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mka-kalender
Vrijdag 3 november 2000
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.

"De vergletsjering van Antarctica, of
de lange aanloop naar de ijstijden"
voordracht door Prof. Dr. Joris GEYS
Joris is voor de MKA-leden zeker geen onbekende meer, na zijn geanimeerde voordracht over
massa-extincties. Deze avond neemt hij ons , samen met zijn eigen dia's, mee naar het mooie
Antarctica. Tevens werpt hij een blik in de toekomst. Groeit dit continent verder aan, en is dit een
voorbode van de volgende ijstijden ? Het antwoord blijven wij u uiteraard schuldig; daarvoor moet
u naar de vergadering komen !

Vrijdag 10 november 2000
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). Openbaar
vervoer : tram 2 of 4.
19.30 h

gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privéekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje... Deze maand wordt als mineraal creediet-XX
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.

20.30 h

" De tijdsbepaling in de geologie :
klokken die slechts éénmaal tikken...
per honderdduizend jaar"
voordracht door Dr. Peter Van den haute
Gezien de interesse van tal van onze leden voor de tijdsbepaling in de geologie, zijn we verheugd
Dr. Van den haute te mogen verwelkomen als spreker. Peter is verbonden aan het Geologisch
Instituut van de RUG, en ongetwijfeld één van de meest deskundige geochronologen die er in
België te vinden zijn. Uitgaande van de relatieve tijdsbepaling (stratigrafie, fossielen,...) legt hij ons
vooral uit hoe de absolute klokken tikken (steunend op het verval van radio-isotopen). Peter zal
ons haarfijn uiteen zetten hoe men uiteindelijk de ouderdom van een gesteente achterhaalt. Noteer
dit alvast in uw agenda, voor het ... te laat is !

Titelpagina
Belgisch kampioenschap goudpannen in Faymonville, 16-17 september 2000,
met medaillewinnaar MKA-lid Bart Acda.
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Zaterdag 11 november 2000
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Practicum :
Alle apparatuur wordt weer uit de kast gehaald om door ons zelf meegebrachte
edelstenen te determineren. Breng stenen mee om te onderzoeken evenals schrijfgerief,
pincet, loep en een naslagwerk. Apparaten zijn uiteraard ook welkom.
We rekenen weer op ieders aanwezigheid en nieuwe leden zijn ook op deze vergadering
van harte welkom.

Zaterdag 25 november 2000
Vergadering van de werkgroep fluorescentie ten huize van de heer Paul Van hee,
Marialei 43, 2900 Schoten.
We zullen het hebben over digitale fotografie. Deze vorm van fotografie is
verantwoordelijk voor een quasi explosieve toename van het aantal foto's van
fluorescerende specimens op het InterNet en we kunnen er dan ook niet omheen om daar
eens een namiddag aan te wijden.
Er zal ook een aanbod zijn van fluorescerend willemiet.



Moderne geochronologie...
As a Delta Air Lines jet was flying over Arizona on a clear day, the co-pilot was
providing his passengers with a running commentary about landmarks over the PA
system. "Coming up on the right, you can see the Meteor Crater, which is a major
tourist attraction in northern Arizona. It was formed when a lump of nickel and iron,
roughly 150 feet in diameter and weighing 300,000 tons, struck the earth at about
40,000 miles an hour, scattering white-hot debris for miles in every direction. The hole
measures nearly a mile across and is 570 feet deep."From the cabin, a passenger was
heard to exclaim, "Wow ! It just missed the highway !"

Onze website nog nooit bezocht... ?
Ge meent dat toch niet !
http://www.minerant.org/
Noteer alvast in uw agenda :
Minerant 2001 op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2001 !
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mka-nieuws
Emma, moeder van de MKA, 80 !
Op 14 november 2000 wordt Mevrouw
Emma Op de Beeck, alias "de moeder
van de MKA", 80 jaar. Al sinds mensenheugnis is haar leven eng verbonden
met alles wat met de MKA te maken
heeft. Haar echtgenoot, wijlen Albert
VAN HEE, was jarenlang ondervoorzitter van de MKA. Haar zoon Paul is,
ook al jarenlang, voorzitter van de MKA,
en
haar
schoondochter
Anny
penningmeesteres. Zij is nog steeds
bijna elke maand aanwezig op de vergadering, en zet zelfs telkens na de
vergadering nog een stapke in de
wereld, samen met enkele iets jongere
MKA-ers. Emma, heel de MKAgemeenschap wenst je van harte een
héél gelukkige verjaardag toe, en nog
heel veel even gelukkige jaren in de
MKA.

Lidgeld 2001
De leden worden vriendelijk verzocht hun lidgeld voor 2001 over te maken. De lidgelden zijn
ongewijzigd t.o.v. 2000.





Belgische leden : In bijlage vindt u twee overschrijvingsformulieren voor uw lidgeld 2001.
Gelieve het formulier te gebruiken dat op u van toepassing is (individueel of gezinslidmaatschap) en het andere onmiddellijk te vernietigen (zo betaalt u geen twee maal !).
Bezorg het overschrijvingsformulier vandaag nog aan uw financiële instelling zo
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, 2900 Schoten).

De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is volledig toe te schrijven aan de
hogere verzendingskosten van het tijdschrift.
Leden die voor 2000 een gezinslidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de
Geonieuws 25(9), november 2000
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code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag).
Leden toegetreden na 1 september 2000 zijn reeds lid voor 2001 en dienen dus geen
bijdrage meer te storten.
Door vóór 25 december 2000 uw lidgeld te betalen, kunt u op de eeuwige dankbaarheid van
de penningmeesteres en secretaris rekenen !

België

Nederland

Andere landen

individueel

gezin

individueel

gezin

individueel

gezin

850 BEF

1050 BEF

57 NLG

68 NLG

1050 BEF

1250 BEF

over te maken op
bankrekening
789-5809102-81

over te maken op
Nederlandse
postgirorekening
51 91 10

internationaal
postmandaat of
doorstreepte Eurocheque
t.n.v. M.K.A.

t.n.v.

