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Barbeque in Sint-Job-in-'t-Goor in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2128 SintJob-in-'t-Goor . Informatie en inschrijven bij de heer Herman REYNDERS (ko*rdinaten :
zie binnenkaft) . Weer of geen weer : de BBQ gaat in ieder geval door !

Maandelijkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg ,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d .i . langs de SingellE17, tussen uitrit 4 en 5) . Openbaa r
vervoer : tram 2 of 4 .
19 .30 h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privéekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of . . . gewoon ee n
gezellig babbeltje. . . Als mineraal van de maand warden deze maand specimen s
van topaas-XX aangeboden (zie artikel in dit nummer) .
20.00 h

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9 .30 tot 12.00 h.
Kristaistrukturen. Tijdens de vergadering van april hebben we kennis gemaakt met de
bouwstenen van de materie : de atomen. We hebben gezien dat deze atomen zich
kunnen verenigen tot chemische bindingen waarvan we de samenstelling kunne n
weergeven door een chemische formule . De meeste eigenschappen van mineralen e n
edelstenen hangen niet uitsluitend af van de chemische samenstelling maar ook van d e
schikking van de atomen of ionen in het kristal en van de krachten die ze binden . Tijden s
deze vergadering gaan we na hoe atomen zich kunnen groeperen tot kristalljne materie .
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Groepsuitstap voor volwassenen . De MKA uitstappenleiding nodigt alle volwassene n
uit voor een verzameluitstap naar de kalksteengroeve te BEEZ, waar we zoeken naa r
calciet, dolomiet, pyriet, bariet .
We ontmoeten elkaar om 9 .00 h stipt op een parking langs de autosnelweg E41 1
Brussel->Namur richting Namur . Deze is te bereiken vanuit Oostende, Gent, Antwerpe n
via de grote ring (RO) rond Brussel en vanuit Hasselt via Tienen en de N29 . De bewust e
parking bevindt zich ongeveer 2 kilometer voorbij uitrit 12 .
De verplaatsing gebeurt individueel ; samenrijden kan mits onderlinge afspraak .
De toelatingen worden geregeld door MKA (onder voorbehoud!) . Inschrijven is verplich t
en uitsluitend voorbehouden aan volwassenen . Zend daartoe tegen 1 juni ee n
boodschap met vermelding van (per deelnemer !) naam, adres, telefoonnummer ,
geboortedatum en MKA-lidnummer aan de heer Guido CORNELIS (adres zi e
binnenkaft) . Voor snelle informatie kan u bij Guido terecht via e-mail of telefoon .
Het is aangeraden om het volgende materieel mee te brengen : helm (verplicht), veiligheidsbril, bergschoenen, zware en lichte hamers, beitels, vergrootglas, krantenpapier ,
opbergdozen, stevige rugzak en uw drank en middagmaal .
Wij herinneren U aan de ons opgelegde toelatingsvoorwaarden :
- geen voertuigen in de groev e
- het dragen van een helm is steeds verplich t
- aan het materieel van de groeve-uitbating mag nooit geraakt worde n

Vergadering van de werkgroep fotografie in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 200 0
Antwerpen (achter de Zoo), van 10 tot 12 .30 h .
Alle leden van de MKA, jong en oud, die belangstelling hebben voor de fotografie va n
mineralen zijn hier welkom. Deze vergadering is nuttig zowel voor wie er alles van afwee t
ais voor wie het wil leren .
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MAASEIK . Zaal Van Eyck, Koning Aibertlaan 23 . Beurs (M-F-J-E )
Info - De heer G . Janssen, Gruitrodebaan 35, 3670 Meeuwe n
PARIS - FORUM DES HALLES (75) . Forum des Halles Beurs (M-F-E) .
TRáSTAU .WUNSIEDEL . Gaststatte "Siebenstern" 11-16 h . Ruil-beurs .
FREIBERG .SACHSEN . Heubner-Halle,Dornzáunerstrasse . Beurs (M) .
HUCKELHOVEN . Mehrzweckhalle, Hartlepoolerplatz . Beurs (M-F) .
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (68) . Beurs (M-F-E) .
BRUCK ald MUR . Eduard-Schwarz-Haus, Schillerstrasse 22 . Beurs (enkel A en Sud-Tirol )
SAINT AMBROIX (30) . Maison des Associations . Beurs (M-F) .
BAD AUSSEE . Kurmittelhaus 13-17110-16 h . Beurs (M) .
SOULAC SUR MER (33) . Salie Notre Dame Beurs (M-F) .
FIESCH . Turnhalle, Schulhaus . 8 .30-17 h . Beurs (M )
OBER2EIRING . Handwerkshaus, Bachstrasse 12 9-17 h Beurs (M) .
OXFORD . Exeter Hall, Oxford Rd ., Kidlington . 10-16 h Beurs (M-F) .
WIELICKZKA . Salzbergwerk Wielickzka . Deze beurs gaat door in de zoutmijn op een
diepte van '130 m ! Beurs (M-F-E ; ondergrondse exkursies) .
RADENTHEIN . Kulturhaus . 16-20110-18110-16 h . Beurs (M) . [Nieuwe datum ipl.v . 25-27]
MILLAU (12) . Salie du Parc de la Victoire. Beurs (M-F) .
ZUOZ . Gemeindeturnhalle. 11-18110-16 h. Beurs (M )
SKAGEN . Beurs (M) .
KOPPARBERG . Brusala Loge . Beurs (M).
ZELL AM SEE . Grand Hotel, 9-17 h Beurs (M )
VISBY . Gotland? Beurs (M )
ANNABERG-BUCHHOLZ . Clubhaus Erzhammer (Markt) 9-1719-16 h . Beurs (M) .
LA BOURBOULE (63) . Casino Municipal . Beurs (M-F )
RADENTHEIN . [Verschoven naar 18-20.071] .
MITTERSILL . Hauptschule Beurs (M )
SZKLARSKA POREBA . ul . Kilinskiego 20 Beurs (M-F ; geen juwelen )
EYMOUTIERS (87) . Halle des Sports . Beurs (M-F )
KOSZEG . Burg . Jurisics Str 9 9-2019-17 h Beurs .
GARMISCH-PARTENKIRCHEN . Bayernhalle . 10-18111-17 h . Beurs (M-F-E-J )
LANGBAN . Beurs (M) .
OBERMAISELSTEINIOBERALIG . Haus des Gastes . 10-18 h . Beurs (M-F-J )
UTZENFELDILORRACH . Gemeindehalle . 10-18110-17 h . Beurs (M )
DISENTIS . Mehrzweckhalle (dorpsrand richting ❑ beralp). 13-18110-16 h . Beur s
CELERINA (bij St .-Maritz) . Mehrzweckhalle . 9-21110-18 h Beurs (M) .
ZELL AM SEE . Graadhotel . 9-17 h Beurs (M )
CHAMONIX (74) . Salie Michel Croz . Beurs (M-F )
NARBONNE (11) . Parc des Expositions, Av . de la Mer . Beurs (M-F) .
AURILLAC (15) . Gymnase Jules Ferry, rue du 14 Juillet . Beurs (M-F) .
ALPE-D'HUEZ (38) . Office du Tourisme . Beurs (M-F) .
BRAMBERG . Hauptschule. 9-17 h . Beurs (M) .
ROQUEFORT-SUR-SOULZON (12) . Salie des Fètes . Beurs (M-F-E) .
HETTSTEDT . Mansfeld Museum, Schlossstr 7 10-17 h . Beurs (M-F) .
BRISTEN . Schulhaus 9-17 h . Beurs (M) .
GJOVIK . NAGS-Messe .
PEZINOK . Kulturny dom, Holubyho 42 . Beurs .
LAUENAU . Wasserburg . Vanaf 11/vanaf 10 h Beurs (M-F) .
RIOM . Salie Dumoulin, Av . P . de Nolhac . Beurs (M-F) .
MARTIGNY . Salie Communale, Av . du Gd . St Bernard . 8 .30-17 .30 h Beur s
BERNISSART . Zaal " Omnisport du Préau" Beurs (M-F )
BUDAPEST. Petdfi Halle, Zicky M . Str . 14 9-2019-17 h . Beurs (M) .
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INTERLAKEN . Casion Kursaal, Kongrescentrum . 10-18110-17 h . Beurs (M) .
HANNOVER . Burgerhaus Hannover-Misburg . 11-17 h . Beurs (M-F) .
VIGEVANO (PV) . Beurs + internationale goudwasserswedstrijd .
WIEN-FLORIDSDORF . Haus der Begegnung, Angerer Str . 14 . 13-17110-16 h . Beurs (M) .
AMERSFOORT . "De Hint", Coninckstraat 60 . Beurs .
CLAMART . Hotel de Ville . Beurs (M-F) .
ALTDORF . Personalhaus Dètwyler, Gotthardstr. 13-18110-16 h . Beurs (M) .
NYIREGYHAZA . Pedagogische Hogeschool . 10-18 h . Beurs (M) .
POTSDAM . Blauhaus, H .-Mann-Allee - 10-18 h . Beurs (M-J) .
CHEMNITZ . FORUM, Stdscentrum Bruckenstr . 9-16 h . Beurs (M-F-J) .
NEUBULACH . Festhalle - 10-18 h . Beurs (M).
NIJMEGEN . Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5 . Beurs .
SAALFELDEN . Festsaal Marktgemeinde . 8-16 h . Beurs (M) .
DENVER . Holiday Inn, 4849 Bannock Street . Beurs (M-F) .

