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Vrijdag 7 november 1997
Maandelijkse vergadering in Sint-Job-in-'t-Goor in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenle i
41 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, om 20 .30 h .
De mineralen in de antieke loodsmeltslakken van Laurion (Griekenland )
voordracht met dia's doo r
de heer Piet GELAUDE
In de Oudheid waren de loodsmeltslakken die drijvend op het werklood uit de eerste ove n
kwamen, voor de Grieken van geen nut. Nadat ze waren afgekoeld werden ze met hamers to t
kleinere klompen herleid en in de nabijheid van de ovens tot hopen opeengestapeld . Vanaf de
storthopen langs de kust zijn vele slakken in zee terecht gekomen . De in het zeewater
voorkomende elementen reageerden met de slakkenresten tot nieuwe kristallisaties in d e
onregelmatige barsten en kleine blaasvormige holten. De kristallen zijn meestal zeer klein maa r
dankzij hun mooie kristalvormen, kleuren en zeldzaamheid een ware schat voor mineralogen e n
verzamelaars. Naast de secundaire in zee gevormde mineralen, bevatten de slakken oo k
kristallisaties als direct gevolg van het smeltingsproces.
De voordracht brengt u ter plaatse, rijdt u door de omgeving en gunt een blik op de mineralen in
de slakkenholten . Het is een "zustervoordracht" van de voorstelling die op 12 december t e
Antwerpen in de jeugdherberg 't Opsinjoorke gehouden wordt . Beiden voordrachten
behandelen eenzelfde streek maar een totaal verschillende paragenese .

Vrijdag 14 november 199 7
Maandelijkse vergadering in

zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg ,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d .i. langs de Singel/E17, 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 worden deze maand divers e
specimens van Pribram (Tsjechië) aangeboden (zie artikel in dit nummer) .
20.00 h

"Landschappen en streekgeologie in de Zui d
Franse Alpen "

lezing met dia's door de heer Frans BOLLAERTS
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Een grote natuurliefhebber vertelt over een van zijn geliefde plekjes in Frankrijk en toont u
markante feiten over het landschap en zijn (letterlijk) diepere inhoud .
Een boeiend reisverslag gebracht door een passionerende spreker .

Zaterdag 15 november 1997 (de DERDE zaterdag in novembe r
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 t e
2000 Antwerpen, van 9 .30 tot 12 .00 h .
Tijdens de vergadering van de maand juni hebben we besproken hoe atomen zich kunne n
verenigen en groeperen tot kristallijve materie . Kristallijne materie heeft een geordend e
structuur en een van de eigenschappen daarvan is het voorkomen van symmetrieelementen . Vandaag gaan we kijken naar die symmetrie-elementen en naar het verban d
tussen kristalstructuur en -morfologie . Aan de hand van kristalmodellen gaan we on s
oefenen in het herkennen van symmetrie-elementen (voornamelijk symmetrie-assen) i n
kristallen.

Zaterdag 22 november 199 7
Vergadering van de jeugdafdeling in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpe n
(achter de Zoo), van 10 tot 12 h .
Deze keer voor de verandering eens geen theorie, maar een dia-voordracht :
"Een mineralogische reis door het Zwarte Woud, Duitsland "
Je maakt kennis met het Zwarte Woud, een prachtige streek om op kaptocht te gaan, e n
je leert de mineralen, mijnen en groeven van de streek kennen .
Zorg dat je d'er bij bent : van 10 tot 12 h in het lokaal Ommeganckstraat
Ook je kameraden mogen gratis en voor niks meekomen !

Tentoonstelling
"Splendeur et ulilité des minér l lr e gemme
privé-verzameling van élimir Gabelica
Chateau-Ferme de Felsen (10 km van , Dir
Nog tot 30 november op week-ends .en<teestdagen :vat 13 tot 20 h

Oproep aan alle lezers die over e-mail beschikken :
indien U over een e-mail adres beschikt (dat voor JHKA-berichten magen kan
gebruikt worden) wordt u vriendelijk verzocht even e
ichtje te sturen naar
dillen @glo.be ; wij voegen dan Uw e-mail adres aan ons adrlessenbe*ed toe (dat
overigens niet gepubliceerd-wordt i).
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Contributie 199 8
De leden warden verzocht hun lidgeld voor 1998 over te maken . De ledenbijdrage i s
ongewijzigd gebleven .
■ Bel g ische leden : In bijlage vindt u twee overschrijvingsformulieren voor uw contributi e
1998 . Gelieve het formulier te gebruiken dat voor u van toepassing is (individueel o f
gezinslidmaatschap) en vernietig onmiddellijk het andere (zo betaalt u geen twee maal !) .
Bezorg het overschrijvingsformulier vandaag nog aan uw financiële instelling, da n
verliest u het niet uit het oog (maak desgewenst gebruik van de memodatum) !
• Nederlandse leden : Gelieve uw eigen overschrijvingsformulier te gebruiken en uitsluitend gebruik te maken van de Nederlandse postgirorekening .
• Andere landen : Gelieve uw bijdrage over te maken vrij van kosten voor de
begunstigde, bij voorkeur door middel van een internationaal postmandaat of
doorstreepte Eurocheque (te richten aan M .K.A., A . Schoenmaekers, Marialei 43, 82900 Schoten) .
De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is volledig toe te schrijven aan d e
hogere verzendingskosten van Geonieuws .
Leden die voor 1997 een gezinslidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer d e
code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag) .
Leden toegetreden na 1 augustus 1997 dienen geen bijdrage voor 1998 te storten .
De secretaris en penningmeesteres hopen dat u snel (liefst onmiddellijk) en alleszins vóór
25 december 1997 uw contributie zult betalen, waardoor u hen veel extra werk zul t
besparen !
Samengevat :
België
Nederland
Andere EU lande n
individuee l
gezin
individueel
gezin
individueel
gezin
700 BEF
1000 BEF
45 NLG
6O NLG
825 BEF
1125 BEF
bankrekening
Nederlandse postgiro
intern . postmandaat of
789-5809102-81
51 91 1 0
doorstreepte Eurochequ e
t.n .v . Mineralogische Kring Antwerpen v .z.w .
M.K.A ., A Schoenmaecker s
Marialei 4 3
Marialei 4 3
B-2900 Schote n
B-2900 Schote n
met vermelding van lidnummer en naam van het lid
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Personalia
Wij vernamen het overlijden op 4 september van Mej . Mia OCHS, lid van onze verenigin g
sinds 1988 . Langs deze weg bieden de leden en de Raad van Bestuur hun medeleven aa n
aan de getroffen familie .

