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MKA-kalender 
 
 

Vrijdag 3 oktober 2008 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie Rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. 
 
 
 
 
 
Traditiegetrouw trok de ganse familie naar de USA, om dit jaar (nogmaals) Oregon te bezoeken. 
Het land van de dondereieren en de zonnestenen. Dat je daar ook “rare dingen” kan tegenkomen 
als je gaat zoeken, wordt in geuren en kleuren uitgelegd, met het nodige beeldmateriaal uiteraard. 
Gewoon gezellig geologisch genieten … slechts 1 adres ! 
 
  
Vrijdag 10 oktober 2008  

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand worden specimens van fluor-magnesiokatophoriet uit 
Canada aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer. 

 
20.15 h  
 
 
 
 
Na vier nummers van Geonieuws gevuld met het boeiende reisverhaal van Raymond Dedeyne 
over de MKA-reis naar Marokko in oktober 2007 weet je uiteraard al waarover het gaat. Maar denk 
nu niet dat je al alles bent te weten gekomen over deze wel heel avontuurlijke reis. Alles bij elkaar 
werden meer dan 6000 foto's genomen, en een selectie hieruit wordt deze avond getoond, 
begeleid door de strafste verhalen over vondsten en andere facetten van deze uiterst boeiende 
reis. Het zal (bijna) zijn... alsof je erbij was. 
 

Herwig Pelckmans
"Oregon : the sequel" 

Rik Dillen en reisgezellen
"Marokko 2007"
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MKA-nieuws 
 

 
Mini-MKA beurs op zondag 19 oktober in ’s Gravenwezel 
 
Onze eigenste mini-MKA-beurs is dit jaar al aan zijn vierde editie toe. 
Wat vier jaar geleden begon als een ruilvoormiddag voor zeolieten-liefhebbers, met 
enkele doosjes mineralen op de tafels in de kleine zaal van ’s Gravenwezel, is 
ondertussen uitgegroeid tot een mini-Minerant voor alle mineralenliefhebbers, met échte 
stands, een heuse bar en een schare trouwe bezoekers in de grote zaal achteraan. 
 
Vorig jaar viel de datum van onze beurs een beetje ongelukkig, een heleboel MKA-leden 
waren toen op groepsreis naar Marokko en daardoor misten we een aantal loyale 
bezoekers/standhouders van de vorige jaren. Dit jaar zal dat niet het geval zijn en 
verwachten we heel wat meer volk. Bel of mail dus meteen even naar Ineke (tel. 03 
8276736, e-mail ina.van.dyck@skynet.be) om alvast uw benodigde aantal meter tafel te 
reserveren ! Stands zijn volledig gratis en strikt voorbehouden voor MKA-leden. Tafels zijn 
voorzien. Breng wel wat tafelkleden etc. mee om uw stand in te richten. 
 
Onze ruilbeurs kan elk jaar op heel wat enthousiasme rekenen (voor de sfeerbeelden van 
vorig jaar, kijk even op onze website www.minerant.org). Eén van de leuke dingen is dat 
wie tijd maakt om zijn/haar zolder/garage/kelder op te ruimen, komt aandraven met 
prachtige en verrassende mineralen van vindplaatsen die al lang niet meer toegankelijk 
zijn. De ervaren verzamelaars zitten ook nooit om een goed verhaal of tips verlegen en 
helpen je graag om al je vondsten te determineren. Er wordt ook duchtig geruild én 
weggegeven. En de gezellige bar tegen democratische prijzen draagt er mee toe bij dat 
de sfeer er al van de eerste minuut in zit. Voor een lunchpakket moet je eventueel wel zelf 
zorgen. 
 
De beurs start om 10 h. Standhouders zijn welkom vanaf 9 h om hun stand in te richten. 
Afspraak in de grote zaal achteraan in “De Drie Rozen”, Kerkstraat 45 in ’s Gravenwezel. 
 
Maak alvast veel reclame in uw familie, vrienden- en kennissenkring, want iedereen is 
welkom en je hoeft geen MKA-lid te zijn om gratis binnen te mogen! 
U komt toch ook ? Tot dan ! 