En we vermelden reeds de volgende Belgische beurzen :
05

10

B

DE HAAN.
Info

25-26 10

8

LIEGE.
Info :

23

8

BERCHEM .
Info :

11

Atlanta Hotel, Koninklijke baan 34 .12e MINERA MA-beurs van ACA M
Mevr . S . Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat.
Tel. 03/6517926 .
27ste Intermineral (A . G . A . B), Pa/ais des Congrès 10-18 h .
De heer Michel HOUSSA, Avenue des Marteleurs 21, 4100 SERAING
Tel. 04/336236 0
Alpheusdal. 1NTERGEM - ACA M
Mevr S . Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat.
Tel. 03/6 51 792 6 .

Publikatie-kalender Geonieuws
Nummer ` Maand

22(8)
22(9)
22(10 )

oktober 199 7
november 199 7
december 199 7
januari 199 8
februari 1998
maart 1998
a ril 1998

Verzendings- Uiterste datum teks t
datum
❑ p de redakti e
15.08.97
15.09.97
15.10.97
15.11 .97
15.12.97
15.01
. . . . . . . . . . . .. . ..98
........
15.02.98
15.03.98
15.04.98
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
15.05.9 8

(*) 3 weker vroeger dan normaal wegens op reis in januari
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mineraal van de maan d
topaas
thomas range, utah, usa
h . dille n
Topaas, met als formule AI 2SiO4(F,OH) 2 is letterlijk "zo oud als de straat" . Reeds in d e
antieke oudheid werd topaas als edelsteen beschreven, o .a. door Plinius . De naam
Topaas is afgeleid van de naam van een Grieks eilandje, -toko toS ("topaxios") .
Topaas is orthorhombisch, en vormt mooie, soms glasheldere prismatische kristallen, di e
soms mooi beëindigd zijn met talrijke identificeerbare vlakjes . De prismavlakken zijn vaa k
gestrieerd . Sommige vlakken zijn zeer sterk aangeëtst, en vaak komen vloeibare enlo f
gasvormige insluitsels voor. Meestal zijn de prismavlakken {110} en {120} aanwezig, e n
de top wordt meestal gevormd door de vlakken {111}, {011} en {021} . In de literatuu r
werden reeds meer dan 140 vormen beschreven . Er is een perfekte splijtingsrichtin g
evenwijdig met het basale vlak {001}, en dit is vaak in topaaskristallen duidelijk zichtbaa r
(loodrecht op de prismavlakken) . Zelfs in door erosie tot keitjes afgeronde stukjes zij n
vaak de sporen van de splijtvlakken evenwijdig met {001} te zien. Topaas is bijzonde r
hard (8 in de schaal van Mohs), wat het materiaal tot een gewaardeerde edelsteen heef t
verheven .
Omdat topaas in elk denkbaar boek over mineralogie uitgebreid beschreven wordt ,
zullen we ons hier vooral toeleggen op een welbepaalde vindplaats, nl . de Thoma s
Range in het noordwesten van de Amerikaanse staat Utah . In dit gebied worden o p
verschillende plaatsen topaaskristallen gevonden, die in kleur variëren van totaa l
kleurloos tot goudbruin en rose-achtig . Sommige kristallen vertonen dichroïsme, en d e
kleur is dan donker amber wanneer men loodrecht op de lengte-as kijkt, en eerde r
roodachtig in de lengterichting .

Figuur 1
Topaas-kristallen van Thomas Range, Utah . Naar V. Goldschmidt (1922)

s
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De kleur van topaaskristallen van deze vindplaats is niet stabiel wanneer ze gedurende
lange tijd blootgesteld worden aan zeer intens zonlicht . Dat is zeker het geval voo r
duizenden zilverwitte tot kleurloze kristalletjes die in het gebied her en der verspreid o p
de bodem in het woestijnzand liggen . Wanneer de kristallen niet in direct zonlicht
bewaard worden blijft de kleur intakt .
Ontkleurde kristallen krijgen door een dosis radio-actieve straling hun kleur terug . Het is
trouwens door de (natuurlijke) radio-activiteit van de bodem dat de topaaskristallen hu n
kleur gekregen hebben . Kunstlicht heeft absoluut geen invloed op de kleur .
Meestal zijn de topaaskristallen van de Thomas Range niet langer dan 1 .5 cm, maa r
uitzonderlijk wordt er wei eens een groter kristal gevonden (10 cm is het .absoluu t
record) .
Ze komen voor in holtes in rhyoliet, soms (vooral een rose variëteit) samen me t
pseudobrookietnaaldjes . Er komen ook holtes voor in de rhyoliet die losse kristalle n
bevatten in klei, zgn . "fioaters", die vaak dubbelbeëindigd zijn . Men heeft ooit zo'n holte
gevonden die 2000 individuele kristalletjes bevatte !
Voor deze vindplaats geldt meestal : hoe kleiner, hoe mooier . inderdaad, de grot e
kristallen zijn meestal niet erg transparant en glanzen niet mooi .
De beroemdste plek in de Thomas Range is Topaz Valley of "The Cove", in de buurt va n
Topaz Mountain, een berg die overigens zijn naam niet gestolen heeft ! Maynard Topa z
Mine heeft de mooiste slijpbare stenen opgeleverd (tot 15 karaat) .

