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Samenvatting

Hoewel “de loop eruit is” in deBBS-winkelstraten, houdtFGBBS stand als het rustige knopenwinkeltje dat
met enige regelmaat wordt bezocht door een kleine maar trouwe klantenkring uit wijde omgeving.

1 Afstoffen

Nog steeds komt er bijna elke dag wel iemand opFGBBS
kijken. Met een gemiddelde van 35 bellers in de maand zie
ik soms volstrekt onbekende namen inloggen. De ene keer
kijkt iemand alleen wat rond, haalt een niet-specifieke TEX
file op, en dan komt iemand enkele dagen achtereen lang-
durig “winkelen”, en worden er heel gericht enkele grote
files, of een dozijn kleinere, uitgezocht en meegenomen.

De voortdurende bereikbaarheid (FGBBS is in principe
altijd geopend) en de mogelijkheid voor iedereen om
zonder drempel onbeperkt te kunnen downloaden is een
sterke kant van het systeem. Bovendien, nu veel Internet
providers te kampen hebben met trage verbindingen, is een
modemverbinding metFGBBS vaak beduidend sneller voor
het “overpiepen” van grote files.

Andere voordelen, zoals de overzichtelijkheid en ac-
tualiteit in vergelijking met de CD-ROM als distribu-
tiemedium voor software en informatie, zouden meer
moeten worden uitgebaat. Ten dele ben ik daarvoor
afhankelijk van anderen (het 4TEX-team zou bijvoorbeeld
af en toe een update naarFGBBS kunnen sturen), maar
ik ben ook zelf meer met afstoffen en oppoetsen bezig
dan voorheen. Als abonnee op deCTAN-ANN lijst zie ik
aankondigingen van nieuwe files op hetCTAN archief voor-
bijkomen, en een aantal daarvan heb ik de laatste maanden
opgehaald en viaFGBBS beschikbaar gesteld.

Voorts dient het systeem voor het in besloten kring ver-
spreiden van mailinglijsten, zoals die ten behoeve van de
bestelling van de 4TEX-CD. Via deze lijst en ook door mid-
del van een (password beveiligde) optie via interactief in-
bellen opFGBBS kan Gerard van Nes controleren wie er
een CD hebben besteld.

Op het gebied van publiciteit kan voorFGBBS meer wor-
den gedaan. Het was duidelijk merkbaar dat er meer
bellers waren nadat het projekt van de nieuwe Neder-
landse spellingswoordenlijst in de pers en op Internet on-
der de aandacht was gebracht en ook reageren mensen
vanuitFIDOnet als er op deFIDO-lijst genaamdTEX.028
aankondigingen verschijnen van nieuwe files die vanCTAN
werden gehaald.

Enkele weken geleden is mede dankzij NTG-subsidie het
systeem uitgebreid met enkele Gigabytes aan diskruimte
en er kwam een sneller moederbord (P166) in een nieuwe
(geruisarme) behuizing. Dank daarvoor!

2 Nieuwe files afgelopen 6 maanden

Algemeen

filenaam bytes toelichting

FGBBS.ARJ 56137 allfiles op FGBBS public hard
disk (niet de CD’s), in ARJ for-
maat

FGBBS.LST 181536 allfiles op FGBBS public hard
disk (niet de CD’s) TEXT for-
maat

FGBBS.TOT 2698 overzicht van totaal aantal files
op FGBBS public HD

FGBBS.NEW 6277 nieuwe files op FGBBS public
hard disk sinds 30 dagen

OS2TEX.ZIP 3945590 version 30 november 1996,
a distribution of Donald E.
Knuth’s typesetting system
TeX for the IBM operating sys-
tem OS/2 Warp

DOC files, LATEX / TEX manuals & tips

filenaam bytes toelichting

EPSLATEX.ZIP 123917 PostScript file, handleiding
voor gebruik EPS grapics in
LATEX