Tentoonstelling''' .
De Geologische en Archeologische Werkgroep Noord-Limburg v .z.w . organiseert haa r
tweejaarlijkse tentoonstelling, met deze keer als thema : "Fossielen in Limburg" .
De tentoonstelling gaat door in zaal De Peel, Norbertinessenlaan 7 te Neerpelt op 8
november (14 tot 18 h) en op 9 november (10-18 h) . De toegangsprijs bedraagt 50 BE F
(kinderen onder 12 jaar gratis) .

MINERALEN-FOSSIELEN
Je hobby ?

Je passie ?

Je beroep ?

Welkom in de wereld va n

NTERKRISTA
MINERALEN -TOEBEHOREN

ip/r

Daar is ~el te alen l
Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkingsmachines) instrumenten (loupes, microscopen, UV-licht, Geigerteller, kompassen, ultrasoonbaden), presentatiemateriaat (JOUSI-doosjes, standaards ,
sokkels), enz . . . .
INTERESSE ? Bel of schrijf ons voor een gratis katalogus .
Ook welkom na telefonische afspraak in onze show-room .
VVj zijn aanwezig op mineralenbeurzen .
INTERKRISTAL }- ,
~ALM TO®91JAEN )--" 2ur't rtom-goud moet qn'

21 0

Olrcnlaan 8
3050 OUD-HEVERLE E
TEL*FAM01 &40.65 .39
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beurzen en tentoonstellinge n

08-09 11 B

15
11 NL
21-23 11 D
22-23 11
22-23 11
22-23 11
22-23 11

F
F
F
F

MONTIGNY-LE-TILLEUL . Ruilbeurs. Foyer Culturel . 9-18 h .
Info : Mr . F . Hubert, 70, rue de Marbaix, B-6110 Montigny-le-Tilleul .
Tel . 0711517103 .
ZWIJNDRECHT. Develstein College, ❑ evelsingel 5 . 10-17 h . Beurs (M-F-J-E) .
MUNCHEN . Messegelánde . 9-18 h . Beurs (M-F-J-E) . Op 21 .11 enkel toegang voo r
"professionals" . Tentoonstelling over koper en kopermineralen .
❑ UINCY-SOUS-SENART (91). Salie Mère Marie-Pia, rue de Combs-la-Ville .
COURON D'AUVERGNE (63) . Sauvera, 7 place de Ia Mairie . Beurs .
JOUVISY-SUR-ORGE (91) . Salie des fëtes . Ruilbeurs .
LIMOGES (87) . Salie de restaurant Legrand, Av . De Lattre de Tassigny.

23 11 B BERCHEM. Alpheusdal.1018 h. Beurs (M-F-J-E) .
INTERGEM - ACAM (Schoten).
fo : Mevr. S . Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat. Tel.
03/6517926.
23
11 NL
28-30 11 D
28-30 11 F
29
11 SE
29-30 11 F
29-30 11 F
29-30 11 D
29-30 11 D
29-30 11 A
29-30 11 CH
30
11
❑
30
11 D
30
11 D
30
11 D
30
11 D
30
11 NL
05-07 12 D
05-07 12 F
06
12 SZ
06
12 D
06
12 B
06-07 12 F
06-07 12 D
06-07 12 CH
06-07 12 CH
06-07 12 D
06-07 12 A
06-07 12 D
07
12 D
07
12 D
07
12 D
07
12 D
07
12 A
07
12 NL
07-08 12 A
12-14 12 USA

EINDHOVEN . Dorint Hotel, Vestdijk 47 . Beurs .
STUTTGART-KILLESBERG . Messegelánde . Beurs (M-F) .
MARSEILLE (13) . Parc des Expositions, Hall 1, Parc Chanot . Beurs .
HALLSTAHAMMAR . Beurs .
VENISSIEUX (69) . Salie Maurice-Métrat, 10 avenue de la République . Ruilbeurs .
JOUY-EN-JOSAS (78) . Théátre du Vieux Marché. Beurs .
BERLIN . Fontane-Haus, Márkischen Viertel, Reinickendorf . 10-18 h . Beurs .
HAGEN . Stadthalle . 11-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
MODLING. Jakob-Thoma-Sporthalle . 13-1819-17 h . Beurs (M) .
ZURICH . Messe (hal 7.1 en 7 .2) . 10-18110-17 h . Beurs (M )
BERGISCH-GLADBACH . Kreishaus, Am Rubezahlwald . 9-16 h . Beurs (M-F, géén J )
BRAUNSCHWEIG-WOLFENBUTTEL . Lindenhalle, Halberstádter Str . 10-17 h . Beurs.
DUISBURG . Mercatorhalle . 10-17 h . Beurs (M-F-E) .
HANAU . Kulturhalle Hanau-Steinheim, Ludwigstrasse . 10-17 h . Beurs (M-E) .
HUCKELHOVEN . Mehrzweckhalle, Hardepoolplatz . 10-17 h . Beurs (M-F) .
AMSTERDAM RAI . Europaplein . Beurs .
HAMBURG . Messegelánde . Beurs .
PARIS-SOFITEL . 17, Blv . St-Jacques (XIVe) . Beurs .
BRATISLAVA. Nationaal Museum, Vajanskeho nabrezie 2 (Donau-kade) . 9-15 h . Beurs .
LEIPZIG . Hórsaalgebáude, Universitátsturm . 10-16 h . Beurs (M-F-E) .
ENGISIMARCHIN . Salie de I'Union . 10-18 h . Beurs (M-F) . Toegang gratis .
POITIERS (86). Parc des Expositions, Arènes de Poitiers . Beurs .
ALBSTADT-TAILFINGEN . Zollernalbhalle . 10-18110-17 h . Beurs (M-F) ,
BASEL. Mustermesse-Halle 402 . 10-18110-17 h . Beurs (M-F) .
SOLOTHURN . Austellungshaus Landhaus . 10-18110-17 h . Beurs .
FRANKFURT . Jahrhunderthalle . 11-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
WIEN . Haus der Begegnung, Schwendergasse 41 . 10-16 h . Beurs (M) .
AMBERG . Feuerwache (bij stadsmuseum) . 10-18 h . Beurs . Toegang gratis .
KARLSRUHE . Nancy-Halle, Kongresszentrum . 10-17 h . Beurs (M-F) .
KEMPENINIEDERRHEIN . Berufliche Schulen, Von-Saarwenden-Strasse 25 . 10-17 h .
KOLN . Paardenrenbaan, Aliwetterhalle . Beurs (M-F-J) .
ROSENHEIM . Bildungszentrum, Pettenkoferstr . 5. 9-17 h . Beurs (M-F) .
WIENER NEUSTADT. OGB-Zentrum, Gr4hrmi hlgasse 4-6 . Beurs (M-F) . 9-16 h .
HEERLEN . Comeliushuis, Heulstraat 2 . Beurs .
GRAZ. 9-16 h . Beurs (M )
NASHVILLE, Tennessee . Beurs (M-F) .