Figuur 2
Overzichtskaart van Thoma s
Range (Naar J. Holfert, W. Mroch
en J. Fuller, 1997) . Copyright.
Publicatie in Geonieuws met
toelating van de auteurs .
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Begeleiders van topaas zijn pseudobrookiet-XX en hematiet-XX, en in zeldzamer e
gevallen granaat, rode beryl-XX en bixbyiet-XX . Verder komen in de rhyoliet nog enkel e
andere mineralen voor, o .a . kwarts, fluoriet, calciet, ilmeniet, sanidien en opaal (die groe n
fluoresceert) .
Het grootste deel van de mineralisatie van Topaz Mountain is ontstaan naar het einde to e
van een periode met sterke vulkanische activiteit, tijdens of vlak na de stolling van d e
rhyoliet . De aanwezige gassen zorgden voor talrijke holten en spleten, en d e
hogergenoemde mineralen kristalliseerden hierin hydrothermaal (d .w .z . uit oververhitte
oplossingen) uit .
In dit gebied kun je uitgebreid mineralen gaan zoeken en - naar 't schijnt - ook vinden . E r
is trouwens zopas (februari 1997) een boek verschenen waarin alle truuks om met succe s
in Thomas Range mineralen te gaan zoeken uit de doeken gedaan wordt . Ee n
boekbespreking en de bestelmodaliteiten vindt u verder .
Als mineraal van de maand warden goudbruine individuele prismatische kristalle n
aangeboden zonder matrix, en ook stukken rhyoliet met in de holten beëindigde kristallen
(tot maximaal enkele cm !) . Voor de liefhebbers zullen er ook enkele kleine bixbyiet-X X
specimens beschikbaar zijn .
Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan de heer Walter Mroch, een van de auteurs van het boe k
over Thomas Range, voor de toelating om de schets uit het boek en de foto's van topaasXX (die we van het Internet plukten) te publiceren in Geonieuws .
Internet-pagina's
U kan interessante informatie bekomen ove r
Thomas Range, topaas-XX en het boek o p
de volgende URL's :
http.ijwww.gemandmineral.com

http.ijwww.minmarket.com

Figuur 3
Prismatisch topaaskristal van Thoma s
Range . Bron : h ttp://www.minmarket.com .
Copyright. Gepubliceerd met toelating va n
W. Mroch .
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A field geide to topaz and associated °minerals of thé YThomas Range Utah
(Topai Mountain)
J. Holfert, W. Mroch, J. Feller, privé-uitgave, december 1996, 14 X 21.5 cm, 114
pp., 25 (JSD (+ verz. en BTW). Engelstalig.
Dit boekje is bedoeld zowel voor verzamelaars die meer willen weten over de
specimens die -ze van-edit gebied in hun collectie hebben ais voor wie er zelf wi l
gaan zoeken. in bepaalde gebieden kun je er inderdaad volkomen legaa l
mineralen gaan zoeken .:. en vinden 1 De vindplaatsen en de truukjes, cm de
mineralen te ontdekken worden haarfijn beschreven . Voor ebt abeschrijving va n
wat je er kunt vinden verwijzen we naar het artikel over topaas in dit nummer.
Het boek bevat 65 kleurfoto's van een zeer goeie kwaliteit en een 304ta1 zwartwi t
foto's van de vindplaatsen . De kleurfoto's zijn van de hand van Jeff Scovil, en het
gaat steeds om specimens die de laatste twee jaar gevonden zijn .
U kan informatie over dit boek opvragen via het internet
http :llwww.gemandm i neral.com.
U kan ook een exemplaar bestellen door voor 3016/97 1100 BEF per exemplaa r
over te maken op p.r. 000-0291704-25 t.n.v. Henri Dillen, Doomstraat 15, B-9170
Sint-Gillis-Waas (d i. iets meer dan 25 USD + BTW + verzendingskosten ;
eventueel wisselgeld krijg je terug samen met je exemplaar van het boek) ,
Wil je ook de CD-ROM met 60 originele " jpg-beelden van de hand van Jef f
Scovil? Die kost ongeveer 150& BEF, en je kunt hem via dezelfde weg•bestellen.

Figuur 4
Topaas-"floater" met dubbelbeëindigde kristallen van Thomas Range, Utah, US A
Bron : http://www. minmarket. com. Copyright . Gepubliceerd met toelating van W. Mroch .

1 30

Geonieuws 22(6), juni 1997

tucson . . .
mythe of werkelijkheid ?
h . dillen
Vanaf de jaren zeventig was in mijn ogen Tucson zoiets als Mekka : zoals elke
rechtgeaarde Moslim ten minste één keer in zijn leven op bedevaart gaat naar Mekka, z o
vond ik dat ik als mineralenverzamelaar één keer in mijn leven Tucson moest bezoeken .
Of, zoals een Amerikaan het zei : "In the life of a mineral collector three things are
certain : death, taxes and Tucson . . . "
Dit wordt geen systematische handleiding voor de organisatie van een reis naar Tucson ,
noch zonder meer een opsomming van wat er te zien was . Het wordt ee n
ooggetuigenverslag zoals ik het beleefd heb, dat wil zeggen van de hak op de tak . Ik be n
me er tevens van bewust dat het voor mij de eerste keer was, maar dat is eerder ee n
voordeel dan een nadeel : ik was nog niet geconditionneerd . . .
Omdat dit artikel niet bedoeld is voor de habitués (zij mogen het natuurlijk ook wel lezen )
maar ook voor hen die nog nooit van Tucson gehoord hebben, beginnen we bij het
begin . Tucson is een stad (geen stadJE !) in het zuiden van Arizona in d e
Verenigde Staten . Het ligt een kleine 200 km te n
zuidoosten van de hoofdstad Phoenix ,
en zowat 30 km van d e
Mexicaans e
grens .

