
Bijlage A Het weten waard 5

1 TEX kalender 1993/1994

24 mei ’95 NTG (15 e) Twente

24/28 jul ’95 TUG ’95 St. Petersburg,
Florida, USA

?? sep ’95 EuroTEX ’95 Nederland?

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.

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

Ruim 600 Mbyte (ruim 28.000 files) aan ondermeer

4TEX utilities, fonts, TEX/LATEX/MET A F O N T /etc do-
cumentatie, de volledige MAPS 1 t/m 12, discussielijs-
ten 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. penningmeester NTG, Lei-
den, met vermelding van hetgeen gewenst is.

NTG en World Wide Web
Op 16 oktober j.l. ontvingen wij het hieronderstaande be-
richt van NTG lid Henk de Haan. Zoals u kunt lezen wordt
dringend gezocht naar een WWW gastheer waar NTG in-
formatie geplaatst kan worden.
Aanbiedingen of suggesties worden met belangstellingont-
vangen door het NTG bestuur en initiatiefnemer Henk de
Haan.

De laatste tijd staat de zogenaamde ‘Elektrotechnisch snel-
weg’ in het middelpunt van de belangstelling. Voor een
aantal NTG leden bevat deze snelweg geen enkel geheim
meer, maar voor veel potentiële TEX-gebruikers moet de
ontdekkingsreis nog beginnen.

Eén van de moderne vervoermiddelen op de snelweg is
het zogenaamde ‘World Wide Web’ (WWW). Dit is een
hypertext-achtig systeem wat niet gehinderd wordt door
systeemgrensen (zowel qua systeemtype als qua locatie).
Ook veel bestaande internetgebruikers gaan steeds meer
de kracht van programma’s als Mosaic ontdekken, terwijl
voor de nieuwe gebruikers het WWW de eerste kennisma-
king zal zijn (zo levert IBM bij de nieuwste versie OS/2,
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het zogenaamde OS/2 Warp 3.0, een programma genaamd
WebExplorer leveren).

Deze hype gaat ook niet voorbij aan de TEX-
gemeenschap, zo is het CTAN archief al enige tijd di-
rect via een World Wide Web interface te benaderen
(http://jasper.ora.com.ctan.html),
is er documentatie voor LATEX beschikbaar:
(http://club.eng.cam.ac.uk/help/

tpl/textprocessing/LaTeX_intro.html)
en heeft de TUG een aantal eigen pagina’s:
(http://www.ucc.ie/info/TeX/tug/tug.html).
Ik denk dat de NTG wat dit betreft niet achter kan blijven,
zeker niet nu het met de 4allTEX CD-ROM in het midden
van de belangstelling staat.

Waaruit moet het ‘NTG op het Web’ dan uit bestaan? Een
opgepoetste versie van het huidige informatiebestandje of
complete versies van de MAPS die te benaderen zijn? Het
eerste valt nauwelijks tussen alle snelle pagina’s op het
Web, terwijl het tweede veel te hoog gegrepen zal zijn.
In eerste instantie zou er te denken zijn aan de volgende
onderwerpen:
� Algemene informatie over de NTG.
� Specifieke informatie over de dingen waar de NTG mee

bezig is.
� Een aanmeldingsformulier (eventueel via een z.g.

Forms-page).
� Wat voorbeelden met betrekking tot de kracht van

TEX/LATEX.
� Verwijzingen naar andere TEX-gerichte pagina’s op het

Web.
� De 4allTEX CD-ROM (inclusief wat mooie plaatjes van

screendumps).
� (kleine) bugfixes voor 4allTEX.
� Distributie van de verschillende NTG-stylen.
� Archieven van de TEX-NL en 4allTEX distributielijs-

ten.
� Informatie over de MAPS.

Wat betreft dat laatste puntje: alhoewel het met behulp van
een programma als latex2html best mogelijk zou zijn
om de gehele MAPS online te krijgen denk ik niet dat dat
wenselijk is. Er zit namelijk toch nog heel wat werk achter
zo’n operatie en het gaat hier natuurlijk om een concurrent
van de papieren versie. Ik zit zelf eerder te denken aan
het opnemen van de inhoudsopgave en een kleine selectie
uit het artikelen bestand (en dan met name uit het verslag
gedeelte).

De op deze manier verzamelde informatie hoeft echter niet
beperkt te blijven tot de selecte groep internetgebruikers.
Zo is het ook mogelijkom WWW pagina’s vanaf een lokale
schijf (of CD-ROM) te bekijken door middel van text-mode
programma’s zoals (DOS)lynx of grafische programma’s
als Mosaic en Cello. Misschien zou het zelfs mogelijk zijn
om de informatie via het FGBBS beschikbaar te stellen
(alhoewel dat nog verder uitgezocht zou moeten worden).

Wat zou er allemaal nog moeten gebeuren voordat bo-
vengenoemde dienst beschikbaar kan zijn. Ten eerste
moet er een geschikte thuishaven beschikbaar komen (een
http://www.ntg.nl zou prachtig zijn, maar voorlopig
zullen we het van de gastvrijheid van de leden moeten
hebben). Ten tweede zal er enige mankracht (v/m) nodig
zijn om het geheel op te zetten (en minstens zo belangrijk:
actueel te houden).

Wat betreft dat laatste: ik ben in principe wel bereid om
mee te helpen bij het opzetten van het een en ander. Ik
benieuwd of er nog andere ideeën leven bij de Nederlands-
talige TEX gebruikers, en of er anderen zijn die willen
meehelpen bij de implementatie van die ideeën.

5 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: Wietse Dol.

6 MAPS 95.1
Sluitingsdatum voor het inleveren van artikelen, bijlagen,
en/of mededelingen voor de volgende MAPS uitgaven is:
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
plain-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 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:
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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