Geonieuws 22(9), november 1997

211

12-14
13
13
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
14
14
14
14
14

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

14
20-21
20-21
21
24-25
31-01
04-15

12
12
12
12
01
01
02

BORDEAUX (33) . Cité Mondiale, 20 quai des Chartrons . Beurs.
GOSLAR . Hotel Achtermann . 10-17 h . Beurs (M-F) .
MELNIK . Dum det+ a mladeze Melnik 7 . Beurs .
GUERET (23) . Salie des Fêtes, Lycée Pierre Bourdan, Place Molière .
BOUGIVAL (78) . Centre Bouzemont, rue du Général Leclerc .
BUDAPEST . Lang Kultuurcentrum, Rozsnyai Str. 3. 9-1919-17 h . Beurs (M) .
OSNABRUCK. Museum Schfilerberg . Beurs (M-F) .
WIESBADEN . Rhein-Main-Halle, 11-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
BREITENFURT . Festhalle . 10-17 h . Beurs (M) . Toegang gratis .
DETMOLD . Stadthalle . 10-17 h . Beurs (M-F) .
EISENSTADT. Georgihalle. Kasernenstr . 9 . 9-17 h . Beurs (M) .
LINZ. Kaufmánnisches Vereinshaus . 9-16 h . Beurs (M-F) .
HAARLEM . Beijeshal, Stationsplein 134 . Beurs (M-F-J-E), demonstraties zilversmeden ,
facetteren en slijpen .
NL VENLO. Zaal 't Ven, Straelseweg 359 . Beurs (M-F).
A
FLORIDSDORF. Haus der Begegnung, Angererstr . 14 . 10-16 h . Beurs (M) .
D
KQLN . Messe, Grosser Rheinsaal . 11-18 h . Beurs (M-F-E-J) .
D
SIEGEN . Siegerlandhalle, Koblenzer Strasse . 11-18 h. Beurs (M-F) .
❑
BERLIN . Gropiusstadt, Lipschitzallee 66 . 10-18 h . Beurs (M-F-J-E)
A
WIEN . Stadthalle, Halle E . Vogelweidplatz 14 . Beurs .
USA TUCSON . Verschillende hotels en Congres-centrum .

F
D
CZ
F
F
H
❑
❑
A
D
A
A
NL

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie va n
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens .
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te nemen met
de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren . Gegevens m.b.t. de
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het sekretariaat of de redaktie
van Geonieuws.
Gebruikte afkortingen :

M
S
J

mineralen
schelpen
juwelen

F
E

fossiele n
edelstenen

9 en 10 mei -1998

MINERANT 98
Handelsbeurs (bij de Meir) te Antwerpe n
Open van 10 tot 18 h . Toegang gratis .
Hou nu deze data al vrij !

212

Geonieuws 22(9), november 199 7

pribram, een reu s
onder de mijnbouwgebieden

guido corneli s
inleiding

Voor vele verzamelaars is Pribram een begrip . De stad Pribram ligt ongeveer 60 km te n
zuidwesten van Praag in de republiek Tsjechië . De reis die de MKA orginiseert naar
Tsjechië is een prachtige gelegenheid om dit belangrijke mijnbouwgebied eens onder d e
loupe te nemen . Tevens heeft de MKA een lot mineralen uit deze streek kunne n
aankopen . Deze mineralen, waaronder enkele zeldzaamheden, worden aan onze lede n
aangeboden als mineraal van de maand .

Geschiedenis
De naam Pribram wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1216 . In 128 8
worden de stadsrechten aan Pribram toegekend . De eerste schriftelijke bewijzen va n
mijnbouw vinden we terug in een oorkonde van 21 april 1311 . In deze oorkonde is sprak e
van een erts-smelterij in Pribram . Een andere oorkonde uit 1330 vermeldt een mijn di e
1/10de van zijn opbrengst moest betalen aan een klooster, waarschijnlijk als pacht va n
gronden . De geschiedenis van de mijnbouw is vanaf 1525 zeer nauwkeurig op te volgen .
Vanaf 1527 werden immers alle mijnbouwaktiviteiten opgeschreven in zogenaamd e
"Bergbi cher" . Uit deze boeken weten we dat de meeste mijnen Duits e

Figuur 1
Geografisch e
situering van
Pribram
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namen hadden en dat de eigenaars afkomstig waren uit Joachimsthal, het huidig e
Jachimov . Uit archeologische vondsten moeten we echter afleiden dat de mijnbouw i n
deze omgeving reeds veel ouder is .
Enkele feiten op een rijtje :
•

Er werden bewijzen gevonden van ertsverwerking ten noordwesten van Bohutin . Daa r
werden zilverhoudende ertsen gevonden en keramiek uit de 12de tot 1 fide eeuw .
• Door opgravingen werden bewijzen gevonden dat in de omgeving van Pribram reed s
voor de 12de eeuw goud werd gewassen .Vermoedelijk zelfs reeds in het bronstijdperk .
• In de omgeving van Lazec werden bewijzen gevonden van oude zilvermijnbouw .
• Van een ijzersmeltplaats in de omgeving van Radetice kunnen we bewijze n
terugvinden die teruggaan tot de 13de eeuw . Hier werd vooral goethiet en hematiet
verwerkt . Volgens andere bronnen werden hier voorwerpen gevonden uit brons same n
met stukken loodmetaal die zouden stammen uit de 12de eeuw voor Christus .
Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat de mijnbouw in de omgeving van Pribram hee l
wat ouder moet zijn dan de documenten doen vermoeden . Sommige gegevens moete n
waarschijnlijk met een korrel zout genomen worden maar we kunnen wel zeggen da t
Pribram tot de oudste mijnbouwgebieden in midden-Europa behoort .
Voor de 15de eeuw was de mijnbouw rond Pribram meestal slechts van lokale betekenis .
Hierin kwam verandering met de ontdekking van rijke ertsgebieden rond Brezovy Hory .
Op een oude kaart uit de periode van 1555-1557 zien we hier een concentratie van vel e
mijnen . In de omgeving van Brezovy Hory begon de eerste belangrijke mijnbouw in d e
eerste helft van de 1 fide eeuw . De ontginning beperkte zich tot de rijke minder die p