In Tucson vindt jaarlijks, in februari, d e
grootste beurs te r
wereld plaats va n
mineralen,
edelstenen, juwele n
en (in mindere mate)
fossielen .
Bezoeken is een vee l
te zwak woord . D e
uitdrukking "de mineralenbeurs vain Tucson bezoeken" slaa t
dan ook nergens op .
Om te beginnen gaa t
het niet om de beurs
van Tucson, maar o m
het geheel van beurzen, voordrachten, recepties, excursies, vergaderingen en allerle i
andere activiteiten, gespreid over meer dan 3 weken . Ten tweede "bezoek" je Tucso n
niet . .. Tucson beleef je . Dit jaar, 1997, was al de 43ste aflevering, zodat dit daarenbove n
ook de oudste van de belangrijke mineralenbeurzen is .
Tucson.. .
Alles is oorspronkelijk gegroeid uit de activiteiten van een plaatselijke vereniging, d e
TGMS (Tucson Gem and Mineral Society) met een eerste bescheiden mineralenbeurs i n
1954. Deze eerste beurs was zelfs kleiner dan onze eerste Minerant, met slechts 150 0
bezoekers en enkele tientallen exposanten . Na twee jaar al, in 1956 verhuisde de beur s
naar de Pima County Fair and Rodeo Grounds (6th Avenue), en bleef daar tot in 1972 .
Toen verhuisde de beurs definitief naar het Tucson Convention Center (TCC) . Diezelfde
TGMS organiseert nu nog altijd de zogenaamde "Main Show" in het hypermodern e
Tucson Convention Center . Het is, net zoals de MKA, een "Non-profit organisation", e n
het hele werk valt ook daar op de rug van een handjevol vrijwilligers die de organisati e
en realisatie op zich nemen .
In de loop der jaren zijn dan, eerder tegen dan met de zin van de organisatoren, d e
zogenaamde "sattelite shows" als paddestoele n
uit de grond geschoten . Diverse hotels en andere
etablissementen (zelfs een - ondertussen beroemd geworden - benzinestation) begonne n
voor, na, of zelfs simultaan met de main sho w
alternatieve beurzen te organiseren, met
wisselend succes . En, zoals je kunt verwachten ,
kun je zo'n mengelmoes van initiatieven nie t
onder controle houden zoals wij dat in Europ a
gewend zijn . Iedereen verkoopt wat hij wil e n
waar hij wil, en zo kun je een Afghaanse stan d
zien waar je zowel Perzische tapijten als blokke n
lapis lazuli tot meer dan 100 kg kunt kopen (als j e
genoeg geld hebt tenminste) .
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Ondertussen zijn er meer dan 20 mineralenbeurzen, waarvan sommige volledi g
gespecialiseerd in juwelen en siervoorwerpen, andere in mineralen voor verzamelingen ,
voor fossielen kun je het best terecht in de Ramada Inn, enz . Niet alleen hotels e n
diverse zalen worden omgetoverd tot mineralenparadijzen, maar ook grote tenten e n
open-lucht markten . Het aantal bezoekers werd dit jaar geraamd op 100 000 (jawe l
honderdduizend !) . Uit pure nieuwsgierigheid heb ik alle officieel ingeschreve n
exposanten die in de catalogus vermeld warden geteld, en kwam uit op een totaal van . . .
2957 exposanten ! Er zijn er wel bij die aan meerdere shows meedoen, maar anderzijd s
zijn er ook nog heel wat niet-officiële "kraampjes" . AI bij al mag je zeker stellen da t
gespreid over drie weken een kleine 3000 exposanten hun waar uitstallen .
Je mag het dus wel vergeten om alles rustig en in detail te gaan bekijken . De catalogu s
telt 580 pagina's en weegt 1 .2 kg . En dit is meteen een typisch Amerikaanse stij l
Amerikanen vergelijken en taxeren graag : "de grootste ter wereld", "de mooiste van d e
Verenigde Staten", "de zaal is zo groot als een voetbalveld" . . .
Hoe bezoek je de beurs (onderverstaan : beurzen) ? De meeste beurzen liggen min o f
meer binnen een straal van een half uurtje stappen . Daarenboven rijden shuttle-busjes j e
van de ene show naar de andere . Dat is zelfs gratis, en wanneer je, in tegenstelling to t
de meeste buitenlanders niet vergeet de chauffeur (ongevraagd) een dollar in zij n
handen te stoppen word je als een koning behandeld (en zelfs tot voor je deur gebrach t
als je dat wil) . Voor de rest is openbaar vervoer er zo goed als onbestaande, en als da t
er al is is het meestal niet genietbaar . Zoals elders in de Verenigde Staten is ee n
huurwagen bittere noodzaak .
De meeste shows die vanaf begin februari lopen zijn pure "schmuck-"beurzen . Dit jaa r
was voor het eerst de "Main Show" opgesplitst in een "Wholesale Show" (week-end 1) e n
een "Retail Show" (week-end 11) .
De Wholesale Show is, zoals je kunt verwachten, enkel toegankelijk voor vaklui . De term
"vaklui" houdt hier evenwel niet in dat je iets van mineralen zou moeten kennen, enke l
dat je er handel moet in drijven . Enfin, met wat babbelen lukt het ook wel . Deze beur s
was een zware tegenvaller, zowel voor de exposanten als voor de (zeldzame )
bezoekers . Het aanbod was erg beperkt (slechts een paar echte mineralenhandelaars )

Hotels, motels en
markten langshee n
de Interstate 1 0
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Moeders mooiste . . . een 15 cm grote

pasteigroene tweeling van fosfofylliet-XX
van de Unificada Mine, Cerro di Potosi,
Bolivië

en zeker niet spectaculair . ❑p zondag rond de middag telde ik in de ganse zaal precie s
22 bezoekers (waarvan weliswaar 3 MKA-leden !) . 't Is te hopen dat ze dit experimen t
niet nog eens herhalen . Dit was de eerst beurs die ik bezocht, en de moed zonk me al i n
de schoenen . . .
Dan in de namiddag een eerste bezoekje gebracht aan de diverse tenten, markten ,
hotels en motels langsheen de Interstate 10 . In het eerste hotel (Holiday Inn Express )
waar ik binnenstapte was ik binnen de vijf minuten alweer een stuk of drie bekende n
tegengekomen . De wereld wordt inderdaad klein !
In heel dit gebied langs de 110 is het aanbod uiterst gevarieerd, maar echt fijne mooi e
dingen moet je hier niet zoeken . Naast de alomtegenwoordige kraaltjes en kettingen e n
andere Schmuck vind je hier vooral ruwe mineralen bedoeld voor het vevaardigen va n
siervoorwerpen . Roze kwarts, diverse chalcedoonvariëteiten enz. worden er aangebode n
per palet of big bag van 1 m' !
In de Pueblo Inn kon je aan de ene kant van het gazon de Afghaan-met-de-tapijten-enlapis-lazuli bezoeken, en aan de andere kant de kamer/winkel van J . Michel Howard, me t
een hele lading zeldzame fosfaatmineralen (kidwelliet en een aantal Blaton-achtig e
zaken zoals berauniet, cacoxeniet, rockbridgeiet enz .) .
Op de "vrije markt" (daarmee bedoel ik de kraampjes langs de weg, op parkings e n
overal waar plaats is) is het uitkijken geblazen . Op 100 kraampjes zijn en zowat 2 of 3
enigszins interessant tot héél interessant. Het gaat dan vaak om een Arizoniaan di e

1 34

Geonieuws 22(6), juni 1997

en
ongetwijfel d
de
goedkoopste . . .

