzingen. (initex, for-
mats, metafont fonts, dvi(-drivers), sty-files, ma-
cro’s, hulp-programma’s zoals BibTEX en Ma-
keIndex.

- heel nuttig is ook de systematische beschrijving
van een groot aantal concrete producten, zoals
sty-files en macro’s, ingedeeld naar toepassings-
gebied.

� Taal
Nederlands

� Aantal blz.
210

� Prijs
f 25.- (inclusief verzendkosten)

� Hoe te bestellen
Liefst: per E-mail naar p.arnts@uci.kun.nl
anders: tel. 080-617949

� Contactpersoon
P. Arnts

6.2 Local guide 4TEX
� Titel

TEX & 4TEX Local Guide
� Auteurs

Wietse Dol, Erik Frambach, Siep Kroonenberg,
Maarten van der Vlerk

� Doelgroep

beginners t/m gevorderden (incl. systeembe-
heerders), TEX-, LATEX- en ook ‘losse’ emTEX-
gebruikers

� Inhoud
Alle beschikbare funkties in 4TEX; de opzet van de
compilers en de print/preview-programma’s; de op-
zet van de fonts (inkl. PostScript); gereedschap voor
het maken van bibliografieen en indices in LATEX;
spell-checking van (LA)TEXbestanden; het opnemen
van grafische plaatjes in (LA)TEX.

� Taal
Engels

� Aantal blz.
90 blz, A5 (verkleind van A4) in ringband, met
bibliografie en index

� Prijs
f 20,– incl. porto

� Hoe te bestellen
Stuur bestelling bij voorkeur naar e-mail adres
4tex-support@eco.rug.nl; anders per ge-
wone post naar 4TeX-support p.a. vakgroep Econo-
metrie, postbus 800, 9700 AV Groningen

� Contactpersoon
Erik Frambach (vakgroep Econometrie Groningen,
050-633785),
Wietse Dol (Landbouw Economisch Instituut Den
Haag, 070-3308330/135)

7 MAPS 94.1
Sluitingsdatum voor het inleveren van artikelen, bij-
lagen, en/of mededelingen voor de volgende MAPS
uitgaven is:
1 april ’94 (MAPS 94.1) en 1 oktober ’94 (MAPS 94.2).

Aanleveren kopij voor de komende MAPS:
� Bij voorkeur in LATEX gebruikmakend van de
maps.sty
Deze stijlfile is via de redactie te verkrijgen en
vanaf eind 1993 beschikbaar op de TEX-NL fi-
leserver, archive.cs.ruu.nl (ftp-site) en FGBBS
(085-217041). Daarnaast kunnen bijdragen inge-
stuurd worden gemaakt met ltugboat.sty of
article.sty/report.sty.

� Verder zijn bijdragen welkom in TEX (bij voorkeur
gebruikmakend van tugboat.sty). Bij ondui-
delijkheid gaarne kontakt opnemen met de redactie.

� Plaatjes bij voorkeur als (Encapsulated) PostScript
file.

Eventuele nadere richtlijnen voor auteurs zijn op te vra-
gen bij de redactie.

Bijdrage kunnen gestuurd worden naar:
vannes@ecn.nl

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