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Van de redaktie

Degenen die kunnen beschikken over een computer doen ons een groot genoegen om hun

copy op floppy (3Vi" of 5 V* ") in te leveren. Als de gebruikte tekstverwerker WordPerfect

versie 4.2 of jonger is, dan is alleen een floppy voldoende. Bij gebruik van een andere

tekstverwerker moet de tekst in kaal ASCII (dwz. zonder door de tekstverwerker

toegevoegde codes voor bv. cursief, tabs, geforceerde pagina-einden, lettertypes enz.)

worden ingeleverd. In dat geval moet er een afdruk van het bestand, zoals het er uit moet

komen te zien (dus inclusief cursief, tabs enz.), worden bijgevoegd. Uw floppy ontvangt u

na verloop van tijd terug. Degenen die niet over een computer kunnen beschikken hoeven

zich niet bezwaard te voelen: handgeschreven of getypte teksten worden nog steeds

geaccepteerd.

Bij de tekst horende afbeeldingen mogen niet breder zijn dan 16,0 cm. De hoogte mag

maximaal 23.0 cm zijn, maar liever niet meer dan 21.5 cm. De verklaring van de figuren

moet op een apart vel worden bijgeleverd, waarbij goed duidelijk moet zijn welke tekst bij

welke figuur hoort.

Met de verandering van uiterlijk van de Afzettingen is, zoals u wellicht al uit het

bovenstaande heeft begrepen, ook de redaktie-samenstelling gewijzigd. Wim heeft ons

verlaten, zodat de redaktie nu wordt gevormd door Frank Wesselingh en ondergetekende.

Wim, heel erg bedankt voor je grote inzet voor de Afzettingen. Dat het blad er telkens

weer goed verzorgd uit zag, was grotendeels aan jou te danken!!

Ronald Pouwer

Nee, met uw ogen is niets mis! Dit is echt de Afzettingen, alleen in een wat ander jasje
dan voorheen. Door een samenloop van omstandigheden zijn wij er toe gekomen om het

contactblad van de WTKG met moderne apparatuur te lijf te gaan.

De laatste tijd werd al de nodige copy op- floppy aangeleverd. Om niet te veel

verschillende lettertypes in het blad te krijgen, werd de uitgeprinte versie van die stukken

nog eens met de electronische type-machine overgetypt. Dubbel werk dus. Enkele keren

hebben we toch de computerprint voor plaatsing in de Afzettingen gebruikt. De

resulterende afleveringen met verschillende lettertypes waren acceptabel, maar niet echt

mooi. Geactiveerd door dit gejojo tussen twee verwerkingsmethoden gaf Wim Groeneveld

te kennen dat hij het niet erg zou vinden om z’n type-activiteiten te beëindigen. Wim heeft

sinds begin 1984 vrijwel al het typewerk voor de Afzettingen verricht, zodat het Frank en

mij niet verbaasde dat hij er wel eens mee wilde stoppen. We hebben de knoop eind 1992

doorgehakt en besloten om met ingang van jaargang 14 (1993) de Afzettingen met de

tekstverwerker te maken. Het resultaat van het gepruts met lettertypes, pagina-opmaak en

virusscanners heeft u nu in handen. Misschien vindt u het nog niet perfekt. We zouden dan

graag vernemen wat er nog veranderd zou kunnen worden.


