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Gebruikersgroepen
Hier een completere lijst van LUGs:

AsTEX (French-speaking)
CSTUG (Czech and Slovak Republics)
CyrTUG (Russia)
Dante (German-speaking)
Estonian User Group
Greek TEX Friends Group (Greek speaking)
GUST (Poland)
GUTenberg (French-speaking)
GUTH (Grupo de Usuarios de TEX Hispanoparlantes)
ITALIC (Irish)
iTEXnici (Italian)
JTUG (Japan)
Lithuanian TEX Users Group
Nordic TEX Users Group
NTG (Dutch-speaking)
TeXCeH (Slovenian TEX User Group)
Tirant lo TEX(Grup d’usuaris catalanoparlants)
TUG (International user group)
TUGIndia (Indian)
UK TUG (United Kingdom)

Bulletins/journals
Baskerville (UKTUG)
Cahiers GUTenberg (GUTenberg)
Zpravodaj (CSTUG)
TeXnische Kom¨odie (DANTE)
GUST bulletin (GUST)
TTN (TEX and TUG News; TUG)
TUGboat (TUG)
TUGIndia Journal (TUGindia)
MAPS (Minutes and
APpendiceS; NTG)

Diversen
CTAN Comprehensive TEX Archive Network; sites waar

men ‘anonymous ftp’ kan gebruiken 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 enftp.cs.tug.org

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 applicatieplusalle mogelijke gerela-

teerde files en utilities, gedistribueerd op de diskette set
enCD.

AMS American Mathematical Society
SGML Standard Generalized Markup Language

NTG’s TEX Bulletin Board Systeem
Op het TEX Bulletin Board van de Nederlandstalige TEX
Gebruikersgroep (FGBBS) is een zo volledig en actueel mo-
gelijke TEX, emTEX, LATEX, TEX-NL en MusicTEX collec-
tie 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 modem die zowel ISDN als lagere snelheden aankan.

De beheerders zijn Frans Goddijn en Henk de Haan.
FGBBSis te bellen op026-3217041.

NTG’s winkel
Via deNTG is beschikbaar:

4allTEX dubbel cd
Ruim 1.2 Gigabyte (bijna50.000 files) aan onder meer
4TEX utilities, fonts, TEX/LATEX/METAFONT/etc documen-
tatie, de volledigeMAPS 1 t/m 17, discussielijstenTEX-NL,
TEX-HAX, UKTEX van de afgelopen6 jaren, etc. etc.
Kosten inclusief het uitgebreide4TEX manualf 60,–. Kos-
ten cdroms apart:f 30,– Kosten manual apartf 30,–

TEXlive cd
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
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Bericht

Web2C van Karl Berry.
Kosten inclusief manualf 35,– (f 60,– voor niet-leden).

Bestellingen kunnen gedaan worden door overmaking van
het verschuldigd bedrag op de postgiro vanNTG (1306238)
t.n.v. penningmeesterNTG, Deil, met vermelding van het-
geen gewenst is.

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 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.

De NTG najaarsbijeenkomst
De NTG najaarsbijeenkomst1998 zal op donderdag22 oc-
tober plaatsvinden aan de Katholieke Universiteit van Leu-
ven. We verwachten met name aandacht te besteden aan
fonts.

MAPS 98.2
Sluitingsdata voor het inleveren van artikelen, bijlagen,
en/of mededelingen voor de volgendeMAPS uitgaven zijn:

1 oktober ’98 (MAPS 98.2; #21)
1 april ’ 99 (MAPS 99.1; #22)

Aanleveren kopij voor de komende MAPS:

Bij voorkeur in gebruikmakend van de LATEX 2ε class
file maps.cls of de ConTEXt modulem-map-01. Beide
files zijn via de redactie te verkrijgen en beschikbaar
op deTEX-NL fileserver, archive.cs.ruu.nl (ftp-site) en
FGBBS(026-3217041).
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 plus het oorspronkelijke formaat; dit laatste om
eventuele problemen beter te kunnen oplossen.

Daar MAPS bijdragen inplain TEX altijd worden omgezet
naar LATEX of ConTEXt, verdient vanzelfsprekend aanbie-
ding van materiaal in een van deze formaten de voorkeur.

Eventuele nadere richtlijnen voor auteurs zijn op te vra-
gen bij de redactie.

Bijdragen kunnen gestuurd worden naar:

Taco Hoekwater,
Singel191
3311 PD Dordrecht
Email: taco.hoekwater@wkap.nl

Personen met een modem maar zonder internetaansluiting
kunnen hun bijdrage ook via modem/PTT lijn naar de re-
dactie sturen. Gaarne hiervoor eerst kontakt opnemen met
Taco Hoekwater, tel.078–6137806.
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