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NTG- en TEX Info

Diverse afkortingen

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 offi-
ciële versie van LATEX etc. CTAN sites zijn:ftp.dante.de,
ftp.tex.ac.uk enftp.cs.tug.org

AllTEX – TEX, LATEX, etcTEX

ltxiii – LATEX 3.0

4TEX – Het volledige TEX runtime systeemvoor Windows
PC systemen, gebaseerd op fpTEX en 4DOS.

4allTEX – De 4TEX applicatieplus alle mogelijke gerela-
teerde files en utilities, gedistribueerd opCDROM.

AMS– American Mathematical Society

SGML– Standard Generalized Markup Language

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 het
administratie- en verzendprobleem 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 contakt op te nemen met het secre-
tariaat van de NTG.

TEX kalender

11 november: De24ste bijeenkomst van de NTG. Het
thema is “TEX en taal”. Technische Universiteit Delft.
8–10 maart:DANTE2000, de 22ste bijeenkomst van
de duitstalige TEX Gebruikersgroep. Technische Uni-
versiẗat Clausthal Zellerfeld, Duitsland
29 april – 2 mei: BachoTEX, de jaarlijkse bijeenkomst
van GUST, de poolse TEX Gebruikersgroep. Bacho-
tek, Polen.
juni/juli: De 25ste bijeenkomst van de NTG. Het the-
ma is nog onbekend. Universiteit Groningen.
12–18 augustus: TUG2000, de 21ste globale TUG
conferentie. “TEX enters a new millennium”. Wad-
ham College, Oxford, Engeland.

MAPS 00.1
Sluitingsdata voor het inleveren van artikelen, bijlagen,
en/of mededelingen voor de volgendeMAPS uitgaven zijn:

15 januari2000 (MAPS 00.1; #24)

1 juli 2000 (MAPS 00.2; #25)

De voorjaars-MAPS verschijnt op1 maart, de najaars-MAPS

op 1 oktober.
Aanleveren kopij voor de komendeMAPS:

Bij voorkeurgebruikmakend van de LATEX2ε class
file maps.cls of de ConTEXt modules-map-01. Beide
files zijn via de redactie te verkrijgen en beschikbaar
op de fileserver, archive.cs.ruu.nl (ftp-site)
Daarnaast kunnen bijdragen ingestuurd worden
gemaakt metltugboat.sty of article.sty /
report.sty.
Verder zijn bijdragen vanzelfsprekend ook welkom in
plain-TEX of zelfs ongeformatteerd.
Vector plaatjes bij voorkeur als (Encapsulated) Post-
Script file plus het oorspronkelijke formaat; dit laatste
om eventuele problemen beter te kunnen oplossen.
Bitmap plaatjes bij voorkeur als PNG (Portable Net-
work Graphics).

DaarMAPS 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.