Figuur 2
De Annaschacht in
Pribram . Deze
foto dateert
van 1806.
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Figuur 3
Mijnwerker, bezig met het uitdiepen van de
Anna-schacht op het 36ste niveau, op ee n
diepte van 1270 m. Foto uit 1920

gelegen ertsgangen . Tegen het einde van de 16de eeuw had men in sommige mijne n
reeds een diepte van 200m bereikt. Nadat de rijke ertslagen afgebouwd waren brak ee n
moeilijke tijd aan voor Pribram . De ertsen werden met toenemende diepte ertsarmer e n
voor het uitgraven van diepe schachten was geen kapitaal voorhanden . Na 1579 kend e
Pribram een korte heropleveing toen keizer Rudolf 11 Pribram de titel van "Koninklijk e
mijnstad" schonk . Deze erkenning bracht extra financiele mogelijkheden en ander e
speciale rechten .
In de 16de eeuw werden ook de eerste mijnen in het Schwarzgrubner bekken en d e
Reicher Trost mijn in Obecnice in produktie gebracht . De mijnen in de omgeving va n
Pribram produceerden in de 16de eeuw 11 ton zilver . in de 17de eeuw viel de mijnbou w
bijna volledig stil .
Een nieuwe periode begon in 1708 met de aanleg van de Karel Bormejsky Erbstollen i n
de omgeving van Brezove Hory . Ondanks de exploitatiekosten van de erg onregelmatig e
en verspreid liggende aders leek de afbouw van de dieper gelegen ertsgangen rendabel .
Door de extra toevloed van ertsen moest in de omgeving van Brezove Hory een nieuw e
ertsverwerkende fabriek gebouwd warden . In 1779 werd de eerste grote schacht, d e
Vojtech schacht, gegraven . Het graafwerk bracht de nodige problemen met zich mee e n
verliep traag . Overstromingen, veroorzaakt door het aangraven van oude met wate r
gevulde mijngangen, veroorzaakten in 1782 de dood van 10 mijnwerkers . Op het eind e
van de 18de eeuw leverden de mijnen rond Brezove Hory de rijkste zilverertsen sinds he t
begin van de mijnbouw rond Pribram . De historische stukken met zilver en argentie t
(akanthiet) die in vele musea te bewonderen zijn stammen uit deze periode .
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Ondanks alle voorspoed leverde de verwerking van de ertsen grote problemen op . O m
het grote verlies aan metaal, door slechte smeltmethoden, te verbeteren werde n
verschillende oude technieken konstant verbeterd en nieuwe technieken uitgetest . Zo
werd voor het smelten van de ertsen voor het eerst steenkool gebruikt in plaats va n
houtskool . Doordat de schachten steeds dieper werden had men ook nood aan een bete r
systeem om de ertsen bovengronds te brengen . De oplossing werd gevonden in de vor m
van een systeem van lieren dat werd aangedreven door een waterrad . Door de steed s
grotere behoefte aan water kwamen nu snel problemen met de watervoorzieningen .
Naast de mijnschachten gebruikten immers ook de ertsbreekinstallaties enorm e
hoeveelheden water . Dit water moest allemaal uit dezelfde rivier, de Litavka, gehaal d
worden . Tussen 1768 en 1853 werden komplexe systemen van kanalen en damme n
aangelegd die het mogelijk maakten het water overal te brengen waar het nodig was .

Figuur 4
Ertsbreekinstallatie in
Brezovy Hory, ron d
1890.

Figuur 5
De hoogovens van
Pribram, 1880.
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In 1843 werkten in de mijnen rond Pribram 2298 mensen in de mijnbouw . De steed s
toenemende behoefte aan betere technieken, zowel in de mijnbouw als in d e
ertsverwerking zorgden ervoor dat in 1849 te Pribram een Mijnbouwacademie wer d
opgericht . Doordat een groot deel van de mensen die aan deze academie een opleidin g
kregen, hun kennis in de praktijk brachten in de mijnbouw rond Pribram werd dez e
konstant verbeterd .
Om dit te illustreren vermelden we enkele feiten :
•
•
•

Vanaf 1846 werden in de mijnen rond Pribram de eerste stoommachines ingezet .
In 1922 was in de meeste mijnen rond Pribram elektriciteit beschikbaar .
De stoommachine in de Anna-schacht was tot de sluiting in 1978 in gebruik .

Op het einde van de 19de eeuw was Pribram een van de grootste mijnbouwgebieden te r
wereld . Op dit moment waren ongeveer 6000 mensen werkzaam in de mijnbouw . I n
dezelfde periode kreeg Pribram echter met vele problemen af te rekenen . Het grootst e
probleem was de daling van de zilverprijzen . De import van rijkere zilverertsen ui t
Amerika en Mexico leverde wel werk voor de smelterijen maar bracht de lokale mijnbou w
zware klappen toe . Als belangrijkste probleem, vooral op langere termijn, kan men d e
omschakeling van de geldstandaard stellen .Voordien was zilver de standaard waarnaa r
de geldwaarde werd gericht . Op het einde van de 19de eeuw werd echter steeds mee r
het goud als geldstandaard benut . De bekende druppel die de emmer deed overlope n
was een grote mijnbrand . Op 31 mei 1892 vernielde een brand de Maria schacht en d e
gebouwen van de mijn . Tijdens deze brand verloren 319 mensen het leven .
Tijdens de eerste wereldoorlog daalde de produktie nog verder . In enkele mijnen werd
nog antimoniet ontgonnen ten behoeve van de oorlogsindustrie . Na de oorlog was e r
dank zij de stjging van de metaalprijzen een heropleving van de mijnbouw in de omgevin g
van Pribram . Ook tijdens de tweede wereldoorlog was er een aktieve mijnbouw .
In 1945 verhuisde de mijnbouwacademie van Pribram naar Ostrava . Ondanks ee n
behoorlijke staatssteun werd de mijnbouw na 1945 onrendabel . Na het invoeren van he t

Figuur 6
Schacht nr . 11 bij
Dubene c
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communisme kregen de mijnen, onder invloed van de Sovjetunie, terug meer aandacht .
Al de mijnen werden onderzocht op hun mogelijke rijkdom aan uranium . In vele mijne n
werden enorme reserves aan uraniumertsen gevonden . De ontdekking van deze ertse n
luidde voor Pribram een derde jeugd in . Nieuwe schachten werden gegraven en oud e
schachten werden gemoderniseerd en uitgediept . De bekende schacht 16 werd zelfs tot
op een diepte van 1838 m uitgegraven ; zo werd dit de diepste schacht van Europa .
Tussen 1955 en 1975 was Pribram de grootste uraan-producent van Tschechoslowakije .
De totale lengte van mijngangen in de ondergrond rond Pribram schat men tussen 10 .000
en 12 .000 km . In de tachtiger jaren was de ontginning van uraanertsen in de mijnen nie t
meer rendabel . Na de politieke omwenteling in 1989 werden alle niet rendabele groeve n
gesloten . Enkele groeven werden zelfs met afval opgevuld . Als getuige van de voorlopi g
laatste mijnbouw-episode treffen we nu in en rond Pribram enkel nog verlaten mijnen e n
storthopen aan .