Mineralogische Kring Antwerpen

A. Schoenmaekers
Marialei 43
B-2900 Schoten

Marialei 43 B-2900 Schoten
met vermelding van lidnummer en naam

[850 BEF = 21.07 EUR, 1050 BEF = 26.03 EUR, 1250 BEF = 30.99 EUR]

Vraag en aanbod
Te koop aangeboden : tijdschrift DER AUFSCHLUSS, jaargang 1969 tot en met 2000.
Prijs overeen te komen. Geïnteresseerden nemen rechtstreeks kontakt op met Prof. Dr.
R. Vochten, Seringenlaan 7 te B-2970 Schilde. Tel. 03 3533822.
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beurzen en tentoonstellingen
Beurzen vóór 4/11/00 : raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws, op p. 186-188.

4-5

11 LIEGE. Palais des Congrès. Intermineral. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).
Info : De heer M. Houssa, Av. des Marteleurs 21, B-4100 Seraing.
Tel/fax 04 3362360.

4-5/11

B

18/11

NL

19

11 BERCHEM. Alpheusdal. Mineralenbeurs van ACAM (Schoten).
Info : Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat.
Tel. 03/6517926 - http://www.acam.be/ - <info@acam.be>

19/11
19/11

D
D

24-26/11
24-26/11
25/11
25/11
25/11
25-26/11
25-26/11
25-26/11
25-26/11
25-26/11
25-26/11
25-26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
1-3/12
1-3/12
1-3/12
2/12
2-3/12
2-3/12
2-3/12
2-3/12
2-3/12
2-3/12
2-3/12
3/12

MONTIGNY-LE-TILLEUL. Foyer Culturel, 1 rue Wilmet. 9-18 h. Ruil-beurs.
Info :
Mr. F. Hubert, 70 Rue de Marbaix, B-6110 Montigny-le-Tilleul.
Tel. 071 517103.
ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develsingel 5. Beurs (M-F-J-E). 10-17 h.

KASSEL. Kulturhalle Niedervellmar, Jahnstrasse 11. Beurs (M-F).
ROSENHEIM. ausstellungszentrum Lokschuppen, Rathausstrasse 24. Beurs (M-F). 1017.30 h.
E
BARCELONA. Beurs (M-F). <fira@firabcn.es> http://www.firabcn.es/
F
PARIS (94). Pavillon Baltard, 12 av. Victor Hugo, Nogent sur Marne.Beurs (M-F-E-J). 922/9-19/9-19 h. <michel.schwab@wanadoo.fr> http://www.mineralopole.com/
NL
AMERSFOORT. Centrum "De Flint", Coninckstraat 60. Beurs. 10-17 h.
CZ
JIEIN. Kulturni dum. 7-15 h. Beurs.
CZ
OSTRAVA. Ustav Geoniky, Ostrava-Poruha 1. Beurs (M).
F
JOUY-EN-JOSAS (78). Salle du Vieux-Marché, place de la Marne.
F
SAINT-FONS/VENISSIEUX (69). Salle M. Métrat, 10, av. de la République. Ruil-beurs.
F
JUVISY-SUR-ORGE (91). Salle des fêtes. Ruil-beurs.
A
SALZBURG-HALLEIN. Salzberghalle. 12-17/10-16 h. Beurs (M).
A
WIEN. Haus der Begegnung, Königsgasse 41. Beurs (M). 10-18/10-17 h.
D
NÜRNBERG. Meistersingerhalle. Beurs (M-F-J-E). 10-18 h.
CH
ZÜRICH-OERLIKON. Messe Zürich, Hallen 9.1+9.2. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
CH
JONA SG. Zentrum Kreuz. 10-16 h. Beurs (M).
D
BAD HERSFELD. Gemeindehaus, Am Kurpark. 10-17 h. Beurs (M-F).
D
BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
D
ISERLOHN. städtischer Saalbau Letmathe, Von-der-Kuhlen-Str. 35. Beurs (M-F). 11-17 h.
D
LEHRTE / HANNOVER. Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16. Beurs (M-F). 11-17 h.
D
LOBENSTEIN. Kulturhaus. 9-16 h. Beurs.
D
WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz, Hartmannstr. 29, Wü-Zellerau. Beurs (M-F).
10-17 h.
B
MARCHIN. Salle de l'Union, Grand Place. Beurs.
Info : A.A.C.M.F., 20 rue de Rogerée, 4537 Bodegnée. Tel. 042 596061
NL
ZWOLLE. Broerenkerk, Achter de Broeren 1. Beurs. 10-17 h.
me
F
PARIS. Hôtel Sofitel Rive Gauche, 17 bd. Saint-Jacques (14 ). Beurs.
D
STUTTGART. Messegelände Killesberg. Beurs (M-F).
GOS SINT-PETERSBURG. Hall "Manege", St.-Isaak Square 1. www.gemworld.spb.ru
D
LEIPZIG. Universitätshochhaus. Beurs (M-F).
F
GUERET (23). Salle des Fêtes du Lycée Pierre Bourdan. Beurs.
F
MONTPELLIER (34). Parc des Expositions. Beurs. <jeanvil@europost.org>
F
CADOURS (31). Salle M.T.C.. Beurs.
CH
BASEL. Mustermesse-Halle 4.0. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
D
BERLIN. Fontane-Haus, Wilhelmsruher Damm 142c (Reinickendorf). Beurs (M-F-J-E).
A
GRAZ. Beurs.
A
WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 12-17/10-16 h. Beurs (M).
members.aon.at/minmessen ; <otto.lang@salzburg.co.at>
D
BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 9-16 h. Beurs (M-F, géén J).
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3/12
3/12

B
D

3/12
3/12
3/12
3/12
3/12
3/12
3-5/12
8-10/12
8-10/12
8-10/12
8-10/12
9/12
9/12
9/12
9-10/12
9-10/12
9-10/12
9-10/12
9-10/12
9-10/12
9-10/12
9-10/12
9-19/12
9-10/12
9-10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12