rechtreeks verkoopt wat hij een paar maanden ervoor gevonden heeft . In deze omgevin g
zijn dat wel uitzonderingen, en je moet bijzonder goed uitkijken om ze op te merken .
Een op het eerste gezicht interessante stand, met kubieke meters systematisch e
mineralen, valt op het tweede gezicht bitter tegen ; de meeste specimens zijn hu n
etiketje kwijt t Wat wil je, zegt de man, ze zijn in de loop van de week allemaa l
weggewaaid . Onverkoopbaar geworden dus !
De Congress Street Expo (op een boogscheut van de Holiday Inn City Center) is ee n
schmuck-markt in een aantal reuzetenten (en gewoon buiten), maar daar is voor d e
zuivere mineralenverzamelaar weinig of niets te halen . Verrassend interessant was d e
La Quinta Inn, wat afgelegen t .a .v . de andere hotels . Heel weinig bezoekers hier, maa r
misschien had de gietende regen daar iets mee te maken . Wel een paar interessante
dealers, met een eerste aderlating van de portemonnee voor gevolg . Dat was ook he t
historisch moment van de eerste aankoop die ik niet meer kon dragen . . .
Van daar naar de Executive inn en de Ramada Inn is maar een wandeling van een goei e
twintig minuten . De Ramada Inn is een belangrijk trefpunt voor d e
fossielenverzamelaars, maar ook verzamelaars van mineralen komen er ruim aan hu n
trekken . We troffen hier een paar interessante Chinese dealers met betaalbare cinnaber XX van een uitstekende kwaliteit, en 's werelds beste sincosiet-XX (een spectaculair e
vondst van vorig jaar) .
En dan . . . naar de overkant van de straat : de Best Western Executive Inn, het Mekk a
van de echte mineralenverzamelaar . Hier vind je in totaal 166 stands die stuk voor stu k
een uitgebreid bezoek waard zijn . Een stuk of 30 stands zijn opgesteld in de "Ballroom" ,
en de rest gebruikt zijn hotelkamer als winkel . En dat is een spectaculair zicht .
Iedereen heeft op een of andere manier zijn kamer heringericht. In sommige kamers i s
het meubilair (bedden inclusief) gewoon vervangen door eigen expositiekasten, andere n
hebben er hun kasten gewoon bijgepropt . Vaak warden de twee bedden op elkaa r
geplaatst, of gewoon rechtop tegen de muur ! Je hebt zeker niet voldoende fantasie o m
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Moet kunnen . . . "Show special invisibl e
metaphysical quarfz. Feel the power.
$ 2.00 each . . . "

alle varianten te bedenken die je er ziet . Aan de reuk van het gebruikte voedsel merk j e
direct dat in een kamer Chinezen wonen, sommigen liggen op hun bed TV te kijken ,
anderen hebben een complete winkelinstallatie meegebracht, inclusief fax ,
kopieermachine en kasregister . Het terras dient hetzij als magazijn hetzij als etalage . . .
Onvoorstelbaar gezellig en origineel . In de Executive Inn alleen ben je gauw 1 á 2 dage n
bezig .
Hier huizen de meeste professionelen die niet aan de Main show deelnemen . Je vindt e r
een David Shannon, Tony Nickisher van Excalibur Minerals, Paul Botha, de Jeffre y
Mining Co ., Wright's Rock Shop en vele anderen . Dat het gezelschap internationaal i s
hoeft geen betoog : je vindt er Japanners, Chinezen, Duitsers, Canadezen, Brazilianen ,
Zuid-Afrikanen, Australiërs, Zairezen, en zelfs . . . Amerikanen ! Ook de Russen bleve n
niet onopgemerkt . Je bezoek aan de Executive Inn is een aaneenschakeling va n
kennismaken, kiezen, discussiëren, hamburgers eten, pintjes drinken en met stene n
sleuren . Dit is zeker een top-belevenis die je niet mag missen .
En het laatste week-end van de shows is er de vierdaagse "Main Show" in het prachtig e
Tucson Convention Center . Deze show kun je ruwweg indelen in 3 categorieën . De
inkomhal wordt ingenomen door talrijke stands van uitgeverijen, grote verenigingen ,
officiële diensten enz .
De twee andere categorieën zijn de mineralenhandelaars en de schmuck-handelaar s
(zowat 50 % van elke soort) . De grote hal met bijbehorende arena is prima verlicht, me t
gangen tussen de stands waar je gemakkelijk met je auto zou kunnen rijden . Het aanbo d
is uitsteken qua kwaliteit, de prijzen evenwel spectaculair . Je ziet er getallen in dollar die
wij in Europa in BEF gewend zijn !
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De harde cijfers . . .

aantal officiële beurzen
aantal exposanten
aantal bezoekers
periode
catalogus
hoogste prijs voor 1 specimen (1997)
laagste prijs voor 1 specimen (1997)
zwaarste specimen

23
3000
> 100 000
22 dage n
580 pp ., 1 .2 kg
1 120 000 BE F
gratis
> 2 ton

Velen beweerden dat het aanbod die jaar niet fameus was . Als dat waar is, dan vraag i k
me af wat er de vorige jaren dan wel niet moet te zien geweest zijn . De meeste
exposanten, op enkele uitzonderingen na, hanteren hoge tot zéér hoge prijzen .
Specimens van 10-20 dollar zijn uitzonderingen, vanaf 100 dollar is eerder de regel . . . e n
dat loopt dan op tot tienduizenden dollar voor superspecimens . Heb je (heel) veel gel d
en heb je je zinnen op museumstukken gezet, dan kun je hier je gang gaan.
Als minder gefortuneerde mineralenverzamelaar hou je het beter bij een paar hotel s
zoals de Executive Inn, maar de Main Show is zeker de moeite waard om rond te kijken .
Naast de stands, die op zichzelf de moeite waard zijn, is er jaarlijks een prachtig e
tentoonstelling, waarbij sommige beroemde musea zouden verbleken . Het hoofdthem a
dit jaar was koper en kopermineralen, een onderwerp dat in Arizona, de "Copper State "
wel op zijn plaats is .
Op vrijdag 14 februari werd ik door Doug Mitchell uitgenodigd op de jaarvergadering va n
de Fluorescent Mineral Society (FMS) in de Executive Inn . Het was een wa t
rommelachtige, geïmproviseerde vergadering op een terras naast het hotel, waar he t
behoorlijk koud was . Zoals het voor zo'n vereniging past ging alles in het donker door, e n
na het officiële gedeelte waren er alleen nog ruggen te zien van fluorescentie-freaks di e
met hun lampjes speelden . . . van duistere zaakjes doen gesproken ! De fluorescentiefanaten kunnen bij mij een volledig verslag van de hand van Doug Mitchell krijigen va n
alles wat er aan fluorescerende mineralen te zien was in Tucson .
Een overzicht geven van alles wat er te koop enlof te zien was is uiteraard totaa l
onmogelijk .
De tentoonstelling
Voor wat de tentoonstelling betreft
was de absolute topper een klein e
vitrine van David Wilber met slecht s
twee specimens, maar wat voo r
specimens !
Het eerste was een fosfofyllietspecimen waar iedereen met ope n
mond stond naar te kijken . Het gaa t
om een zuiver pastelgroene e n
doorzichtige groep (een vlindervormige tweeling) van zo'n 15 c m
lang . Dit specimen werd in de zes -
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tiger jaren gevonden in de Unificada Mine, Cerro di Potosi, Bolivië .
Ernaast stond een al even mooie groep van bloedrode rhodochrosiet-rhomboëders va n
5-6 cm ribbe van de Sweet Home Mine, Alma, Colorado, USA . Een andere klassieke r
was een aggregaat van zowat 20 cm lange prismatische legrandiet-XX van Mexico . e r
waren letterlijk kasten vol met prachtige kopermineralen van Arizona en elders, en twe e
kasten met vele tientallen centimeter-grote diamanten (o .a . eigendom van David New ,
die van systematiek-handelaar blijkbaar geëvolueerd is naar diamanthandelaar) .