Geologie
Geologisch gezien kan je Pribram bekijken als een verzameling van enkel types va n
ertsgangen .
- De gangen van Brezovy Hory
Deze belangrijke Ag-Pb-Zn-gangen liggen in het westelijke deel van de stad Pribram . De
ertsgangen zijn voornamelijk ontstaan in het Onder-Kambrium,een kleiner deel van d e
gangen ligt in het Proterozoikum . De ertsen zijn gebonden aan diabaasgangen of
bevinden zich in de kontaktzone tussen diabaas en nevengesteente . De grootste
ertsgang (Hlavni Vojtech gang) is tot op een diepte van 1700 m afgebouwd en is 2 k m
lang. De maximale breedte is 2m .We kunen 3 soorten gangen onderscheiden :
• de bovenste gangen (400-500 m) bestaan meestal uit kleinere gangen die zij n
opgebouwd uit gebande Ag- en Cu-ertsen . De oxidatiezone is erg onregelmati g
gevormd.
• de gebande gangen die in het diepere gedeelte voorkomen (800-1000 m) worde n
voornamelijk gevormd uit sideriet, galeniet, sfaleriet en boulangeriet .
• de diepste gangen bestaan voornamelijk uit kwarts, carbonaten, sulfiden e n
sulfozoute n
Van economisch belang waren vooral de zilvermineralen en galeniet . De zilververertsin g
bestond voornamelijk uit miargyriet en freibergiet .
- De gangen van Bohutin
Geologisch gezien zijn deze gangen gelijk aan die rond Brezove Hory .De belangrijkst e
van deze gangen (de Klement-gang) was tot een diepte van 1200 m zeer rijk aan ersten .
De belangrijkste mineralen zijn zilverhoudende galeniet, sfaleriet, antimoniet e n
berthieriet . De gangen waren belangrijke producenten van zilver, lood en antimoon .

218

Geonieuws 22(9), november 1997

- De uraniumgange n
De uraniumertsen bevinden zich in de kontaktzone tussen schiefer en het MiddenBohemische Pluton . AI de uraangangen hebben eenzelfde geologische struktuur en zij n
mineralogische gelijk . Tijdens de afbouw werden werden ongeveer 2000 gangen e n
aders ontdekt . Hiervan was slechts de helft economisch rendabel . Ongeveer 30 gange n
hadden een overwegende Pb-Zn samenstelling, enkele gangen waren ook rijk aan zilver .
De uraangangen zijn verbonden aan gesteenten uit het Proterozoikum . De gange n
bestaan voor 90% uit carbonaten, voornamelijk dolomiet en ankeriet . De uraniumertse n
zijn sterk verbonden aan 5 generaties calciet en geconcentreerd in ertslenzen van 10 c m
tot enkele tientallen meter . Het hoofderts is uraniniet . In de minder diep gelegen gange n
werden enorme rijke zilver-bonanzas gevonden .
- De gangen van Vrancice
Vrancice is de enige verertsing rond Pribram die in het Midden-Bohemische Pluton i s
gelegen . De gangen gaan tot een diepte van 500 m . De langste gang (de Posepny-gang )
is ongeveer 1 km lang . In tegenstelling tot Brezove Hory bestaat de verertsing hie r
voornamelijk uit sfaleriet in plaats van galeniet . De zilver-koper-mineralisatie is zeer rijk .
We vinden in de gangen van Vrancice een aanrijking van vanadium, wat als resultaat
heeft dat we in de oxidatiezone van deze gangen enkele zeldzame vanadiumminerale n
terugvinden . We vinden in de gangen ook een aanrijking van willemiet . De erstgange n
zijn opgebouwd uit lood- en mangaanhoudende calciet, waardoort de oorzaak is dat vee l
specimens oranje fluoresceren .

Mineralen
Dat een vindplaats als Pribram een hele reeks mineralen voor ons in petto heeft lijk t
logisch . De beschrijving van al deze mineralen kan in het kader van dit artikel jamme r
genoeg niet . De lijst van in Pribram gevonden mineralen bevat 200 species . Pribram is d e
typevindplaats voor 5 mineralen : Cechit, Cronstedtit, Diaphoriet, Zoubekiet en Znucaliet .
In het kader van Mineraal van de maand warden enkele mineralen iets nader bekeken . I n
een vroegere uitgave van Geonieuws werd reeds uitvoerig het mineraal Stibarsee n
(allemoniet) uit Pribram besproken (G. CORNELIS, 1995) .

Mineraal van de maan d
Arseen, A s

Eigenschappen : trigonale kristallen met een hardheid van 3,5, een soortelijk gewicht va n
5,72 en een perfekte splijting . De breuk is ongelijk met een metaalglans op de vers e
breuk . De kleur is grijs tot zilverkleurig, aan de lucht worden de kristallen snel zwart .
Arseen komt voor als korrelige massa's of concentrische laagjes .
Beschrijving : Arseen is in Pribram een veel voorkomend mineraal . In de oude mijnen wa s
het niet erg verspreid . Vooral de Lill-groeve was bekend voor arseenvergoeiinge n
met stibarseen . In de uraanmijnen kwam arseen meer voor . Hier werden massa' s
van 20x25 cm gevonden. In de mijn nr . 21 komen arseenkristallen voor die o p
dyskrasiet gegroeid zijn . De kristallen zijn maximaal 3 mm groot .
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Bariet, BaSO4
Eigenschappen : orthorhombische kristallen met een hardheid van 3 tot 3,5, een soortelij k
gewicht van 4,50 en een perfekte tot slechte splijting . De breuk is oneffen, de glan s
gaat van een vetglans tot soms glasglans . Meestal worden mooie plaatvormige to t
prismatische kristallen gevormd . De kleur van bariet kan van kleurloos over wit ,
geel, blauw tot bruin varieren .

Beschrijving : De bariet-stukken behoren zeker tot de meest esthetische stukken va n
Pribram . Bariet komt in al de gangen algemeen voor . Er zijn 2 generaties bekend .
De eerste generatie is meestal vuilwit tot roodachtig van kleur en bestaat ui t
diktafelige kristallen . De tweede generatie bestaat uit kleine ianggestrekte o f
heldere kristallen . In de uraangangen was bariet zeldzamer, maar de kristallen zij n
mooi gevormd met aan maximale lengte van 3,5 cm . De grootste kristallen va n
bariet werden in de jaren 1970 gevonden in Vrancice . De kristallen waren hier to t
maximaal 20x13x5 cm .