D
D
D
D
A
I
F
I
D
A
A
GB
SR
CZ
D
H
D
D
D
I
F
F
F
F
F
CH
NL
A
D
D
A

10/12
10/12
16-17/12
16-17/12
16-17/12
16-17/12

D
D
F
A
A
D

HARELBEKE. Ontmoetingscentrum Gaverstraat 8. Info : tel. 051 249540
BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL. Lindenhalle, Halberstädterstr. 10-17 h. Beurs (MF-E).
DUISBURG. Mercatorhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
KARLSRUHE. Nancy-Halle, Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M-F).
MÖNCHENGLADBACH. Adolf Kempkenhalle. 10-17 h. Beurs (M-F).
MÜNSTER. Hallme Münsterland. 11-17 h. Beurz (M).
WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M-F).
ERBA (CO). Hotel Leonardo daVinci.
PARIS. Sofitel, Bvd. Saint-Jacques. Beurs.
MONTICHIARI (BS). Centro Fiera del Garda. Beurs (M-F-E).
HAMBURG. Messegelände. Beurs.
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstr. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
WIEN. Haus der Begegnung, Raffaelgasse 11. 10-17 h. Beurs (M).
LONDON N3. St. Mary's Hall, Hendon Lane, Finchley. 10-15.50 h.
BRATISLAVA. Nationaal Museum, Vajanského 2. 9-16 h. Beurs (M-F-J).
PISEK. Prachenské muzeum v Pisku, Velké Nam 114. 7.30-15 h. Beurs (M).
SCHNEEBERG/ERZGEBIRGE. Lichtelfest. Beurs (M-F).
BUDAPEST. Lang Kultuurcentrum, Rozsnyai Str. 3. 9-18/9-17 h. Beurs (M).
KÖLN. Rathaus Gürzenich-Köln-Zentrum. 11-18 h. Beurs (E).
OSNABRÜCK. Berufschulzentrum, Stüvestr. 10-17 h. Beurs (M-F).
ALBSTADT. Zollern-Alb-Halle, Tailfingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
ROMA. Centro Expo, Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619, Largo Mossa. Beurs (M-F).
MARSEILLE (13). Centre des congrès, parc des Expositions. Beurs (M-F-E).
BORDEAUX (33). H14, Quai des Chartrons. Beurs.
POITIERS (86). Les Arènes, Parc des Expositions. Beurs.
ROUEN/OISSEL (76). Palais des Congès. Beurs (M-F-E).
BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, rue du Général-Leclerc. Beurs (M-F-E).
LEISSIGEN. Restaurant Hirschen. 9-17 h. Beurs (M, enkel Zwitserse mineralen)
HEERLEN. Cornelius Huis, Heulstraat 2. Beurs. 10-17 h.
LINZ. Palais Kaufmännischer Verein. 9-16 h. Beurs (M-F).
WILNSDORF. Festhalle. 11-17 h. Beurs.
DETMOLD. Stadthalle. 10-18 h. Beurs (M-F-E).
EISENSTADT. Georgihalle, Kasernenstr. 9. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
<aussteller@wellcom.at>
KEMPEN-NIEDERRHEIN. Berufliche Schule, Von Saarwenden Str. 25. 10-17 h. Beurs.
KULMBACH. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-J).
CHATEAUPONSAC (87). Salle culturelle. Beurs.
KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht; Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
WIEN. Haus der Begegnung, Angerstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
WIESBADEN. Rhein-Main-Halle. 11-18 h. Beurs (E).

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van 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.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
18 november 2000, van 10 tot 17 uur
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info : + 31 182 538 539
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geo-nieuws kort
Namibië : Tsumeb weer open ??
Het is zover ! Sinds half juli 2000 wordt de Tsumeb-mijn, wereldberoemd om de
spectaculaire mineralenrijkdom, weer leeggepompt. Een paar jaar geleden was de
productie stilgelegd, waardoor de mijn vol water liep. Ian Bruce, uit Willand, Devon, GrootBrittannië richtte een nieuwe firma op "Tsumeb Specimen Mining", en verkreeg een
licensie om de mijn weer leeg te pompen. Momenteel werken een tiental arbeiders aan
het project.
Sinds midden september worden mineralen-specimens (niet bedoeld voor de
metaalwinning dus) ontgonnen. Tegen het einde van dit jaar hoopt men tot niveau -11 (op
ongeveer 330 m diepte) te geraken. Nieuwe exploratie-boringen hebben uitgewezen dat
in de oxidatiezone nog rijkelijk erts voorhanden is, en het is de bedoeling om later toch
ook terug metaalertsen als zodanig te ontginnen.
Het opgepompte water, dat in het woestijngebied van Namibië niet bepaald als een
afvalproduct wordt beschouwd, wordt gebruikt in de industriële metallurgische installaties
van de mijn, waar ertsen van een andere mijn, de Kombat mijn, verwerkt worden. In de
Kombat-mijn werken momenteel een kleine 300 mensen. Ook de Khusib-mijn in het Otavigebergte is weer aktief, en ook de ertsen van die mijn worden in Tsumeb verwerkt. Er is
dus terug hoop dat prachtige specimens uit Tsumeb het daglicht zullen zien en de
mineralenmarkt zullen bereiken !
Verder werden in het begin van dit jaar in het gebied ten zuidwesten van Erongo talrijke
spectaculaire berylkristallen (variëteit : aquamarijn) gevonden, naast toermalijn (variëteit :
schorl), fluoriet, hyaliet, veldspaten en kwarts. Het gaat om meerkleurige prismatische
kristallen tot zo'n 10 cm lang !
[Rik Dillen]