Het aanbod
Een overzicht geven van wat er te koop was is zowaar nog moeilijker : het gaat namelij k
wellicht om een paar miljoen (!) specimens (indien je rekent dat 3000 exposanten elk 50 0
specimens bij zich hebben dan kom je al bij 1 500 000 uit !) .
Chinese mineralen waren er in overvloed, met op kop prachtige cinnaber-XX ,
auripigment-XX, realgar-XX, scheeliet-XX, cassiteriet-XX, fluoriet-XX en noem maar op .
Ook de Russen waren goed vertegenwoordigd, vooral met edelstenen e n
halfedelstenen, en massale hoeveelheden uvaroviet-granaat . Van Afghanistan e n
Pakistan was er een groot aanbod van spodumeen, beryl, topaas, toermalijn en lapi s
lazuli . Indische zeolieten waren er in kubieke-meter-hoeveelheden, en ook veel goei e
cavansietspecimens, o .a . bij MKA-medelid Georges CLAEYS, die ook een interessan t
aanbod had van mineralen van Rusland en Mont-Saint-Hilaire, Canada .
Overvloedig waren ook topaas-XX van Thomas Mountain in Utah te krijgen, en zelfs aa n
redelijke prijzen . Alaska was vertegenwoordigd met mooie almandien-granaten . Er ware n
ook heel wat specimens van diamant oplin kimberlietmatrix afkomstig van Udachmaya in
Yakutia, rusland. Deze specimens zijn uiterst duur (minimaal een paar duizend dollar), e n
het is uiterst moeilijk te controleren of de diamanten niet op de matrix gemonteerd zijn .
Voor een paar duizend dollar is heel wat geduld en handigheid mogelij k
De sincosiet-XX van Black Hills, South Dakota waren uitzonderlijk . Ze gelijken als twe e
druppels water op torbemiet-XX, maar het gaat om een Ca-V-fosfaat (een paar tientalle n
dollar voor een thumbnail, 150 à 300 dollar voor een mooi handstuk(je)j .

steentjes binnen.. .
David Shannon)
weinig volk op de

Whoiesale Show . . .
een MKA onderonsje . ..
steentjes
inpakken .. .
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en steentjes buiten
(EI Paso Rockshop)
meer volk op de
Retail Sho w
en een FMSonderonsje
en
opsturen .. .
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Fluoriet was letterlijk alomtegenwoordig, met o .a. veel paarse parketstruktuur-specimens
van Muzquiz, Mexico (je weet wel, het mineraal dat het kaft van het boek van Pau l
Tambuyser, uitgegeven door de MKA, "Zelf Mineralen Determineren" opfleurt) .
Overvloedig was ook wulfeniet (o .a . van de Red Cloud Mine, Arizona) aanwezig, to t
centimeters-grote kristallen .
Deze overvloed had echter geen enkele invloed op de prijzen : ze waren gewoo n
onbetaalbaar ! Vanadiniet-XX waren wel betaalbaar, en dioptaas-XX, ook van Arizona ,
kon je hier en daar tegen een schappelijke prijs aankopen .
Voor een mooi specimen met rhocochrosiet-XX van de Sweet Home Mine, Alma ,
Colorado, heb je een kapitaal nodig . Edelsteenslijpers moeten in Tucson bijzonder goe d
aan hun trekken komen : alle mogelijke beryl-, korund- en chalcedoonvariëteiten lagen e r
letterlijk voor het rapen, naast topaas, granaten, toermalijn enzovoort.
Kinoiet was heel verpreid in kleine "lotjes" te vinden, maar nergens overvloedig (di t
mineraal is trouwens genoemd naar Pater Kino, de stichter van de San Xavier Missio n
ten zuiden van Tucson) .
Ook was er een ruim aanbod van roze haliet-XX van Searles Lake, California, USA .
Minas Victoria (spanje) was aanwezig met een massale hoeveelheid pyrietkristallen va n
Navajun . en vergeten we ook niet de spectaculaire chalsosiet- en bornietkristallen van d e
Flambeau Mine, Lady Smith, Wisconsin, USA . Van Yukon (Canada) waren er enkel wa t
lazuliet-XX Van gormaniet hebben we in heel Tucson nog maar 1 stukje gezien (3X6 cm ,
een slordige 4000 BEF ; wie zich dus 2 jaar geleden een stukje heeft aangeschaft al s
"mineraal-van-de-maand" bij de MKA heeft er een goeie zaak aan gedaan) .
Zoals reeds gemeld had een dealer (die trouwens samen met een partner over de clai m
beschikt) een groot aanbod van kidwelliet met bijbehorende begeleiders . Het ongelu k
sloeg echter toe : onderweg van Arkansas naar België (nl . in New Jersey) is de doo s
leeggestolen . Buiten de verzendingskosten zal ik wellicht niets kunnen recupereren ,
want het goedje was niet verzekerd . Voorlopig zal de kidwelliet (bij mij althans) dus vri j
duur zijn .. . want ik zal wellicht slechts een kleiner aantal vervangspecimens te pakke n
kunnen krijgen .
Onze collega Roger Leemans (Brussel), die we ook verschillende keren ontmoe t
hebben, heeft de moeite gedaan om heel nauwgezet nota te nemen van een aanta l
specimens die het onthouden waard waren . Wij geven er een bloemlezing uit .
♦ goudplacers van de Eagie Nest Mine, Placer Co ., California : 343 000 à 700 000 BE F
♦ ferberiet-XX van 7 cm lang op sideriet van Panasquiera (het geheel was zo'n 30 X 3 0
cm groot) : 87500 BE F
♦ een beryl-kristal (var . heliodoor) van Oekraine, 6 X 20 cm : 630 000 BE F
♦ een prachtig stibnietkristal van Japan : 1 120 000 BEF (voor zover ik weet, ongevee r
het record van dit jaar)
♦ een mooi serandiet-aggregaat van Mont-Saint-Hilaire, 10 cm groot = 12 250 BE F
♦ cavansiet-XX van India hebben we gezien van 175 tot 175 000 BEF !
♦ een perfect cassiterietkristal (6X7 cm) van China : 420 000 BE F
♦ de pyromorfiet van Bunker Hill, Idaho, USA is een (onbetaalbare) rage : de prijzen
variëren van 10 500 BEF voor een stukje van 1X2 cm tot 700 000 BEF voor ee n
handstuk van 9X12 cm !
♦ rhodochrosiet-XX van de Sweet Home Mine waren ook goed vertegenwoordigd ;
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vanaf 2 600 BEF voor een kristalletje zonder matrix tot 880 000 BEF voor een krista l
van 5X7 cm op matri x
ook uit China waren er diamanten op matrix voor een prijs die zo laag was (3000 à
7000 BEF) dat het m .i . om opgekleefde diamantjes gaat . De Chinezen zijn daar hee l
bedreven in !
mooie apatiet-XX van Panasquiera kon je al kopen voor een goeie 150 000 BEF (pe r
specimen !)
voor een crocoiet van Tasmanië, 20X30 cm betaalde je (of beter : betaalden ze) 42 0
000 BEF
en collega Hubert SULS zou voor een mooi barietje slechts 175 000 BEF hebben
moeten neertellen .
legrandiet is afschuwelijk duur geworden : aggregaatjes van 1 tot 3 cm (weliswaar me t
vrijstaande prismatische kristallen) kosten zo'n 20 000 tot 70 000 BEF, en mooi e
museumstukken zelfs tot 350 000 BEF !
een mooie torberniet van Shaba (5X12 cm, met kristallen van 1 .5 cm) ging weg voo r
260 000 BEF .

