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28 juli – 1 augustusTUG ’97
San Francisco, California, USA

25 – 26 september4de Int. Conf.
Hypertext & Hypermedia
Parijs, Frankrijk

9 – 10 oktober Bijeenkomst Dante
Zeuthen (bij Berlijn), Duitsland

maart 1998 EuroTEX ’98
Saint Malo, Frankrijk

1 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 Scandinavi¨e, Denemarken,

en IJsland
NTG : LUG Nederland en Belgi¨e
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 Kom¨odie : 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;

sites waar men ‘anonymous ftp’ kan ge-
bruiken om TEX/LATEX-achtig materiaal te
verkrijgen. CTAN is de ‘home’ voor de
officiële versie van LATEX etc. CTAN
sites zijn: ftp.dante.de, ftp.tex.ac.uk

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

ltxiii : LATEX 3.0

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

4allTEX : De 4TEX applicatie plus alle mogeli-
jke gerelateerde files en utilities, gedis-
tribueerd op de diskette set enCD-ROM.

AMS : American Mathematical Society
SGML : Standard Generalized Markup Language

2 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 col-
lectie 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 transmissies-
nelheid 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.

3 NTG’s winkel

Via de NTG is beschikbaar:
• 4allTEX dubbelCD-ROM:

Ruim 1.1 Gbyte (ruim 50.000 files) aan onder meer

4TEX utilities, fonts, TEX/LATEX/METAFONT/etc doc-
umentatie, de volledige MAPS 1 t/m 14, discussieli-
jsten TEX-NL, TEX-HAX, UKTEX van de afgelopen 6
jaren, etcetc.
Kosten inclusief het uitgebreide4TEX manual:f 60,–.
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• TEXlive CD-ROM:
Kant-en-klaar TEX systeem voor Linux,DEC, HP, IBM,
NeXT,SGI, enSUN Unix systemen, alsook voor win32.
Door Thomas Esser en Sebastian Rahtz, gebaseerd op
Web2C van Karl Berry.
Kosten inclusief manual:f 35,– (f 60,– voor niet-
leden).
• Syllabus Advanced TEX course:

Insights and Hindsights, David Salomon (revised; ruim
500 pagina’s).
MAPS’92 speciale uitgave.
Kostenf 60,– voor leden enf 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).

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.

4 NTG/TUG lidmaatschap

Het blijkt soms dat nieuwe NTG/TUG leden na ongeveer
een half jaar nog geen TUGboat of TTN van TUG
hebben ontvangen. Ondanks dat men een TUG lid-
maatschap 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 het secre-
tariaat van de NTG.

5 De NTG voorjaarsbijeenkomst

De NTG voorjaarsbijeenkomst 1997 zal op donderdag 12
juni op de Technische Universiteit Delft plaatsvinden. Het
formele gedeelte van de vergadering zal ongeveer een uur
in beslag nemen.

6 MAPS 97.2

Sluitingsdata voor het inleveren van artikelen, bijlagen,
en/of mededelingen voor de volgende MAPS uitgaven
zijn:

1 oktober ’97 (MAPS 97.2; #19)
1 april ’98 (MAPS 98.1; #20).

Aanleveren kopij voor de komende MAPS:
• Bij voorkeur in LATEX2ε gebruikmakend van de

maps.cls. Deze stijlfile is via de redactie te
verkrijgen en beschikbaar op deTEX-NL fileserver,
archive.cs.ruu.nl (ftp-site) en FGBBS (085-217041).
• Daarnaast kunnen bijdragen ingestuurd worden

gemaakt metltugboat.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 inplain TEX altijd worden omgezet
naar LATEX, verdient vanzelfsprekend aanbieding van ma-
teriaal in LATEX de voorkeur!

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

Bijdragen kunnen gestuurd worden naar:

taco.hoekwater@wkap.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 Taco Hoekwater.


