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1 TEX kalender 1993/1994

1 jun ’96 NTG (17 e) Amsterdam

28 jul 2 aug ’96 TUG ’96 Dubna,
Rusland

najaar ’96 NTG (18e) Utrecht

2 Glossary
Gebruikersgroepen

TUG : TEX Users Group
LUG : Local Users Group
CSTUG : LUG Tsjecho Slowakije
CyrTUG : LUG USSR
DANTE : LUG Duitsland
GUTenberg : LUG Frankrijk
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
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 keuken PTTlijn. De beheerder is Frans God-
dijn. FGBBS is te bellen op 026 321 70 41.

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

Ruim 1 Giga byte aan ondermeer 4TEX utilities, fonts,
TEX/LATEX/METAFONT/etc documentatie, de volle-
dige MAPS 1 t/m 14, discussielijsten TEX-NL, TEX-
HAX, UKTEX van de afgelopen 5 jaren, etcetc. Kos-
ten 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 ver-
zendkosten: 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. penningmeester NTG,
Eindhoven, met vermelding van hetgeen gewenst is.

5 MAPS 96.2
Sluitingsdatum voor het inleveren van artikelen, bijlagen,
en/of mededelingen voor de volgende MAPS uitgaven is:

1 oktober ’96 (MAPS 96.2) en 1 april ’97 (MAPS 97.1).

Aanleveren kopij voor de komende MAPS:
• Bij voorkeur in LATEX gebruikmakend van de:
maps.sty of maps.cls Deze stijlfile is via de re-
dactie te verkrijgen en beschikbaar op de TEX-NL
fileserver, archive.cs.ruu.nl (ftp-site) en FGBBS (026
321 70 41).
Daarnaast kunnen bijdragen ingestuurd worden ge-
maakt met ltugboat of article/report
style/class files.
• Verder zijn bijdragen vanzelfsprekend ook welkom in

plain-TEX of ongeformatteerd.
• Plaatjes bij voorkeur als (Encapsulated) PostScript file.

Bij onduidelijkheid gaarne kontakt opnemen met de redac-
tie.

Daar MAPS bijdragen in plain TEX worden omgezet 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:
w.dol@lei.dlo.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 Wietse Dol.