TeX, LaTeX, emTeX standard files

filenaam bytes toelichting

STARTEX.ZIP 869886 StarTeX package, a TeX format
designed to help students write
short reports and essays. It pro-
vides the user with a suitable
set of comma
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WORDS

filenaam bytes toelichting

AMS NL5B.ZIP 480171 amspell woordenlijst januari
1997

WOORDMAX.ZIP 766488 woordenlijst januari 1997,
groot formaat, IBM PC versie
(met afbreekpunten)

WOOR-DEN.MAX 3364162 idem, ongezipt

WOORDMED.ZIP 516403 woordenlijst januari 1997,
middel formaat, IBM PC versie

WOORDEN.MED 2131404 idem, ongezipt

WOORDMIN.ZIP 416262 woordenlijst januari 1997,
klein formaat, IBM PC versie

WOORDEN.MIN 1623788 idem, ongezipt

WOORDEN.TXT 2551 tekst van Piet Tutelaers over het
woordenlijst-projekt

README 944 Toelichting, Engels

WOORD.HTM 2193 HTML file over de woordenli-
jsten

AFLEID.HTM 1950 HTML file over afleidingen

HYPHENAT.HTM 1031 HTML file over afbrekingen

REGELS.HTM 2106 HTML file over de regels

SAMENST.HTM 777 HTML file over samenstellin-
gen

VREEMD.HTM 874 HTML file over vreemde woor-
den

GBRAW.ARJ 793356 ”Ruwe” lijst woorden van het
Groene Boekje 1954

HARDEMAN.TXT 522 Toelichting door Gert Harde-
man

WPLEX397.ZIP 1446961 Gert Hardeman’s WP woor-
denlijsten, versie 5.0 / 5.1 / 5.2
/ 6.0 WIN

Educational TeX/LaTeX files

filenaam bytes toelichting

VOORKPS.ARJ 28994 PS formaat: voorkaft van cur-
susboekje

DAG1-4PS.ARJ 238017 PS formaat: cursusdagen 1-2-
3-4

LATEXDOC.HTM 13802 HTML versie van artikel
”What is LaTeX all about ?”

NLTEX96.HTM 5432 HTML versie van stukje uit
MAPS over de cursus

COURSE.ZIP 555124 Inhoud van al het fraais uit
de NTG-cursus door Bogusław
Jackowski

Graphics package

filenaam bytes toelichting

00README.TXT 4039 This File

CHANGES.TXT 21158 Log of changes to the pack-
ages.

GRAPHICS.INS 3602 Install file for docstrip.

COLOR.DTX 28201 Source for color package

GRAPHICS.DTX 56060 Source for graphics package

TRIG.DTX 9528 Source for trig package (re-
quired by graphics)

GRAPHICX.DTX 29423 Source for graphicx package
(extension of graphics)

EPSFIG.DTX 4169 Source for epsfig package (ex-
tension of graphicx)

KEYVAL.DTX 10389 Source for keyval pacakge (re-
quired by both the above)

DRIVERS.DTX 48841 Source for driver files for sup-
ported drivers.

TEXTURES.DEF 14428 Textures file supplied by
Arthur Ogawa.

GRFGUIDE.TEX 35601 User Guide to all the packages
in this bundle. WARNING:
This file calls color and graph-
ics packages without a driver
option. You *must* s

LATEX2e Compatible styles

filenaam bytes toelichting

SUPERTAB.ZIP 14576 Braams & Jurriens Supertabu-
lar stylefile

Style Files collectie

filenaam bytes toelichting

ADVDATE.STY 5687 Manipulate the outcome of “to-
day.

RECIPE.ZIP 58232 LATEX2ε class file to typeset
recipes

ENVLAB.ARJ 70460 print envelopes and labels
(clever and complicated)

JKNAPPEN.ZIP 13108 Jörg Knappen’s pakketten,
voornamelijk op font-gebied,
ook smartmn.sty voor slimmer
gebruik van de -”

PMGRAPH.ZIP 19977 A set of extensions to LaTeX
picture environment, including
a wider range of vectors, and a
lot more box frame styles

COMMA.STY 2302 enables the printing of counter
values with a separator ev-
ery three digits, “12,345” or
“12 345”.

