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De NTG gebruikt nu al sinds jaar en dag het logo dat ge-
bruik maakt van de calligrafische letter uit de Computer
Modern math fonts, zoals hierboven afgebeeld.

Ondertussen is dat logo zo verouderd dat het zaak is de
oude metafont bestanden voorzichtig te backuppen omdat
de gebruikte sources niet meer opCTAN staan (Knuth’s ver-
anderingen in1992 hebben onder andere deT aangepast).

Onder andere daarom, maar ook omdat we behoefte heb-
ben aan een meer ‘eigen’ stijl, zijn we op zoek naar een
nieuw ontwerp voor het logo en de briefstijl.

Wat we nodig hebben zijn de volgende zaken:

1. Een logo in breed formaat. Tussen3–5 tekstregels
hoog, over volle breedte, om te gebruiken op de
eerste pagina van de verslagen en in het briefhoofd.
Binnen het ontwerp moet rekening gehouden worden
met eventueel te plaatsen gegevens zoals adres-
sen / girorekeningnummers, en het logo moet redelijk
integreren met zowel een artikel in de maps als met een
standaardISO briefhoofd zoals de LATEX NTG-classes
dat maken.

2. Een kleinere versie van het logo voor gebruik op
vervolgpagina’s en op andere plekken (bijvoorbeeld op
naamkaartjes of memo-blaadjes). Liever niet over de
volledige breedte, maar een ‘echt’ logo.

3. Een opzet voor een huisstijl voor deNTG. We
bedoelen dan een set ‘regels’ die ervoor zorgen dat alle
publicaties van deNTG direct als zodanig herkenbaar
zijn en overkomen als een eenheid.
Het zou natuuurlijk leuk zijn als de integratie van de
nieuweMAPS (97-2) en de nieuweWWW pagina’s
(http://www.ntg.nl) hierdoor verbeterd zou worden.

Wat we aanbieden aan de winnaar is naar keuze een
geheel verzorgde reis naarTUG ’98 of euroTEX ’ 98. Indien
mocht blijken dat de winnaar toch al naar een van beide bij-
eenkomsten zou gaan, dan kan ook gekozen worden voor
een financi¨ele donatie vanf 100,– × 10 jaar= f 1.000,–.

U kunt meedoen door een ontwerp toe te zenden aan
het postadres van deNTG, onder vermelding van ‘ontwerp-

wedstrijd’. Inzendingen dienen binnen te zijn voor1 janu-
ari ’98.

De kleine lettertjes:
Deelnemers moeten lid zijn van deNTG op het moment van
inzending.
Inzendingen en copyright vervallen aan deNTG.
We behouden ons het recht voor aanpassingen te maken
waar wij dat nodig vinden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Indien de jury van mening is dat geen van de inzendingen
voldoet, zal de prijs niet worden uitgereikt.

De technische eisen voor het logo zijn als volgt:

Het bestandsformaat moetEPS(Encapsulated Post-
Script) zijn, danwel door TEX gezette tekst, danwel een
combinatie van beide.
Het logo moet acceptabel te printen zijn bij een
minimale resolutie van300 dpi + resolutie-enhancement
(cf. uitvoer zoals verkregen uit een standaard hp Deskjet
of LaserjetIII ).
Het logo moet schaalbaar zijn naar een willekeurige
grootte zonder kwaliteitsverlies, en zonder dat het
logo opnieuw aangemaakt moet worden (dwz: geen
bitmaps).
Gebruik van een steunkleur of overloop-tinten wordt
aangemoedigd, maar in dat geval is er tevens een grijs
logo nodig met maximaal4 discrete grijswaarden
(dit zodat er altijd een duidelijk verschil is tussen de
grijstonen, zelfs op een Deskjet of LaserjetIII , waarop
overlooptinten ontzettend lelijk worden).
Gebruik van commerci¨ele fonts is toegestaan, maar we
hebben een exacte specificatie van de gebruikte fonts
nodig.

De technische eisen voor de huisstijl zijn als volgt:

Gebruik van een steunkleur of overloop-tinten: zie
hierboven.
Voor de fonts: naar keuze, maar de voorkeur gaat uit
naar Outline-fonts die vrij gebruikt kunnen worden.

Veel succes! De (uiteraard) deskundige jury wacht met
spanning af.

Het NTG bestuur.
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