Steinbruch Juchem opnieuw toegankelijk voor verzamelaars
Sinds zich een paar maanden geleden in de Grube Juchem in het Fischbachtal
(Duitsland) een dodelijk ongeval voordeed, was de toegang voor verzamelaars in deze
groeve verboden. sinds augustus kan weer verzameld worden in de groeve. Volgens de
wet mogen in de groeve enkel bezoekers toegelaten worden onder begeleiding van een
bevoegd persoon, en daarvoor werd ondertussen een oplossing gevonden.
Aan de historische "Geracher Wasserschleife", bij de ingang van de groeve, betaalt men
10 DEM. Dan krijgt men de nodige documenten, men moet een formulier invullen, en men
krijgt een helm ter beschikking voor het bezoek. Verzamelaars kunnen de groeve
bezoeken in de periode van 1 april tot 31 oktober, op woensdag en vrijdag van 18 tot 21
h, en op zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 21 h. Van november tot maart dient
men telefonisch een afspraak te maken voor een bezoek. In de Geracher Wasserschleife
kan men niet alleen terecht voor een drankje, maar voor een paar mark kun je de
vondsten laten doorzagen. Tel. 0049 678517237, fax 0049 6781900196.
[Rik Dillen]
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Mineralen verzamelen in het Lake District, Cumbria, UK
Iedere verzamelaar heeft wel eens gehoord van de vindplaatsen van vooral secundaire
kopermineralen in de buurt van Caldbeck, in het Lake District in Cumbria, GrootBrittannië. De streek kreeg de status van "Lake district National Park", en als gevolg
daarvan leek het er erg op dat mineralen verzamelen in dat gebied totaal verboden zou
worden. Een aantal verenigingen en musea gingen onderhandelen met de overheid, en
verkregen een compromis, dat evenwel de doorsnee verzamelaar niet veel verder zal
helpen.
Wie in het gebied in kwestie mineralen wil gaan zoeken moet een toelating aanvragen bij
Lake District National Park, Busher Walk, Kendal, Cumbria LA9 4RH (tel. 0044 539
724555). De aanvraag moet gestaafd zijn met de nodige argumenten, zoals de
onderzoeksprogramma's waarvoor de gevonden specimens moeten dienen, welke
onderzoeksmethoden zullen gebruikt worden, waar in het gebied zal geprospecteerd
worden enz. Je voelt het al direct aan : de "gewone" verzamelaar is er niet (meer)
welkom. De eerste maanden dat het systeem in voege was waren er een 20-tal
aanvragen van individuele verzamelaars, en 4 aanvragen van groepen (waarvan 3 "highly
reputable mineralogical societies"). 10 individuele verzamelaars en 3 groepen kregen
uiteindelijk een toelating, soms met beperking van periode en/of te bezoeken plaatsen.
Wie de regelgeving overtreedt riskeert vervolging met een hoge boete als gevolg.
Een en ander is (alweer) het gevolg van slecht gedrag van mineralenverzamelaars. O.a.
aan de Driggith Mine dumps werden diepe putten achtergelaten, en ook werd vandalisme
gesignaleerd in de Red Gill. Je kan voor informatie o.a. terecht bij de Russell Society. De
regionale verantwoordelijke is Frank Bouweraerts... gastvrij en van Zeeuws-Vlaamse
oorsprong!
[Rik Dillen en Richard De Nul]

Goudwassen in Disentis, Zwitserland
Toen voor zowat 10 jaar bekend geraakte dat men in Disentis goud kon vinden, lokte dat
stilaan een lichte goudkoorts uit, met positieve en negatieve kanten voor de gemeente.
Naast de zgn. "Strahlerverordnung", die het zoeken van mineralen regelt, werd het
volgende gemeentereglement ingevoerd. Van 1 mei tot 15 oktober mag in Disentis goud
gewassen worden, ook op zon- en feestdagen (behalve Pasen, Sinksen en de zgn. Eidg.
Bettag). Als werktuigen worden toegelaten : schop, pan of zeef, en een wasgoot tot
maximaal 1.2 m lang. Het gebruik van chemicaliën zoals kwik en cyaniden (!) is verboden.
Kamperen is enkel toegelaten op de daartoe voorziene plaatsen (met name campings).
Men kan geen plaats claimen, zoals men in Zwitserland wel gewend is voor rekspleten.
[Rik Dillen]
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Gigantische gipsgeode in Spanje : naweeën
Na het opgemerkte artikel over de gigantische gipsgeode die in Spanje onlangs werd
ontdekt verscheen ook een artikel in het Franse tijdschrift "Le Règne Minéral", gebaseerd
op dezelfde gegevens als onze bronnen ons hadden aangeleverd. Er is dan blijkbaar een
hele polemiek ontstaan tussen "Le Règne Minéral", het Spaanse tijdschrift Bocamina en
de onderzoeksinstelling CSIC over de juiste historiek van de ontdekking. Het tijdschrift
Bocamina zou al op 5 december 1999 met een groep specialisten ter plaatse zijn geweest
en er gipskristallen hebben bemonsterd en foto's hebben genomen. En zoals dat dikwiijls
gaat met ontdekkingen wil iedereen de eer voor zich... Feit is dat een groep Spaanse
verzamelaars behoorlijk woedend is omdat de toegang tot "hun" vindplaats nu verboden
is. Tussen haakjes, het gaat om de mijn Pilar de Jaravia bij Jaravia, Almeria, Spanje.
Hoeveel contestatie er ook is, het zal altijd moeilijk blijven om in zo'n geval de ware
toedracht van de zaak te kennen. Door wie de geode ook ontdekt is, en of dat nu in
december 1999 gebeurde of in mei 2000, doet geen afbreuk aan de spectaculaire
schoonheid van dit natuurverschijnsel, en we kunnen alleen maar hopen dat ze helemaal
intakt bewaard kan blijven voor het nageslacht.
[Rik Dillen]

Encyclopedia of minerals, 3d edition
Wat we een paar maanden geleden al aankondigden begint stilaan gestalte te krijgen.
Men hoopt namelijk nog steeds in 2000 de derde editie van de "International encyclopedia
of minerals" klaar te krijgen. Het werk zal worden uitgegeven door Kluwer Academic
Publishers. J. Mandarino is de editor-in-chief, en W. Wilson de photographic editor. 69
Mineralogen werken mee aan het project, en in het boek zal informatie over een kleine
4000 mineralen te vinden zijn. Het wordt in ieder geval een uitgave in twee of misschien
zelfs drie delen. Een ding is zeker : als je het werk wil kopen begin je best alvast te
sparen... je zult er allicht vele dollars voor over moeten hebben.
[Rik Dillen]