MINITOC.ZIP 42452 version #25, updates the sup-
port of norwegian

SHADOW.STY 4590 Mauro Orlandini writes: new,
improved, version of my style
file shadow.sty
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UKHYPHEN.TEX 66231 UK-engelse afbreekroutines

LIPS.ARJ 3928 alternatieve afstand tussen -
ellipsis”, dwz drie puntjes ”...”
“ldots

CIRCUIT .ZIP 223021 macros for drawing electric cir-
cuits containing fundamental
elements, amplifiers, transis-
tors, and basic logic gates

CROSSWRD.ZIP 20415 a port to LATEX(2e) of Brian
Hamilton Kelly’s crossword
macros for LaTeX 2.09

EASY.ZIP 75615 ‘easyeqn’, ‘easyvector’,
‘easybmat’, ‘easymat’,
‘easytable’ & easymat style.

LATEXCAD.ZIP 458997 version 1.7 of the latexcad
drawing package

PSLATEX.ZIP 19423 small package that makes La-
TeX default to ‘standard’ Post-
Script fonts. It is basically a
hacked merger of times.sty and
mathptm.sty, from

SHADING.ZIP 6208 twee files voor shading

STBLFNT.STY 1398 a jiffy to ensure that footnotes
don’t migrate to the table of
contents, list of tables/figures,
headlines, etc.

FANCYHDR.ZIP 61988 Piet van Oostrums betaversie:
fancyhdr, a replacement for
fancyheadings

VMARGIN.STY 15433 LaTeX style file providing
macros to aid margin setting.
Also introduces paper sizes.
Supersedes Vpage.sty.

ACHEMSO.ZIP 15165 LaTeX/BibTeX package to for-
mat bibliographies according
to The American Chemical So-
ciety’s standard.

ALTFONT.ZIP 14895 more powerful than psfont.dtx,
but does not contain anything
PostScript specific

BBDING.ZIP 22752 update of the bbding fonts
package, where the author of
the metafont source is given
full credit.

CHBARS.ZIP 103079 mark modified texts in margins
with bars

CHEMSYM.ZIP 11086 LaTeX package for easier
typing of chemical sym-

bols without worrying about
math/nonmath mode.

DELEQ.ZIP 13746 LaTeX package for flexible
numbering of equations, sube-
quations, and ‘recycled’ equa-
tions. Also

DROPPING.ZIP 8354 An extension of Fred Lauw-
ers’s LaTeX 2.09 package
‘dropcaps.sty’. dropping auto-
matically takes care of finding
the font name.

ENVLAB.ZIP 24037 package for typesetting En-
velopes and Labels with La-
TeX2e

FLOATFLT.ZIP 20723 LaTeX package for floating
text around not-so-wide figures
and tables.

KOMA-SCR.ZIP 407442 replacement for the arti-
cle/report/book classes with
emphasis on European rules of
typography and paper formats
as laid down by Jan Tschi

TEX-MATH.ZIP 34947 The file contains a summary of
TeX-commands used to create
mathematical formulae

VRSION.ZIP 9654 LaTeX package which sets ver-
sion numbers on .dvi files with-
out using the .aux file

GEOMETRY.ZIP 26049 Hideo Umeki’s Geometry
package 1996/08/05

Fonts

filenaam bytes toelichting

MATHKIT.ZIP 19909 using PERL, creates math fonts
that match Type1 outline fonts
(Times, Palatino, and others)
for typesetting math

WASYSYM.ZIP 9422 Axel Kielhorns oct ’96 version
of wasysym package, corrects
some problems with T1 encod-
ing and math mode

SAUTER24.ZIP 196386 release 2.4 of the Sauter tools
to generate true sized fonts

(LA)TEX utilities

filenaam bytes toelichting

TEXPERF.ZIP 101989 yet another WordPerfect→
LaTeX conversion program


