
6 Het weten waard Bijlage A

1 TEX kalender 1993/1994

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

26/30 sep ’94 EuroTEX’94 Polen

17 nov ’94 NTG (14 e) Antwerpen

24 mei ’95 NTG (15 e) Twente

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
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
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 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.
Zie ook Bijlage H.

4 TEX/LATEX en Silicon Graphics
Van NTG lid Anton Heijs ontvingen wij het volgende be-
richt.

De Nederlandse Silicon Graphics Gebruikers Groep (SG3)
is opgericht op 28 februari 1991.

De beoogde doelstellingen zijn die zoals vermeld in de
uitnodiging van de oprichtingsbijeenkomst en kunnen als
volgt worden geresumeerd:
� delen in gemeenschappelijke kennis en legale software

(sourcecode en documentatie),
� organiseren van onderlinge contacten middels 4 jaar-

lijkse evenementen en e-mail communicatie,
� belangen van Silicon Graphics gebruikers behartigen,
� verzorgen van een nieuwsbulletin,
� en vele andere activiteiten (zie b.v. schrijven van 12

februari 1991).

De meetings, waarvan het bestuur er minimaal 2 per jaar
wil organiseren, zullen 1 dag duren, van 10:00 tot 16:00
uur. Er wordt gedacht aan lezingen van experts, presenta-
tie van demo’s, aandacht voor gebruikersproblemen en hun
oplossingen en natuurlijk het onmoeten van andere Silicon
Graphics gebruikers.

De nieuwsbrief maak ik altijd met LATEX een versie die
ik van Piet Tutelears heb gekregen. Binnen de SGI ge-
bruikers bleek er toen ook vraag te zijn naar een tape met
TEX versie 3.141 voor SGI en zodoende heb ik een aan-
tal tapes gemaakt om rond te zenden, zoals net aan uw
MAPS-editor, Gerard van Nes. Omdat een gebruikers ge-
meenschap (SGGG en NTG) het moet hebben van het delen
van gezamelijke kennis en tools, wil ik bij deze hier mel-
den dat alle geı̈ntereseerde bij mij kunnen aankloppen voor
deze tape of voor SGI aangelegenheden (ftp-sites, pd-tools
en natuurlijk lidmaatschap).

Anton Heijs (editor SGGG newsletter), Staring Centrum,
afdeling Micromorfologie & Bodemstructuur, Marijke-
weg 11, 6700 AC Wageningen, tel: 08370-74596, e-mail:
a.w.j.heijs@sc.agro.nl
of anders:
SG3 p/a T.U.D., faculteit der Technische Natuurkunde,
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vakgroep Computational Physics, Lorentzweg 1, 2628 CJ
Delft, t.a.v. A.F. Bakker (voorzitter van de SGGG).

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

Ruim 470 Mbyte (ongeveer 19.000 files) aan onder-
meer 4TEX utilities, fonts, TEX/LATEX/MET A F O N T /etc
documentatie, de volledige MAPS 1 t/m 12, discussie-
lijsten TEX-NL, TEX-HAX, UKTEX van de afgelopen
5 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 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 verzend-
kosten: f 5,–).

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

6 4allTEX: NTG’s TEX voor MS-DOS
In de vorige MAPS (93.2) is informatie te vinden over de
TEX MS-DOS implementatie 4allTEX. De volledige dis-
tributie set van 30 high-density (1.44 Mb) diskettes is op
te vragen bij de secretaris van de NTG. Daarnaast is de
complete 4allTEX distributie set te vinden op het FGBBS
(085-217041).

7 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 inventarisatie 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 (Nederlands,
Engels, etc.); aantal blz.; prijs; hoe te bestellen; contact-
persoon;

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

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 tijd geen post van TUG ontvangen worden,
dan worden de betreffende NTG/TUG leden dringend ver-
zocht om kontakt op te nemen met de penningmeester van
de NTG: Johannes Braams.

9 MAPS 94.2
Sluitingsdatum voor het inleveren van artikelen, bijlagen,
en/of mededelingen voor de volgende MAPS uitgaven is:
1 oktober ’94 (MAPS 94.2) en 1 april ’95 (MAPS 95.1).

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
TEX of ongeformatteerd.

� Plaatjes bij voorkeur als (Encapsulated) PostScript file.

Bij onduidelijkheidgaarne kontakt opnemen met de redac-
tie.

Daar MAPS bijdragen in plain TEX worden omgezet in
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.
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