Kit crisis
Toen ik enige tijd geleden een vers pak kit opende, werd ik onaangenaam verrast door de
kwalijke geur die het goedje verspreidde. Argwanend wou ik een sliertje kit lostrekken om
het nader te bekijken, en wat bleek? In plaats van in draden te trekken, brak de kit als het
ware gewoon af. Deze kit had duidelijk al zijn elasticiteit verloren. Als klap op de vuurpijl
bleef het ding ook nog hardnekkig aan mijn vingers kleven. Dit goedje lijkt in alle
opzichten dan ook meer op stopverf dan op echte kit.
Het spreekt voor zich dat ik deze kit niet verder gebruikt heb. Ik heb hem ingeruild voor
een ander pak kit, en wat bleek ? Ook dat pak was slecht, en gedroeg zich net zoals
reeds hoger beschreven werd. Het derde pak kit dat aangesneden werd bleek uiteindelijk
wel de voor kit gekende en verwachte eigenschappen te hebben. Goede kit is immers
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nagenoeg reukloos, zeer elastisch, zeer adhesief en cohesief. Van dergelijke kit blijven
nooit kleine restjes aan de vingers kleven.
Toen het derde pak kit wel bevredigend was, dacht ik dat het om een alsnog alleenstaand
feit zou gaan. Navraag en testen bij enkele andere collega-verzamelaars wees uit dat de
verspreiding van slechte kit veel algemener is dan wat ik eerst had gedacht. Het is dan
ook met reden dat ik van een echte “kit crisis” gewaag. Het is immers zo dat de kit in
kwestie niet alleen aan uw vingers blijft plakken, maar ook aan uw specimens. Onmogelijk
om het spul er nog volledig af te krijgen op een eenvoudige manier. Overal waar het in
aanraking is gekomen met het specimen blijven er deeltjes kit achter. Anderzijds hebben
we kunnen vaststellen dat tal van specimens die met deze kit werden gemonteerd, na
enkele maanden spontaan los komen. Waarmee automatisch het gebruik van dergelijke
kit nogmaals in vraag gesteld wordt. Want ook al gaat moeder de vrouw meestal niet
akkoord, in dit geval is “blijven plakken” wel degelijk het opperste doel.
Teneinde uw specimens en uw verzameling niet te ruïneren, en u een hoop werk en
kopzorgen te besparen, raad ik u ten stelligste aan dergelijke kit niet langer te gebruiken.
Indien u nog slechte kit in huis heeft, kunt u deze bij uw verdeler inruilen tegen goede kit
(indien voorradig).
Wij zijn druk bezig geweest met het zoeken naar een goed en betaalbaar produkt, en
denken reeds een zeer bevredigend alternatief gevonden te hebben. Mensen of clubs die
interesse hebben in een samenaankoop van grotere hoeveelheden goede kit (5 kg of
meer), worden verzocht met ondergetekende contact op te nemen (coördinaten zie
binnenzijde kaft Geonieuws).
[Herwig Pelckmans]
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mineraal van de maand
creediet
rik dillen
Voor de eerste keer in de geschiedenis zal de MKA u creediet aanbieden. Deze keer krijgt
u geen creediet, u zult het moeten kopen...
Creediet luistert naar de formule Ca3Al2(SO4)(F,OH)10.2H2O.
En hier blijkt al onmiddellijk een probleem : bij Strunz, Dana en enkele andere bekende
auteurs is creediet opgenomen in de groep van de halogeniden. In Anthony et al.'s
"Handbook of mineralogy" vinden we het niet in deel 3, waarin de halogeniden behandeld
worden. Redelijkerwijze mogen we aannemen dat het zal voorkomen in het deel over
sulfaten (en analoge ionen) dat nog moet verschijnen. Dit discussiepunt blijft onopgelost,
zolang niet enige standaardisatie in de interpretatie van formules met betrekking tot
systematiek is bereikt. Vermits wij systematisch de klassificatie van Strunz volgen delen
we het in bij de halogeniden.
Creediet is monoklien, met als symmetrie C21/c. De roosterparameters zijn : a = 13.936
Å, b = 8.606 Å, c = 9.985 Å,  = 94.4° en Z = 4. Het is enigszins verwant met cryoliet,
Na3(AlF6), dat oktaëdrische AlF6-groepen bevat. In creediet is een deel van de F--ionen
vervangen door SO42+-groepen wat de kristalstructuur natuurlijk onmiddellijk veel
ingewikkelder maakt. Qua samenstelling (en structuur gelijkt het ook wel op gearksutiet,
dat één molecule CaSO4 minder bevat in de eenheidscel.
Creedietkristallen van de Wagon Wheel Gap mine, Creede,
Mineral County, Colorado, USA. Naar Foshag, 1922 [12].
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Creediet vormt bijna altijd prismatische kristallen volgens [001], in uitzonderlijke gevallen
tot bijna 10 cm lang. Er is een heel sterke tendens tot forming van radiaalstralige
aggregaten, die, gezien de spitse topvlakken, doen denken aan een mini-egel (zowel qua
uitzicht als qua aanvoelen...). In totaal werden maar een tiental vlakken waargenomen. De
radiaalstralige aggregaten, vaak opgebouwd uit volledig vrijstaande kristallen; kunnen een
diameter halen van verscheidene cm.
Soms vormen ze sferische aggregaten van vergroeide kristallen die wat aan wavelliet
doen denken. Verder komt ook massieve creediet voor, en individuele korrels en kristallen
ingebed in diverse matrices.
De splijting is perfect volgens {100}, de breuk is conchoidaal. Creediet is nogal broos
(hoewel de specimens in de praktijk echt wel tegen een stootje kunnen). De hardheid is 4
in de schaal van Mohs, en de densiteit ongeveer 2.7. Creedietkristallen zijn kleurloos tot
amethyst-paars, met een wisselende transparantie en een uitgesproken glasglans. Vele
aggregaten zijn eerder beige tot oranje-bruinachtig en zelfs zwart door insluitsels van
diverse andere materialen in de kristallen.
Hoewel de formule, een eerder ongewone combinatie van haliden en sulfaat, op het
eerste gezicht op een zeldzaamheid wijst, komt creediet toch op een respectabel aantal
vindplaatsen voor.
Zoals reeds gesuggereerd werd de naam creediet niet uitgevonden door één of andere
bankinstelling. Het mineraal werd genoemd naar het mijnstadje Creede in Mineral
County (zou je daar niet willen wonen ?), op ongeveer 300 km ten zuidoosten van
Denver, Colorado, USA, waar het in 1916 voor het eerst beschreven werd door Larsen en
Wells [1]. Het mineraal werd er gevonden in de Wagon Wheel Gap mijn. Later werd het
nog op verschillende andere plaatsen aangetroffen, o.a. in Bolivia, Kazakhstan, Mexico,
Rusland, Zuid-Afrika en enkele plaatsen in de Verenigde Staten. In het gebied Wagon
Wheel Gap, ten zuidwesten van het mijnstadje Creede, werden rond 1891 de eerste
claims aangevraagd, natuurlijk niet om creediet te gaan zoeken..
De paarse fluorietaders die er gevonden waren werden
jarenlang ten onrechte voor uitlopers van de
amethystaders aanzien, die in de
buurt van Creede als aanwijzing
golden voor de aanwezigheid
van edelmetalen.
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De geschiedenis van het stadje Creede, de type-vindplaats van creediet, is heel
bewogen. De oorspronkelijke bewoners van Mineral County waren de Ute-indianen, in
feite nomaden, die afkwamen op de heetwaterbronnen van Wagon Wheel Gap.
Vanaf 1840 reeds begonnen avonturiers en goudzoekers zich hier te vestigen, en zelfs
toeristen bezochten het gebied al voor Creede bestond ! Een eerste hotel dateert van
1876. De heetwaterbronnen deden het gebied zelfs evolueren tot een echt kuuroord, en
het oorspronkelijke badhuis staat er nog steeds.
Toen ene Nicholas Creede in 1890 een enorme zilverader aanboorde werd het
"gewestplan" gauw gewijzigd van recreatiezone naar mijnbouw... Al gauw woonden er
10000 mensen in de buurt. Prachtige namen werden bedacht voor de talrijke mijnen,
zoals de Amethyst mine, de Holy Moses mine en... de Last Chance mine.
Na twee jaar was al voor 1 miljoen dollar aan zilver gedolven, en dagelijks reden twee
treinen af en aan. En zoals steeds volgden na de geologen en mijnwerkers de gokkers,
cafébazen en prostituees. Er ontstonden zelfs "voorsteden", zoals Spar City,
Stumptown en Jimtown.
Een enorme brand verwoestte in 1892 Creede. Enkel in Jimtown bleven gebouwen
overeind, en dat werd dan omgedoopt tot Creede.
Tot omstreeks 1985 werd in de buurt van Creede aan mijnbouw gedaan, maar de diepe
val van de zilverprijs in de jaren 80 maakte een einde aan de activiteiten van de
Homestake Mining Company.
Tegenwoordig telt Mineral County in totaal nog zo'n 560 inwoners, en twee musea
getuigen nog van de spectaculaire zilverwinning in de 19e eeuw : het Creede Historical
Society Museum en het Creede Underground Mining Museum. Wie Creede wil
bezoeken kan best eerst deze interessante web-site raadplegen :
http://www.creede-co.com/cr_about.html
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Pas in 1911 identificeerde S.B. Collins de fluoriet correct, en richtte prompt de American
Fluorspar Mining Company op. In tien jaar tijd werd bijna 50 000 ton fluoriet geproduceerd. Er werden nog enkele andere mineralen gevonden, o.a. pyriet, gearksutiet,
halloysiet, bariet, calciet, covellien, hematiet en kwarts. In 1915 vond Larsen twee
specimens van een tot dan toe onbekend mineraal, dat in 1916 werd beschreven als
creediet.
Het ging om kleurloze korrels en slecht gevormde kristalletjes tot 5 mm lang, ingebed in
kaoliniet. Later vonden ze specimens met veel beter gevormde kristallen dan het
typemateriaal, wat een diepgaandere studie van de symmetrie en de vlakken in het
bijzonder toeliet.
In 1922 werd het materiaal verder bestudeerd door Foshag (foshagiet !), die twee types
van associaties beschreef. Creediet komt in Wagon Wheel Gap voor met fluoriet, als
vrijstaande kristallen in holtes en als radiaalstralige massa's ingebed in witte, fijnkorrelige
fluoriet. Een tweede type bestaat uit losse, dubbelbeëindigde kristallen tot 1 cm lang,
ingebed in halloysiet. Nieuwe belangrijke vondsten dateren van de jaren 80.
Uitzonderlijk grote en goedgevormde kristallen werden gevonden in het Santa Eulalia
district in Mexico. Een van de mooiste specimens met kristallen van meer dan 8 cm lang
bevindt zich in de collecties van het Smithsonian Institution in Washington, D.C. [2].
In 1985 was er heel wat te doen over creediet-specimens afkomstig van de groeve El
Potosi, bij Aquiles Serdan, beter bekend als Santa Eulalia, Chihuahua, Mexico. Op deze
plaats werden niet alleen prachtige, paarse creedietkristallen gevonden tot een paar cm
lang, maar ook gipskristallen tot 2 m (jawel, meter !) lang. Enkele prachtige aggregaten
van zulke perfecte kristallen werden dat jaar verhandeld in Tucson, weliswaar tegen
fabelachtig hoge prijzen [3].
In Kazakhstan, een deelstaat van de vroegere Sovjet-Unie, werden platen van meer dan
20 cm groot gevonden met sferische aggregaten tot 6 cm diameter [5, 10].

