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Externe links voor Slackware gerelateerde
informatie
Slackware documentatie en artikelen die een relatie met Slackware hebben zijn op veel plaatsen te
vinden.
Als je in deze Wiki niet hebt kunnen vinden wat je zocht, dan zou je kunnen proberen of je meer geluk
hebt bij een van de volgende web lokaties. En overweeg daarna (wanneer je eindelijk gevonden hebt
wat je zocht) of je wellicht de ontbrekende informatie aan een nieuwe pagina in onze Wiki zou willen
toevoegen. Wij zullen je daar dankbaar voor zijn!

Documentatie sites
Het Slackware Essentials boek
Het originele Slackware naslagwerk
De SlackWiki
Een van de oudste Slackware gerelateerde Wiki's
Alien's Wiki
Documentatie en tutorials van Eric Hameleers.
LQ Slackware Wiki
Veel goede informatie in dit vaak over het hoofd geziene hoekje van linuxquestions.org
Slackware Linux Basics
Daniel de Kok's boek over Slackware administratie

Slackware Presentaties
Slackware Ontraadseld (engelstalig) - Vincent Batts, Juni 2011.
Een geschiedenis van Slackware ontwikkeling (engelstalig) - Eric Hameleers, Oktober 2009.
Een introductie tot Slackware pakketten (engelstalig) - Stuart Winter, Februari 2005.

Forums nieuwgroepen en IRC
LinuxQuestions.org ofwel LQ: een vriendelijke en actieve Linux gemeenschap met een veelvoud
aan forums over Linux gerelateerde onderwerpen, en ook een toegewijd Slackware forum. Dit is
dé plaats om te bezoeken wanneer deze Wiki niet het antwoord kon geven waarnaar je op zoek
was.
Slackware nieuwsgroep: Je kunt verbinding maken met de Slackware nieuwsgroep
alt.os.linux.slackware via je eigen nieuwsgroep lezer, of anders kun je ook Google
Groups gebruiken met je browser. In nieuwsgroepen kun je ook je vragen kwijt. Veel landen
hebben hun eigen lokale Slackware nieuwgroep waar je je vragen kunt stellen in je eigen taal.
IRC:#slackware op freenode.net: Je kunt verbinding maken met het Slackware IRC kanaal met
je eigen favoriete IRC programma. Netwerk: Freenode.net. Kanaal: #slackware. Poort: 6667.
Met IRC kun je direct communiceren met andere Slackware gebruikers en gurus (experts).
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Nieuws artikelen
The Slack World Slackware nieuws.
Slackware Activity Aggregator Slackware RSS feeds.

Lokale Gemeenschappen
Slacky.eu De Italiaanse Slackware gemeenschap.
Slackware-fr De Franse Slackware gemeenschap.
Slackware.ir De Iraanse Slackware gemeenschap.
Slackware-pl Poolse Slackware forum / gemeenschap.

Fan sites en blogs
Een Slackware Desktop Verbeter Gids (engelstalig)
Alien Pastures (engelstalig)
Erik Jan Tromp's site (engelstalig)
Goblin's Slackware stuﬀ (engelstalig)
Linux standaard conﬁguratie Een blog met een aantal Slackware-speciﬁeke artikelen
(engelstalig).
Nocturnal Slacker v1.0 V.T. Eric Layton's Slackware en generieke Linux/Open Source blog
(engelstalig).
Pimp my Slack (engelstalig)
Robby Workman's Homepage (engelstalig)
SlackBlogs Willy Sudiarto Slackware blog (engelstalig).
Some Slack (engelstalig)
SysAdmin Avonturen (engelstalig)
De Slack Wereld (engelstalig)
Tiny Unix Wiki De Tiny Unix Wiki is een wiki over alle smaken van Unix en Linux, inclusief
Slackware (engelstalig)

Ports
Slack/390
Slackware ARM De oﬃciële port van de Slackware Linux distributie naar de ARM architectuur.
Slackware voor Pandora De Open Pandora pocket PC port.
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