Wat was er niet te koop ? We hebben er weinig of geen Europese systematisch e
mineralen gezien, zoals vantasseliet, ardenniet, theisiet, strunziet, klebelsbergiet ,
mineralen van de Lengenbach-groeve . Enkele Amerikaanse beroemdheden ontbrake n
ook op het appèl, o .a . Yukon-mineralen (enkel een beperkte hoeveelheid lazuliet-XX e n
een enkel gormaniet-specimen) en santaclaraiet . Na een dodelijk ongeval vorig jaar is de
Getchell mine voor alle verzamelaars gesloten, en er is dan ook zo goed als gee n
"aanvoer" meer van realgar, auripigment, getchelliet en a fortiori galkhaiet-XX . We
hebben enkele kleine maar prachtige specimens met galkhaiet-XX kunnen aankope n
van een kennis die niet exposeerde . Callaghaniet is ook erg zeldzaam (en duur )
geworden) .
In alle opzichten kun je zonder overdrijven stellen dat Tucson een beurs is va n
kontrasten : de prijzen zijn soms (in de hotels en op de markten) heel schappelijk, maa r
soms ook belachelijk hoog . En de kwaliteit van het aanbod varieert van rolkeien-kwalitei t
tot de meest verfijnde lekkernijen . De vakkennis van de exposanten varieert van nihil to t
universitair-professioneel niveau .
Dat het aanbod voor systematische verzamelaars toch best meeviel bewijst het feit da t
een goeie (Amerikaanse) kennis en geroutineerd systematiek-verzamelaar (rond d e
2000 species) zijn collectie met liefst 150 nieuwe species kon verrijken . Wat men oo k
vertelt, goede kwaliteit is op talrijke stands aanwezig, maar je moet tijdens je rondgan g
het kaf van het koren kunnen scheiden .
Het is zeker niet de bedoeling aan dit artikel een reisverhaal vast te knopen, maar wa t
goeie raad, anecdotes, faits-divers en conclusies zijn hier toch op hun plaats .
Een bezoek aan Tucson in februari loont beslist de moeite 1) voor de mineralenverzamelaar-met-spaargeld, 2) voor de zeer geïnteresseerde verzamelaar die prachtig e
stukken wil zien en het gewoon eens wil "meemaken" en 3) voor al wie geïnteresseerd i s
in mineralogie en dit wil kombineren met een vakantiereis doorheen Arizona, m .i . een
van de mooiste staten van de USA .
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De reis
Wanneer je vanuit Zaventem (of ook Schiphol) vertrekt gaat het naar Tucson altijd vi a
een "draaischijf-luchthaven", doorgaans Chicago, Atlanta, Minneapolis, Washington of
New York . In februari heb je het minst kans op vertragingen of afgelastingen va n
vluchten indien je via het meer zuidelijk gelegen Atlanta gaat . in Chicago en Minneapoli s
durft de sneeuw vliegen wel eens onmogelijk maken ! De totale reistijd (vertrek ui t
Zaventem tot uitstappen in Tucson, met een overstaptijd van 2h) is ongeveer 14 uur . Te l
daar nog wat reistijd bij in België, wachten op je bagage en zo en je bent uiteindelijk al
gauw zo'n 18 uur onderweg . De prijs voor een ticket varieert van 18000 tot 25000 BEF.
Betalen
Je kunt betalen met dollars uiteraard, maar biljetten van 100 USD en meer worden nie t
graag aanvaard (het percentage valse bankbiljetten is namelijk schrikbarend hoog !J .
Traveller's cheques worden overal aanvaard . Met een credit card kun je bij minde r
exposanten terecht dan ik dacht (zowat de helft) .
Prijsverschillen tussen de verschillende exposanten zijn soms enorm ! Voo r
evenwaardige stukken kunnen prijsverschillen gemakkelijk oplopen tot een factor 20 ! Dit
wil zeggen dat wat je bij de ene voor 10 dollar koopt, bij een andere 200 dollar en mee r
kan kosten . Het is dus vooral zaak uit je doppen te kijken en niet te veel te kopen tijden s
je eerste rondgang . Eerst zorgvuldig verkennen is de boodschap !
De beste zaken doe je op het einde van de show(s) . Wanneer sommige exposanten e r
tegenop zien alles weer mee naar huis te moeten nemen zijn zij vlug geneigd hog e
kortingen te geven voor grote stukken of belangrijke partijen . Op zaterdagavond (en dat
was dus niet eens de laatste dag van de beurs) kreeg ik een aanbod voor een gans e
tafel systematiek : 85 % korting indien ik alles meenam . Wegens tijdsgebrek (ik kon d e
zaak niet meer inpakken en verzenden voor we verder reisden) ben ik niet op he t
aanbod kunnen ingaan .
Transpor t
Wanneer je veel koopt zit je uiteraard met de nodige transportproblemen . Het gewich t
van elk stuk bagage is namelijk beperkt tot een goeie 30 kg . Aan de Executive Inn is e r
evenwel een kraampje waar je alle soorten verpakkingsmateriaal kan aankopen (tege n
een redelijke prijs), je kunt er je mineralen verzenden en zelfs indien gewenst late n
inpakken (ais je maar betaalt . . .) . Laat je niet verleiden om je pak niet te laten verzekeren :
zoals hoger vermeld ben ik dit jaar een belangrijke zending kwijtgeraakt door diefsta l
tijdens het traject . In Tucson zijn er trouwens verschillende andere bedrijven actief waa r
je mineralen kunt verzenden . UPS, TNT, DHL enzovoort zijn daar nog veel populairde r
dan hier !

Accomodatie en vervoe r
Er bestaan tal van alternatieven, die afhangen van je smaak, je voorkeur en j e
portemonnee . Het duurst is een hotelkamer nemen in het centrum van Tucson (het bes t
geschikt is de Holiday Inn City Center, waar je wel best 4 à 5 maand op voorhan d
reserveert ; de eerste week van februari mag je het sowieso vergeten omdat er daar da n
ook een (juwelen-)beurs is ; prijs 125 USDldag voor een 4-persoonskamer) . Dit is zeke r
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de meest comfortabele mogelijkheid .
Vermits je sowieso beslist een auto moet huren (in de USA kun je echt niet zonder f) ku n
je eventueel wat verder van Tucson in een Motel een kamer huren . Dat kan al vanaf zo' n
50-60 USD per nacht . Sommigen kamperen op een van de campings in de buurt va n
Tucson, en het huren van een Mobil Home is nog een ander alternatief . In dit laatst e
geval moet je wel tijdig (d .i . ten minste enkele maanden op voorhand) reserveren via j e
reisagentschap .
Licht je vooral op voorhand zeer goed in omtrent alle types verzekeringen die je in d e
USA best afsluit . Een supplementaire ziekte- en ongevallenverzekering is m .i. een must,
liefst met een dekking van 1 miljoen BEF per schadegeval (de klassieke Europ e
Assistance, Europech e .d . hebben slechts een dekking van een paar 100 000 BEF, e n
dat is gezien de prijzen voor verzorging in een Amerikaanse kliniek, veel te weinig !) .
Wanneer je je auto afhaalt moet je zeker ook een CDW (Collision Damage Waiver) e n
eventueel een UMP (Uninsured and Underinsured Motorist Protection) nemen . Dit is
geen overbodige luxe, wat sommigen ook beweren ! Het best huur je een auto bij ee n
van de drie groten in de USA : Hertz, Avis of Alamo . Indien je namelijk onderweg pec h
hebt of zo ben je dan veel beter af dan met een kleine plaatselijk verhuurbedrijfje . D e
wagens van deze 3 firma's zijn ook altijd bijna nieuw . Mineralenverzamelaars, denk e r
ook om dat welke verzekering je ook neemt je nooit verzekerd bent wanneer je op ee n
niet-verhard wegdek rijdt, en dat zou je duur te staan kunnen komen bij een ongeval 1