Creediet-XX van Tonopah, Nye County, Nevada,
USA. Verzameling L.A. Museum of National History,
Los Angeles. Foto Rik Dillen.
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In 1983 werden in antieke slakken, die in de buurt van Sounion (een paar kilometer ten
zuiden van Lavrion, Griekenland) werden bovengehaald, holtes ontdekt die bijna
helemaal bekleed waren met opvallende, glanzende kristalletjes van ongeveer 0.5 mm.
Via X-stralendiffractometrie werden ze later als creediet geïdentificeerd.
Volledigheidshalve vermelden we ook dat in de N'Chwaning II mijn, Hotazel, ZuidAfrika heel kleine creediet-kristalletjes (< 0.5 mm) gevonden werden. Het mineraal komt
er heel zelden voor, en is vergezeld van glauconiet, pyriet, bariet en calciet.
Een welbekende vindplaats is de tin- en zinkmijn van Colquiri, Inquisin Provincie,
Departement La Paz, in Bolivia. Toen de mijn nog zeer actief was werden hier kristallen
tot 2.5 cm lang gevonden, kleurloos, maar helaas meestal niet zo mooi van vorm [8]. In
het administratie-gebouw van de mijn is een agglomeraat van bijna 50 kg tentoongesteld,
dat bijna helemaal uit creediet bestaat. In 1975 golden deze specimens nog als de beste
ter wereld, maar dat is al lang achterhaald.
De mijn van Colquiri bevindt zich op 55 km ten noorden van Oruro, op een hoogte van
4200 m. Oorspronkelijk werd ze door de Spanjaarden uitgebaat voor het aanwezige zilver,
en in recentere tijden was vooral de enorme tinproductie belangrijk. Ondanks de hoogte is
het in vele schachten in de mijn ontzettend warm.
Vooral in schachten waar niet of nauwelijks ventilatie is kan de temperatuur oplopen tot
rond 50°C. Dat is onder andere het geval in het deel van de mijn waar creediet werd
gevonden.
De meeste specimens die deze maand worden aangeboden komen uit de Mina La
Navidad, bij Rodeo, een mijnstadje op ongeveer 75 km ten zuidoosten van Torreón in
Durango, Mexico. In 1989 nog werd in The Mineralogical Record vermeld dat op de
beurs van Nürnberg twee specimens (van de twaalf die verzameld werden) van 5X7 en
4X4 cm verkocht werden voor 275 resp. 140 USD (5000 à 10000 BEF), met als
bijkomende informatie "... these were interesting an not too pricy examples of creedite..."
Wees gerust, de specimens die deze maand worden aangeboden kosten, hoewel van
dezelfde kwaliteit, slechts een fractie van wat er in 1989 voor betaald werd. Ze werden
recent gevonden en dit jaar (2000) in Tucson aangeboden aan een meer dan redelijke
prijs. Sommige specimens bevatten ook paarse tot witte fluoriet.