Boulangeriet, Pb 5Sb4S„
Eigenschappen : monokliene kristallen met een hardheid van 2,5 tot 3, een soortelij k
gewicht van 6 .23 en een goede splijting . De breuk is splinterig, de haarvormig e
kristallen zijn elastisch . De kleur is loodgrijs met een metaalglans . De kristallen zij n
langprismatisch, meestal komt boulangeriet voor als massa's van fijne haarvormig e
kristallen .

Figuur 7
Pyrargyriet uit de Vojtech mijn . Het
langste kristal is 12 mm lang
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Beschrijving : In Pribram kwam boulangeriet redelijk veel voor als netwerkjes van fijn e
haarvormige kristallen, het zogenaamde "Federerz" . De lengte van dez e
haarvormige kristallen kan tot 15 cm reiken . Als tweede vorm komen massiev e
stukken voor . In deze toestand is boulangeriet meestal vergroeid met galeniet . In d e
uraangangen was boulangeriet redelijk zeldzaam . In oudere verzamelingen kome n
we ook namen tegen zoals jamesoniet, heteromorphiet of plumosiet . Uit analysen
blijkt echter dat in 99% van de gevallen boulangeriet het enige mineraal op dez e
stukken is .
Cerussiet, PbCO3
Eigenschappen : orthorhombische kristallen met een hardheid van 3 tot 3,5, een soortelij k
gewicht van 6 .55 en een uitgesproken splijting . De breuk is schelpvormig, de glan s
varieert van vetglans tot metaalglans . De kristallen vormen dikwijls tweelingen e n
zijn zeer rijk aan vormen . Eénkristallen zijn normaal tabulair en gestrekt langs de aas De kleur varieert van kleurloos over wit, grijs tot rookkleurig .
Beschrijving : Cerussiet was een veel voorkomend mineraal in de oxidatiezone van al d e
gangen rond Pribram . Door de mijnwerkers bijzonder gezocht was de zwart e
variëteit van cerussiet omdat deze veel zilver bevat . De kristallen bereiken ee n
maximale grootte van 2 cm en zijn meestal gegroeid op verweerde galeniet .
Tweelingen kwamen veel voor.
Dyskrasiet, Ag3Sb
Eigenschappen : orthorhombische kristallen met een hardheid van 3,5 tot 4, een soortelij k
gewicht van 9.74 en een uitgesproken splijting . De breuk is oneffen, de glans is ee n
uitgesproken metaalglans . De kleur is zilverwit, aan de lucht warden de kristalle n
snel grijs of zwart . Dyskrasiet vormt pyramidale kristallen, meestal komt het echter
voor als massieve of korrelige massa' s
Beschrijving : Dyskrasiet is vermoedelijk het bekendste mineraal van Pribram ui t
recentere tijd . De stukken die uit de uraanmijnen komen zijn de beste ter wereld .
In de mijn nr . 21 werden in 1984-1986 stukken gevonden waarop tot 2 cm lang e
kristallen zitten . De dyskrasiet is meestal bedekt met arseen en moet chemisc h
vrijgemaakt worden . De kristallen zijn pseudohexagonaal opgebouwd .
Freibergiet, (Ag,Cu,Fe),z (Sb,As)4$1 3
Eigenschappen : kubische kristallen met een hardheid van 3 tot 4,5, een soortelij k
gewicht van 5 .05 en geen splijting . De breuk is oneffen tot zwak conchoidaal, d e
glans is een doffe metaalglans . De kristallen zijn tetraedrisch en rijk aan vormen .
De kleur is metaalgrijs tot matzwart .
Beschrijving : Freibergiet is de zilverrijke vorm van tetrahedriet . Zie ook bij tetrahedriet .
Hematiet, a-Fe203
Eigenschappen : trigonale kristallen met een hardheid van 5 tot 6, een soortelijk gewich t
van 5,26 en geen splijting . Soms zien we splijting die te wijten is aan vorming van
tweelingen . De breuk is oneffen, de glans is hoogglanzend . De kristallen vorme n
meestal dikke tubulaire plaatjes, soms zijn deze kristallen vergroeid tot aggregate n
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die we "ijzerrozen" noemen . De kleur varieert van rood-bruin tot zwart . Dikwijl s
vormt hematiet massieve botryoidale massa's .
Beschrijving : Hematiet is een veel voorkomend mineraal in Pribram . Meestal komt het
massief voor in de oxidatiezone van de ertsgangen . Iets minder frekwent zij n
stukken met mooie groepjes van plaatvormige kristallen .

Mimetiet (Hedyphaan), Pb 5(AsO4)3C1
Eigenschappen : monokiiene kristallen met een hardheid van 3,5 tot 4, een soortelij k
gewicht van 7,28, zonder een duidelijke splijting . De breuk is oneffen tot
subconchoidaal, de glans kan zijde- tot vetglanzend zijn . De kristallen zij n
prismatisch of bolvormig, dikwijls komen ook korrelige tot botryoidale massa's voor .
De kleur varieert van lichtgeel tot oranjebruin . We zien ook kristallen die aan het
uiteinde vezelig zijn .
Beschrijving : Mimetiet was in Pribram veel zeldzamer dan pyromorfiet . De witte tot gel e
kristallen zitten meestal op verweerde galeniet . De eerste vondsten van mimetie t
werden beschreven als de fosforrijke varieteit "kampyliet" . Op de storthopen van d e
Posepny gang kwam mimetiet redelijk vaak voor als gele adertjes in massiev e
calciet . Hedyphaan is een calciumrijke variëteit van mimetiet . De grootste kristalle n
werden in de uraangangen gevonden en zijn tot 1 cm lang .
Pyromorfiet, Pb5(P04)3Ci
Eigenschappen : trigonale kristallen met een hardheid van 3,3 tot 4, een soortelijk gewich t
van 7,04, en een onduidelijke splijting . De breuk is oneffen tot subconchoidaal, de
glans kan zijde- tot vetglanzend zijn . De kristallen zijn prismatisch en vorme n
dikwijls de typische tonvorm . De kleur varieert van donkergroen over geel, bruin to t
zelfs wit .
Beschrijving : Pyromorfiet was een erg verspreid mineraal in de bovenste oxidatiezon e
van de ertsgangen. Hierdoor zijn de beste stukken reeds zeer oud . Het kwam voo r
als groene tonvormige kristallen tot 2,7 cm op verweerde galeniet . Tamelijk goed e
stukken werden op de storthoop van de Rimbaba-mijn gevonden . Van d e
strothopen rond Vrancice zijn stukken bekend die rijk bezet zijn met klein e
naaldvormige kristalletjes die samengegroeid zijn tot tonvormige aggregaten .