Agave in de sneeuw...
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Saguaro-cactus in de zon ...
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Klimaa t
Arizona zou een droog en warm klimaat moeten hebben . Het kan geen toeval meer zij n
dat, wanneer ik ergens kom, het weer altijd extremer is dan sinds mensenheugnis he t
geval is geweest . Op 27 en 28 februari hebben we in Arizona de volledige portie rege n
gezien voor een gans jaar, zegden ze, maar dat hadden we twee weken eerder ook a l
eens gehoord . Wat er ook van zij, op 14 februari zou ik met een Amerikaanse vriend di e
van zijn vader een 4X4 had geleend mineralen gaan zoeken in de buurt van he t
Coronado State Park (niet ver van Bisbee) . Tot 20 cm verse sneeuw lag er op al di e
tropische cactussen en agaven . . . en zelfs met een 4X4 was er in de bergen gee n
doorkomen aan ! Op 27 februari was alle verkeer in Flagstaff en bepaalde delen va n
Monument Valley onmogelijk geworden, en in Death Valley hebben we gebibberd van d e
kou ! Enfin, volgens de boekjes is het in zuidelijk Arizona altijd mooi weer . Wees toch
maar voorbereid op het gebruik van sneeuwkettingen wanneer je in de winter naar d e
Grand Canyon wil !
Side seeing
Arizona is gewoonweg grandioos . Arizona is gewoon één grote prentkaart . Indien je d e
tijd hebt zijn m .i . aanraders : Sonora Desert Museum (in feite een open-lucht park) ,
Saguaro National Forest, Boyce Thompson Arboretum en uiteraard de Grand Canyon e n
Zion National Park . Ook Petrified Forest", Meteor Crater, de Canyon de Chelly ,
Monument Valley zijn bepaald indrukwekkend . Als je van de woestijn houdt is in feit e
ieder hoekje van Arizona mooi .

Besluit
De titel van dit artikel eindigde met een vraagteken : "Tucson, mythe of werkelijkheid . . . ? "
Tot mijn spijt kan ik op deze vraag nog altijd niet antwoorden . In ieder geval wordt in d e
tijdschriften steeds enkel kommentaar gegeven op spectaculaire stukken, waardoor me n
geen idee heeft wat voor rommel er (ook) verkocht wordt . Wat in de tijdschrifte n
beschreven wordt geeft zeker een vertekend beeld (zowel in de negatieve als i n
positieve zin) van wat er te zien en vooral te doen is . Wanneer je op voorhand wa t
kortakten legt (wat tegenwoordig uiterst gemakkelijk gaat via het Internet), dan kan j e
zorgen voor een programma dat zo vol zit dat je het gevoel hebt in een stevig e
werkweek verzeild te zijn geraakt .
Lezers die ook eens naar Tucson zouden willen gaan, maar niet goed weten hoe ze he t
moeten aanpakken kunnen alle informatie bekomen waarover we (d .i . ikzelf en d e
andere MKA-ers die Tucson recent bezochten) beschikken . Vragen staat vrij !
In ieder geval : Tucson loont de moeite op allerlei gebieden, en Arizona nog meer .
Dankwoord

We zijn dank verschuldigd aan de heer Roger LEEMANS (die in Tucson dit jaar z o
nauwgezet nota nam van specimens en prijzen) voor de toelating om zijn gegevens in dit
artikel mee te verwerken .

144

Geonieuws 22(6), juni 1997

uit onze tijdschrifte n

EXTRALAPIS, nr . 11, 10 .96
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(naam - ontstaan - pyrietfossielen - top tie n
pyrietvindplaatsen - Elba - Oberdorf - Waldenstein Nanisivik - Navajun - Huanzala - Spruce Claim kristalvormen - conserveren van pyriet) .
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van de bekendste
vindplaatsen in de wereld :
U.S.A., Brazilië,
Madagascar,
Turkije, Centraal Afrika ,
Patagonië, België en
vele andere plaatsen . . .

PETRIFIED FORES T
- afgewerkte schijven ln alle maten

GRUITRODERBAAN 3 5
3670 MEEUWEN (LIMBURG )
tel . & fax 01 1179 24 68

tot bladen voor salontafels
• boomstammen in alle maten

MINERALEN-FOSSIELE N
Je hobby ?

Je passie ?

Je beroep ?

Welkom in de wereld va n

NTERKRISTA

MINERALEN - TOEBEHORE N
Daar Is zowel te den !
Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkingsmachines) instrumenten (loupes, microscopen, UV-licht, Geigerteller, kompassen, ultrasoonbaden), presentatiemateriaal (JOUSI-doosjes, standaards ,
sokkels), enz . . . .
INTERESSE ? Bel of schrijf ons voor een gratis katalogus .
Ook welkom na telefonische afspraak in onze show-room .

Wij zijn aanwezig op minerelenbeurzen .
INTERKRISTAL
MNERALEN-ToEBFncEN
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Voor de hall, living en vitrinekast :
Esthetische en dekoratieve stukke n
Bergkristal, van enkelkristal tot museumstukken, Arkansas, US A
Amethist, Agaat, Toermalijn, Brazili ë
Apophylliet, Gyroliet, Heulandiet, Mesoliet, Skoleziet, India
Aquamarijn, Granaat, Topaas, Toermalijn, Lapis lazuli, Pakistan, Afghanistan
Charoiet, Rusland

Voor de verzamelaar :
Mineralen van klassieke vindplaatse n
Augelite, Wardiet, Lambel, Cubaniet en mineralen van andere vindplaatsen in Canada
Danburiet, Seleniet, (Gips) en mineralen van andere vindplaatsen in Mexic o
Astrophylliet, Stelleriet, Zilver, Goud en mineralen van andere vindplaatsen in GOS

Voor de systematieker :
Meer dan 400 verschillende mineralen van beroemde vindplaatsen :
Kola (GOS), Mant Saint Hilare (Canada) ,
Monte Somma (Italië), Reichenbach (Duitsland )

1-Tendens Braegstraat 10, B-9030 Mariakerke (Gent)
Tel . +32 (0)9 227 32 1 0
Fax +32 (0)9 227 66 04
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