Mina "La Navidad"
Rodeo

Geografische situering
van de Mina La
Navidad, Rodeo,
Durango, Mexico
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Een crediet-aggregaat van creediet
van meer dan 12 cm groot van de
Mina La Navidad, Rodeo, Durango,
Mexico.

1 cm

In de volgende tabel geven we een zo volledig mogelijk overzicht van de vindplaatsen van
creediet :
Bolivia
Griekenland
Kazakhstan
Mexico
Rusland
Verenigde Staten

Zuid-Afrika

Colquiri, La Paz district
Lavrion / Sounion
Aktshatan
Chihuahua (Potosi mine, Santa Eulalia District, en
La Navidad, Rodeo)
omgeving van Sverdlovsk
ARIZONA (Grand Reef mine en Iron Cap mine, Graham Co.)
CALIFORNIA (Defiance mine en Thompson mine, Inyo Co.)
COLORADO (Wagon Wheel Gap mine,Creede, Mineral Co.)
NEVADA (Hall mine, en Liberty mine, Tonopah, Nye Co.)
NEW MEXICO (Blanchard Claims, Socorro Co.)
N'Chwaning II mine, Hotazel

Als mineraal van de maand worden specimens van maar liefst drie vindplaatsen
aangeboden :
1.
2.
3.

Mina La Navidad, Rodeo, Durango, Mexico. Dit zijn spectaculaire top-specimens
tot bijna 15 cm, met radiaalstralige aggregaten tot 7 cm diameter !
Liberty mine, Tonopah, Nye County, Nevada (in feite ligt de mijn op de grens met
Utah). Paarse kristallen en kristallijne aggregaten op matrix.
San Antonio mine, Santa Eulalia, Aquiles Serdan, Chihuahua, Mexico. Paarse
doorschijnende kristallen, soms in radiaalstralige aggregaten.

Keuze genoeg dus !
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Creediet-kristallen van de Hall mine, Nye county, Nevada, USA. 3
cm lang. Ref.: http://www.minmarket.com/
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faymonville 16-17 september 2000
belgisch kampioenschap
goudpannen

guido cornelis
bart acda

Goudzoeker
Guido Cornelis:

Tijdens onze excursie van begin juli naar
Faymonville heeft Bruno mij kunnen
overhalen om deel te nemen aan deze
'Niet te wild
kampioenschappen. Nadat hij hoorde dat ik
schudden met reeds in Canada was gaan goudzoeken
moest ik mij volgens hem wel inschrijven bij
je pan ; dan
de "professionals". Ik had er eigenlijk helehaal je het
maal geen idee van wat dit weekend allemaal
goud er zo uit' voor mij in petto zou hebben. De verrassing
was groot wanneer we daar zaterdagmorgen
midden in het wilde westen bleken terecht gekomen te zijn. Er liepen cowboys rond, met
revolver aan de gordel, en de country-muziek klonk over heel het terrein.
De beek, die we reeds kenden van onze vorige goudpanavonturen, was helemaal
omgebouwd. De organisatoren hadden een houten konstruktie met 11 vakken voorzien.
Het waterpeil kwam mooi ongeveer 20 cm onder de achterste zitbalk, toen toch nog. De
weergoden hadden op deze dag wel iets tegen ons : ze hebben ons heel de dag vergast
op een lekkere Belgische plensbui, afgewisseld met stortregens.
Het zal je natuurlijk niet verwonderen dat er onder al dat volk ook MKA’ers rondliepen. De
club werd in elke categorie vertegenwoordigd, profs (Roeland en ikzelf), beginners (Bart
en Cyriel) en junioren tot14 (Maarten en Bartje). OK, we vliegen erin. Als eerste stonden
de selekties van de profs op het programma,. Zenuwen met kilo’s, regen met tussenpozen
en uiteraard een goed humeur...
Even uitleggen tussendoor wat je hier eigenlijk hoorde te doen.
1
2
3
4
5

Je krijgt een emmer zand met daarin een onbekend aantal goudschilfers.
Je moet in een houten kot in de beek gaan staan.
Nadat de sherif een gat in de lucht geschoten heeft begin je het zand uit te wassen.
Emmer leeg, goud in buisje, pan boven je hoofd, OK.
Hopen dat je alle stukjes hebt gevonden op de kortste tijd.

