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Voor u ligt het negenentwintigste nummer van de maps.
Het is het eerste nummer van dit jaar en het zal ook het
enige nummer blijven. De oorzaak hiervan is dat binnen
de redactie en met name bij de hoofdredacteur, Johannes
Braams, te weinig tijd beschikbaar was om de leden, u dus,
achter de vodden te zitten en u te bewegen tot het opschrij-
ven van een verhaal over een van de vele leuke en voor
anderen interesssante dingen die u met TEX doet. Johannes
Braams heeft daarom besloten zijn functie terug te geven
en het bestuur heeft Niels Moes bereid gevonden om zijn
taak over te nemen. Niels is echter nog druk bezig met het
schrijven van zijn proefschrift en zal daarom pas over en-
kele maanden zijn functie kunnen gaan uitoefenen. Hij zal
de hoofdredacteur voor de voorjaars-maps van 2004 wor-
den.

Tegenover die niet verschenen maps staat, dat we u dit
jaar nog zullen verblijden de TEXlive distributie 2003 (die
deze keer ook de ctan-dump bevat en uit twee cdroms en
een dvd bestaat) en met een prachtig handzaam boekje van
de hand van Hans Hagen en Willi Egger, dat een overzicht
geeft van alle outline fonts die op de nieuwe TEXlive dis-
tributie beschikbaar komen.

Verder heeft het bestuur Ernst van der Storm bereid ge-
vonden de maps-redactie te versterken. De redactie zal dus
bestaan uit Niels Moes, Piet van Oostrum en Ernst van der
Storm. Daarnaast zullen Frans Goddijn en ikzelf vanuit het
bestuur de redactie voorlopig blijven ondersteunen.

Dat wil niet zeggen dat Siep Kroonenberg en Taco
Hoekwater zich niet meer met de maps zullen bemoeien:
integendeel, zij zullen het leeuwendeel van het werk blij-
ven verrichten. Zij vormen het productie-team, dat zich
primair richt op de vormgeving en het zetten van de maps.

Bij gebrek aan een actieve redactie is de voor u liggende
maps grotendeels door Frans Goddijn en mijzelf bijeen-
gebracht en we denken dat we daar, in intensieve samen-
werking met Siep Kroonenberg, in geslaagd zijn; en dat is
vooral daaraan te danken dat we enkelen van u bereid heb-
ben gevonden het hart uit te storten:

2 Frans Goddijn levert een eloquent en rijk geïllustreerd
verslag van de 32e ntg-bijeenkomst.

2 Erik Frambach laat zien dat ook andere Local
Users Groups niet ontkomen aan problemen bij het
produceren van hun tijdschriften en dat niet alleen...

2 Koen Wybo beschrijft zijn ervaringen als beginneling
op LaTEX-gebied en geeft een overzicht van veel
documentatie-bronnen,

2 Kees van der Laan doet uitgebreid verslag van de
BachoTEX2003.

2 Wybo Dekker probeert de Toolbox weer nieuw leven
in te blazen.

2 Simon Pepping laat zien hoe conTEXt kan worden
gebruikt om DocBook documenten te zetten,

2 van twee niet-NTG-leden, Sjouke Mauw en Victor Bos
hebben we een interessant verhaal uit TUGboat mogen
overnemen over het tekenen van Message Sequence
Charts.

2 Roland Smith laat zien hoe hij etiketten die we in
doe-het-zelf zaken en drogisterijen nog wel eens
tegenkomen in LaTEX genereert.

2 Karel Wesseling laat zien hoe metapost-figuren
onderling kunnen worden uitgelijnd,

2 Willi Egger gunt ons een blik in een ouderwetse zetkast
en laat en passant zien hoe de \btable ... \etable
omgeving gebruikt kan worden om een lade daaruit te
tekenen.

2 Siep Kroonenberg heeft een primeur met de toepassing
van pdfTEX’s protruding characters in onze mapsen
schrijft er een prijsvraag zonder prijzen over uit.

2 Ferdy Hanssen neemt ons mee op de queeste van
enkele font-istallaties. Hij verwijst daarbij naar Philipp
Lehman’s Font Installation Guide:

2 en last, but not least: we willen meer aandacht gaan
schenken aan fonts. Daarom is in dit nummer een
facsimile opgenomen van de buitengewoon heldere
en practisch bruikbare Font Installation Guide van
Philipp Lehman.

We wensen u veel leesplezier!
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