Sfaieriet, Zn S
Eigenschappen : kubische kristallen met een hardheid van 3,5 tot 4, een soortelij k
gewicht van 3,9 tot 4,1 en een pel-lekte splijting . De breuk is conchoidaal, de glan s
is een vetglans tot een hoge glasglans . De kristallen zijn tetraedrisch ,
dodecahedrisch . Soms lijken ze oktaedrisch . Afgeronde zijden komen dikwijls voor .
De kleur varieert van bruin, zwart, geel, groen, rood, grijs tot wit en kleurloos .
Sfaleriet komt ook voor als onderdeel van gebande ertsen zoals in de bekend e
schalenblende .
Beschrijving : Sfaleriet is in al de groeven rond Pribram erg verspreid en komt i n
verschillende generaties voor. Sinds het begin van de 20ste eeuw gebruikt me n
sfaleriet als zinkerts . Daardoor komt het dat op oudere storthopen massa's sfalerie t
te vinden zijn . De mooiste stukken kan men vinden als men de calciet, die vaa k
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massief als gangmateriaal aanwezig is, wegetst met zuur . In de uraanmijnen zij n
kristallen tot 3 cm gevonden . Op de storthopen van de groeve Gabe Gottes i n
Trebsko kan men gele sfalerietkorsten vinden die mooi fluoresceren .
Sideriet, FeCo3
Eigenschappen : trigonale kristallen met een hardheid van 4, een soortelijk gewicht va n
3.96 en een perfekte splijting . De breuk is oneffen tot conchoidaal, de glans i s
zijdeachtig tot een parelmoerglans . De kristallen vormen meestal rhomboeders met
de bekende zadelvorm . De kleur varieert van bruingeel, roodbruin tot bruinzwart . I n
zeldzame gevallen kan sideriet zelfs wit of kleurloos zijn. Een typisch verschijnsel bij
sideriet is de iriserende kleur aan het oppervlak van de kristallen .
Beschrijving : Sideriet is een typisch gangmineraal van de oude mijnen . Het vormt
meestal de onderlaag voor de andere mineralen . In de uraanmijnen is siderie t
zeldzamer . De kristallen zijn meestal afgeronde plaatvormige heel scherp e
rhomboeders .
Stephaniet, Ag5SbS4
Eigenschappen : orthorhombische kristallen met een hardheid van 2 tot 2,5, een soortelij k
gewicht van 6,25 en een niet perfekte splijting . De breuk is oneffen tot conchoidaal ,
de glans is metaalachtig . De kristallen zijn prismatisch tot tabulair met een striati e
op de prismavlakken . De kleur is zwart .
Beschrijving : Stephaniet is een van de "gewone" en reeds zeer lang bekend e
zilvermineralen van de gangen rond Pribram . De kristallen zijn meestal goe d
ontwikkeld en zeer vlakkenrijk . Uit de mijnen van Pribram werden 70 verschillend e
vormen beschreven . Uit oude vondsten zijn kristallen tot 5 cm bekend . In de
uraangangen komt stephaniet zeer zelden voor .
Stomeyeriet, AgCuS
Eigenschappen : orthorhombische kristallen met een hardheid van 2,5 tot 3, een soortelij k
gewicht van 6,2 tot 6,3, zonder splijting . De breuk is conchoidaal, de glans is ee n
metaalglans . De kristallen zijn pseudohexagonale prisma's gevormd doo r
tweelingen volgens {110) . De kleur is donker metaal-grijs, aan de lucht worde n
kristallen snel mat blauw-zwart .
Beschrijving : Stromeyeriet is vermoedelijk het meest bekende mineraal uit de gange n
rond Vrancice . In de bovendste gangen van de Posepny-gang kwam het zeer vee l
voor .Het mineraal vormt met chalcociet massieve vergroeiingen . De naaldvormige
kristallen van stromeyeriet zijn eigenlijk peudomorfosen . De kern van deze kristallen
bestaat uit een mengsel van stromeyeriet en chalcociet .
Tetrahedriet, Cu 12Sb3S13
Eigenschappen : kubische kristallen met een hardheid van 3 tot 4,5, een soortelij k
gewicht van 4,6 tot 5,1, zonder splijting . De breuk is oneffen tot subconchoidaal, d e
glans is een metaalglans . De kristallen zijn tetraedrisch (vandaar ook de naam) .
Dikswijls zijn de kristallen gevormd uit kontakt- en doordringings-tweelingen die d e
kristallen enorm vlakkenrijk kunnen maken . De kleur is metaalgrijs tot metaaizwart .
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Beschrijving :

In vele oude verzamelingen komen we stukken tegen met tetrahedriet ui t
Pribram . In de oude mijnen werden kristallen gevonden tot 2,6 cm . Meestal moe t
men de massieve calciet wegetsen met zuur om de mooie kristallen vrij te maken .
Op de storthopen van de Drkolnov-schacht kan men ook nu nog stukken vinden .
Tetrahedriet komt hier' samen met rode sfaleriet en galeniet voor . De mooist e
stukken tetrahedriet komen van de storthopen in de buurt van Obecnice . De hie r
gevonden kristallen zijn tot 1 cm groot, zijn vlakkenrijk en hoogglanzend . Ze zij n
zeer zilverrijk en worden gewoonlijk freibergiet genoemd . Ook op storthopen bi j
Vrancice kan men, zij het zelden, tetrahedriet vinden .

Willemiet, Zn2SiO4
Eigenschappen : trigonale kristallen met een hardheid van 5,5, een soortelijk gewicht va n
3,89 tot 4,19 en een slechte splijting . De breuk is conchoidaal tot oneffen, de glan s
is vetglanzend . De kristallen zijn langgerekt of kort prismatisch tot hexagonaal .
Willemiet fluoresceert vaak sterk geelgroen onder UV-licht . De kleur is kleurloos to t
wit. Dikwijls zien we tinten van geel, groen, rood of bruin .
Beschrijving : Willemiet is een typisch mineraal van de mijnen in Vrancice . Er komen hie r
3 generaties op . Het komt hier meestal voor als radiaalstralige aggregaten same n
met goethiet en hematiet . Willemeit is een erg onopvallend mineraal, het snelst kan
men het herkennen door zijn typische fluorescentie . Tafelige kristallen tot 20x5 m m
zijn zeer zeldzaam .
Zilver, Ag
Eigenschappen : kubische kristallen met een hardheid van 2,5 tot 3, een soortelij k
gewicht van 10,5, zonder een duidelijke splijting . Zilver kan men plooien en kneden .
De breuk is korrelig en de glans hoogmetaalglanzend . De kristallen zijn kubisch ,
okteadrisch tot dodekaedrisch . Dikwijls zijn de kristallen vergroeid tot boompjes of
dendrieten en de bekende zilverdraadjes (krullen) . De kleur is typisch zilverwit ,
onder invloed van de lucht en het licht krijgen we snel vorming van een zwart e
coating die bestaat uit akantiet .