Dit lijkt wel simpel maar je weet niet hoeveel goudschilfertjes je hebt, je krijgt 20 minuten
maximum, en per verloren schilfertje 5 min straftijd. Vol goede moed begon ik te
schudden met mijn pan. Als bij wonder bleven de regengoden eventjes braaf zodat ik mijn
preselektie vrij droog heb kunnen afwerken. In mijn reeks ben ik als 2de geëindigd en ik
had 5 schilfertjes. Even bij de sheriff rondhangen leerde mij al snel dat iedereen maximum
5 schilfertjes had, dus dat zat al goed.
Na deze preselektie was het de beurt aan de junioren. Tijdens deze selekties hebben we
enkele keren de bar moeten bezoeken, tegen onze zin natuurlijk, omdat het te hard
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regende. Ik heb tijdens deze reeks preselekties enkele moeders en vaders gezien die
dringend iets aan hun bloeddruk moeten gaan doen. Zij waren meer onder invloed van de
stress dan iemand bij de vluchtkontrole op Zaventem. De ouders hebben het allemaal
overleefd en de jongeren hadden de moed er goed in.
Tussen de selekties door werd natuurlijk de inwendige mens goed verzorgd. Er was
lekkere BBQ en voor de koude voeten was er jenever. Er was ook een groot houtvuur,
maar ja, dat was soms een beetje té warm. Na de nodige schuilbeurten (in de bar)
begonnen uiteindelijk de selekties voor de beginners. Ook hier was het nodige aantal
supporters zich de keel (terug) droog aan het schreeuwen. OK, gedaan met preselekties,
wachten dan maar op de uitslag, en voorbereiden voor de finale. Van deze pauze hebben
Bart en ik gebruik gemaakt om een hotel te gaan zoeken. We wilden eigenlijk terug in ons
tentje blijven slapen, maar het weer was ondertussen zo slecht geworden, wij zagen er
gewoon verschrompeld uit, dat we dat echt niet meer zagen zitten.
Terug op de Gold-site bleek dat bijna al de MKA’ers in hun preselektie geslaagd waren,
we zaten in de finale. Wie had dat ooit durven denken ! Tijdens de finales meeeeeeeer
regen dan goud. Eerst moesten de junioren het water in ; het water stond nog 10 cm
onder de zitbalk (zie hoger). Veel natte voeten dus bij onze finalisten maar ze hielden de
moed er goed in. Voor de finale van de beginners moesten we even gaan schuilen, want
ze hadden daarboven nog een bakske water gevonden. Ook tijdens deze finale weer de
nodige aanmoedigingen... shaken die pan !
Daarna het grote moment, de finale voor de profs. Tijdens onze finale was de regen zo
hevig dat er zelfs niet meer gedacht werd aan uitstellen : de beek liep gewoon over.
Tegen het einde van onze finale stond het water 5 cm boven de zitbalk en 40 cm in mijn
laarzen. Maar we zijn toch harde, ruige goudzoekers, dus deren doet ons dat niet (of
toch... ?). Ik weet wel dat de regen mij en andere finalisten letterlijk het goud van de
vingers heeft gespoeld. Er waren maar 3 finalisten die al hun schilfertjes hadden
gevonden.
Na de finales zag je langs alle kanten mensen in auto’s vluchten om droge kleren aan te
trekken, maar we bleven lachen. Zoals bij elk kampioenschap moesten we daarna even
wachten op de uitslag en nog even langer op de politici die de medailles kwamen
uitreiken. De uitslag was wel een verrassing voor ons : de MKA heeft een zilveren
medaille-winnaar. Bart Acda heeft inderdaad de zilveren medaille bij de beginners
gewonnen. Proficiat.
Besluit : het was een prachtige ervaring. De organisatie was zéér goed. Het weer moeten
ze de volgende keer wel ergens anders bestellen. Als er een editie 2001 komt zal ik er
zeker bij zijn. Als je er niet bij was dan heb je iets onvergetelijks gemist.

Geonieuws 25(9), november 2000

225

Verslag van zilverenmedaille-winnaar
Bart Acda.

Toen we hoopvol in Faymonville aankwamen zagen we dat
er nogal wat karikaturen
rondliepen. Guido begon al
schrik te krijgen omdat hij
dacht dat zij echte professionals waren, en het goudwassen wel goed meester
zouden zijn. Maar nu het
goede nieuws : toen het zover was bleken ze het toch niet helemaal onder de knie te hebben.
Guido was als eerste van zijn reeks klaar ; we bleven dus hoopvol. Daarna was Bartje aan de
beurt hij deed het op zijn gemak wat ik hem niet kwalijk nam, hij deed het goed. Zijn moeder
kreeg wel bijna een hartaanval maar dat stoorde Bartje niet, hij deed rustig verder.
Hierna konden we eindelijk gaan eten, je kreeg honger van dat rotweer. We hebben frieten
met een lekkere worst gegeten en dan maar wachten tot ik aan de beurt was. Oh ja, eerst was
Maarten nog aan de beurt en hij deed het ook niet slecht. Dan begon het (alweer) te
stortregenen en werd mijn selectie uitgesteld. Toen het grote ogenblik dan eindelijk toch was
aangebroken deed ik het op mijn gemak om geen goudkorreltjes te verliezen en was in 12
minuten, als derde, klaar. Ik had 5 goudschilfertjes gevonden. Cyriel, die ook in mijn selectie
zat, had er maar 4 gevonden wat hem dan 5 minuten straftijd opleverde. Daarna was het
wachten op de finale. Eerst waren de junioren aan de beurt, dan de beginners en als laatste de
professionelen. Bij de junioren was Bartje geselecteerd samen met Maarten die dan al
vertrokken was om zijn zus op te halen. Bij de beginners was ik als eerste geselecteerd wat
betekende dat ik de beste tijd van mijn groep had gerealiseerd.
Als laatsten waren bij de professionelen Guido en Roland geselecteerd. Tijdens de finales van
alle categorien deden we allemaal ons best opdat de MKA trots mocht zijn op zijn uitgezonden
dappere zonen. Tijdens de finale regende het zo hard dat de laarzen van Guido en Roland
volliepen... maar toch bleven ze er voor gaan ! Je zag het water met de seconde stijgen. Dan
was het weer wachten geblazen op de politiekers om de medailles uit te delen. Er moet veel
verwondering op mijn gezicht te lezen zijn geweest toen ze voor de zilveren medaille mijn
naam afriepen. Ik had helemaal niet gedacht bij de top drie te horen ! Ik was er trots op dat
ik de eer van de MKA had gered en de club een goeie naam had bezorgd. De burgemeester
heeft mij zelfs in het Nederlands gefeliciteerd.
Het geheel was bijzonder goed georganiseerd. Proficiat Bruno ! Alleen het weer was tegen ons
maar later konden we er toch mee lachen. Ik heb een toffe dag gehad en het zal me nog lang
bijblijven.
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