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Abstract: Review of the highly successful 8th International Meeting of Slide Rule Collectors
held in the UK. Four interesting and totally different papers were presented. The venue also
staged the 1st European Slide Rule Championship and an unbelievable exhibition of “Fuller’s
through the Ages”
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Op 25 en 26 oktober organiseerde
collega's van het UK Slide Rule Circle
(UKSRC) de 8e International Bijeenkomst
voor Rekenliniaal Verzamelaars in Het
Marriot Courtyard hotel Royal
Leamington Spa. De organisatie comité
bestond uit: Ray Hems, Jim Bready, Ron
Manley en Hugh Tidy.

interessant verzameling van beelden
bijeen gebracht.
Tenslotte was er een primeur. Gebaseerd

Vrijdagavond
Zoals gebruikelijk bij alle bijeenkomsten
in de UK, hadden de organisatoren voor
een informeel aanpak gekozen. Registratie
en het uitdelen van de 106
bladzijdtellende “meeting proceedings”
was eerst aan de order. 34 mensen hadden
voor de meeting ingeschreven. De
verschillende landen waren als volgt
vertegenwoordigd (partners buiten
beschouwing gelaten): UK: 21, NL: 4, D:
2, CH: 2, F: 2, USA: 4. Opvallend was het
laag opkomst van Duitsland. Vanuit
Nederland waren Chris Hakkaart, Otto (en
Janny) van Poelje, Nico Smallenburg en
David (en Ros) Rance aanwezig.
Na de opening, gaf Peter Hopp een luchtig
en grappig verhaal “People and Slide
Rules II” gegeven - een vervolg op zijn
presentatie van de 5e internationaal
bijeenkomst. Voor de 2e keer kon Peter
laten zien hoe spaarzaam beelden van
mensen met rekenlinialen zijn.
Desalniettemin heeft Peter inmiddels een
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op een wedkamp die high school
studenten in het Amerikaanse Texas in de
70-jaren hadden moeten afleggen, is de
Eerste Europese Rekenliniaal
Kampioenschap gehouden. Uiteindelijk
hebben 5 mensen mee gedaan. In twee
etappes tegen de klok, hadden de
deelnemers 25 ingewikkeld problemen
met slechts behulp van een rekenliniaal
(Faber Castell TR-achtig rekenlinialen
waren niet toegestaan!) moeten oplossen.
De winnaar, David Gay, had een Otis
King gebruikt! Een leuke bedacht idee en
misschien iets voor herhaling vaatbaar bij
IM2003?
Zaterdagochtend
De ochtend begon met een presentatie
“Poly-Slide Slide Rules” door Bruce
Willams. Aan de hand van een zelf
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bedacht nieuwe classificatie systeem voor
rekenlinialen met meer dan één tong, gaf
Bruce een interessant lezing om hoe
bepaalde wiskunde berekeningen simpeler
met een “poly slide rule” opgelost kon
worden.
Daarna kwam Ray Hems met een
verfrissende lezing over het Engels merk
“Unique”. Voor jaren is de beroemde
slechte kwaliteit van Unique’s reden
geweest om hen belachelijk te maken.
Maar Ray kon aantonen dat de man achter
Unique, Burns Snodgrass, een
afzonderlijk man was. In het bijzonder
had hij veel indrukwekend en briljant
ideeën met betrekking tot schalen op de
markt gebracht. Dus kon Ray letterlijk en
figuurlijk over “Unique Unique’s”
spreken. Om dit te onderstrepen, had
Colin Barnes een vrij tentoonstelling van
bijzondere Unique’s opgesteld.

bijeenkomst kunnen verwachten.
Aansluitend hierop maakt Otto van Poelje
een oproep voor informatie omtrent zijn
IM2003 onderwerp: “Gunter Scales”.
Toen was het tijd voor Jim Bready zijn
onderwerp, “Mystery Slide Rules”, te
presenteren. Opzicht opnieuw een
verrassing. In plaats van de misschien te
verwachten uiteenzetting van één of
andere mysterieus rekenliniaal, gaf Jim
een heleboel tips hoe verzamelaars de
echte identiteit van hun naam/merkloos
rekenlinialen kan achterhalen.

De ochtend was afgesloten door een
fascinerend kijkje in de aparte wereld van
“Gauging”. Met behulp van prachtig
meet- en rekeninstrumenten (b.v. “head
and bung rod’s” en verschillende
“callipers”) illustreerde Tom Martin wat
kwam bij kijken toen de mensen van de
Engelse “Customs and Exercise” hun taak
moet uitoefenen.
Zaterdagmiddag
De middag was grotendeels aan de
ruilbeurs gewijd. Maar er blijkt evenveel
privé tentoonstelling als ruil tafels te zijn!
De UKSRC deed goede business met
verschillende boeken een herdrukte
stukken. Daarnaast was niet al te veel
aangeboden of geruild/verkocht. Zijn
mensen meer kieskeurig geworden of was
het aanbod te gewoon? In tegenstelling
waren de privé tentoonstellingtafels goed

Na de koffie pauze kwam eerst onze eigen
voorzitter, Chris Hakkaart, aan het woord.
Chris gaf een korte uiteenzetting van wat
deelnemers bij de volgende IM2003
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bezocht. Misschien is deze vaste deel van
internationale bijeenkomsten aan een
vernieuwing toe?

Begeleid door een plaatselijke gids, hebben
de deelnemers de fraaie “Warwick Castle”
en “Stratford Upon Avon” bezocht.
Conclusie
De IM2002 is zeer succesvol verlopen.
Opnieuw is het bewezen dat slechts
wanneer alle deelnemers onder hetzelfde
dak slapen, is het gezelligheid optimaal.
Desalniettemin de weinig inschrijvingen
van buiten de UK geef aan dat reis gemak
en kosten blijven een belangrijk rol spelen.

De meeting was afgesloten met de
opening van een tentoonstelling gewijd
aan de kwaliteitsmerknaam: Stanley. De
rij van Fuller’s van verschillende
jaargangen was onvergetelijk.

De proceedings, opnieuw in het
oorspronkelijk geel kafje, zijn een fraai
naslagwerk geworden. Opvallend was de
verfrissende en veelzijdige lezingen de
Engelse hebben dit keer samengesteld.
Voor velen het visuele element, b.v. bij
Tom Martin, kan moeilijke stof of een
onderwerp ineens begrijpelijk en levend
maken.

Ladies/partner Program
Voor de dames/partners was op het
zaterdag een bijzondere tour georganiseerd.

Tenslotte hebben veel hinder bij hen reis
naar huis gehad. Op de nacht
van zaterdag heeft een storm de
UK toegeslaan. De gemiddelde
vertraging van de Nederlandse
equipe was meer dan 24-uur!
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