Beschrijving :

Pribram werd zilver gedurende de hele afbouwperiode in meer o f
mindere mate gevonden . De vormen waarin het gevonden werd waren de typisch e
draden, soms als mosachtige aggregaten, dikwijls werden ook massieve stukke n
gevonden . Het gedegen zilver werd dikwijls gevonden in blokken calciet, waarui t
door uitzuren prachtige vitrinestukken kwamen . De recentere vondsten komen ui t
de schacht 21, waar op de storthopen zelfs nu nog soms stukken kunnen gevonde n
worden . De rijkste zilvervondsten komen uit de recentere uraanmijnen, hier werde n
aanrijkingen van zilver gevonden die men "Bonanzas" noemt . Bescheide n
zilvervondsten zijn ook uit de groeven bij Radetice en Vrancice bekend .
Pseudomorfosen na dyskrasiet en pyrargyriet zijn algemeen bekend .
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Figuur 8 .
Zilver uit de Mariagang, Vojtech mijn . De krulletjes zijn 25 mm hoog .
Dankwoord
Graag wil ik Jaroslav Hyrsl bedanken voor de toelating om zijn uitvoerig werk over
Pribram, dat ook in Emser Hefte verscheen, te mogen gebruiken . Zonder deze
documentatie zou ik er nooit in geslaagd zijn iets over Pribram op papier te zetten .
1 Like to thank Jaroslav Hyrsi for the authorized use of his work on the mineralogy an d
geology of Pribram, that also appeared in Emser Hefte a few years ago . Without his help
and permission 1 never would have managed to realise this article on such a wonderfull
location.
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De MKA op reis naar Tsjechië
Zoals reeds gemeld in september gaat de MKA op reis naar Tsjechië . De reis za l
doorgaan van 20 tot en met 25 mei 1998 . De verplaatsing zal gebeuren met een bu s
vanuit Antwerpen . Het maximale aantal deelnemers is om organisatorische reden op 3 0
personen vastgesteld . Alle geintresseerden kunnen mee, ook niet MKA-leden (waarbij
MKA-leden wel de voorkeur krijgen indien er niet te veel inschrijvingen zouden zijn) . De
inschrijvingen lopen van 15 november 1997 tot 10 januari 1998 .
Personen die graag willen meegaan kunnen op de maandvergaderin g
inschrijvingsformulieren bekomen bij Guido Cornelis . Zij die niet op de vergaderin g
aanwezig kunnen zijn kunnen alle formulieren telefonisch of schriftelijk aanvragen bi j
dezelfde persoon . De definitieve prijs voor de bus is ons nog niet bekend . De prijs voor d e
overnachtingen en alle bezoeken in Tsjechië is 380 DEM per persoon (ongeveer 800 0
BEF) . Alle prijzen en de betalingsvoorwaarden zal u vanaf november vernemen . Voor d e
mensen die de kriebel reeds voelen opkomen wil ik graag reeds het programma van d e
reis kenbaar maken .
20 mei : Reisdag met 's avonds aankomst in TEPLICE in het Erzgebirge me t
overnachting in Teplice of Medenec .
21 mei : Bezichtigen van het mijnbouwmuseum in Krupka en daarna mineralen zoeke n
op storthopen in de buurt . Mogelijk te vinden mineralen zijn molybdeniet ,
cassiteriet, zinnwaldiet, fluoriet, . . . .
In de namiddag gaan we richting Dobranka waar we zeolieten kunnen zoeken ,
zoals natroliet, thomsoniet, apophylliet .
's Avonds bezoeken we de mineralenwinkel van TOP GEO (onze organisator te r
plaatse) in Teplice .
We overnachten in Medenec .
22 mei : We bezoeken de mijn van Medenec met een afdaling in de 220 m diep e
schacht . Nadien kunnen we mineralen zoeken op een storthoop in de omgeving .
Op onze reis richting Pribram maken we een tussenstop aan de Paskapole in he t
Bohmischen Mittelgebirge om naar augiet kristallen te zoeken .
We overnachten in Pribram .
23 mei : We bezoeken de stad Pribram met een bezoek aan het Mijnbouwmuseum t e
Brezove Hory . 's Avonds eten we in een historische Mijnwerkersherberg .
We overnachten in Pribram .
24 mei : Vandaag gaat Pribram iets beleven . De MKA gaat mineralen zoeken in Pribram .
We kunnen zowel de storthopen van de polymetalische mijnen als de recenter e
uraanmijnen bezoeken .
We overnachten in Pribram .
25 mei : Het zit er op . Weer een reisdag, deze maal richting Antwerpen .
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Hopelijk ziet ook U iets in het programma . Vanaf 15 november kan u inschrijven .
Maximaal 30 personen kunnen deze uitzonderlijke reis meemaken : zorg ervoor dat u
tijdig inschijft of de formulieren aanvraagt . De deskundige begeleiding ter plaatse van d e
mensen van TOP GEO staat garant voor een prachtige belevenis .
Het programma kan lichte wijzigingen ondergaan door toegankelijkheid van vindplaatsen .
Doordat Tsjechië een land in volle opbouw is worden storthopen soms afgegraven .
Natuurlijk willen wij er als de kippen bijzijn als een intressante storthoop met buldozer s
wordt omgedraaid . Hopelijk kunnen we ook van uw gezelschap genieten tijdens deze reis .

van de bekendst e
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U.S.A ., Brazilië ,
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Turkije, Centraal Afrika ,
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Voor de hall, living en vitrinekast:
Esthetische en dekoratieve stukken
Bergkristal, van enkelkristal tot museumstukken, Arkansas, US A
Amethist, Agaat, Toermalijn, Brazili ë
Apophylliet, Gyroliet, Heulandiet, Mesoliet, Skoleziet, Indi a
Aquamarijn, Granaat, Topaas, Toermalijn, Lapis lazuli, Pakistan, Afghanistan
Charoiet, Ruslan d

Voor de verzamelaar :
Mineralen van klassieke vindplaatsen
Augelite, Wardigit, Lazuliet, Cubaniet en mineralen van andere vindplaatsen in Canad a
Danburiet, Seleniet, (Gips) en mineralen van andere vindplaatsen in Mexic o
Astrophylliet, Stelleriet, Zilver, Goud en mineralen van andere vindplaatsen in GO S

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

Renritus Bracgstraat 10, B-9030 Mariakerke (Gent)
Tel . +32 (0)9 227 32 1 0
Fax +32 (0)9 227 66 0 4
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