 
Ineke  Van  Dyck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schatten op zolder 
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Om het gemis aan kaptochten in de winter-
maanden een beetje te compenseren willen 
we de sinds lang verwaarloosde micromount 
werkgroep nieuw leven inblazen. Vele leden 
hebben ongetwijfeld een aantal kleine mine-
ralen in hun bezit waarvan ze niet echt 
weten wat het precies is. Op zicht is het na-
tuurlijk niet altijd mogelijk om met grote ze-
kerheid een mineraal te determineren maar 
als we over voldoende wel gedetermineerde 
voorbeelden en de kennis van alle deelne-
mers beschikken kunnen we mogelijk een 

aantal vraagtekens wegnemen. We zouden beginnen met het bespreken en determineren 
van specimens van een bepaalde vindplaats waarvan we verwachten dat een groot aantal 
leden er zelf gevonden specimen van bezitten. Voor de komende winter denken we 
specifiek aan de groeve Clara in het Zwarte Woud. 
 
We voorzien een microscoop met digitale camera verbonden aan PC en beamer. Op die 
manier kan ieder de specimens in voldoende detail op groot scherm bekijken. Iedereen 
brengt van de vindplaats zo veel mogelijk benoemde specimens en een aantal nog te 
determineren exemplaren mee. We brengen ook zoveel mogelijk foto en documentatie-
materiaal van de vindplaats mee en we gaan aan de slag. Als er voldoende interesse is 
reserveren we een klein zaaltje in het Elzenhof. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op de 
zaterdagmiddag volgend op de maandelijkse vergadering. Wie dit wel ziet zitten neemt 
met een van ons contact op (zie kaft van geonieuws), zodat we een mailinggroepje 
kunnen opzetten. Details volgen later ! 
 
Groetjes  
 

Eddy  Vervloet  en  Etienne  Mans 

 
Jaroslav Hyrsl en Petr Korbel. Ed. Schloß Freudenstein, 568 pp., 24 X 28 cm, 1600 kleurfoto's van 
mineralen en vindplaatsen. Duitstalig. Prijs : 68 €. Georges brengt een exemplaar ter inzage mee 
naar de vergadering van september. 
 
Het volledige bedrag moet bij bestelling betaald worden op 
bankrekening  441-4618021- 96 (IBAN : BE65 4414 6180 2196, BIC : 
KREDBEBB) t.n.v. Mevr. Nicole Van Vooren, Vliegpleinkouter 56, 
9030 Gent-Mariakerke met de vermelding "Tschechien & Slowakei - 
Mineralien und Fundstellen". 
De inschrijving wordt afgesloten op 31 oktober 2008.  
 
Meer informatie nodig ?  
Contacteer Georges Claeys, Vliegpleinkouter 56, 
9030 Gent-Mariakerke 
Tel. +32 (0)9 2273210, e-mail <geonicmineralen@telenet.be> 
De boeken kunnen (moeten) afgehaald worden op de maandelijkse 
vergadering of bij Georges thuis (wel op afspraak, na 17 december). 

Revival voor de werkgroep micromounts !

Tschechien & Slowakei - Mineralien und Fundstellen 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 25/10/2008 - 17/11/2008 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
 
25-26/10 AT LINZ. Volkshaus, Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
25-26/10 GB CHELTENHAM. Racecourse, Prestbury Park. Beurs (M-F-E). 

<info@rockngem.co.uk>   www.rockngem.co.uk 
25-26/10 CH SOLOTHURN. Landhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
25-26/10 DE FRANKFURT-HÖCHST. Jahrhunderthalle. 11-18 h. Beurs (E). 
25-26/10 FR TOURS (37). Parc des Expositions, rond-point de Rochepinard. Beurs (M-F-J-E). 

<blanc.fils@cegetel.net> 
25Z-26/10 FR CERNAY (68). Grande Salle Espace Grün. Beurs. 
26/10 DE BARSINGHAUSEN. Zechensaal. 11-17 h. Beurs (M-F). 

<peter@mineralien-kujath.de> www.mineralien-kujath.de 
26/10 DE LEHRTE. Kurt-Hirschfel-Forum, Burgdorfer Straßz 16. 11-17 h. Beurs (M-F-E). 

<chris.gornik@t-online.de> 
26/10 DE MARBURG. Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F). 
26/10 DE TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17 h. Beurs (M-F). <guenterhelbig@online.de> 
26/10 NL AMSTERDAM. Sportcentrum Uni Amsterdam, De Boelenlaan 46. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<evenement.administratie@gea-geologie.nl>   www.gea-geologie.nl 
31/10-02/11 DE MÜNCHEN. Neue Messe Riem. 9-18 h (op 31/10 enkel "vaklui"). Beurs (M-F-J-E). Thema-

tentoonstelling "Australië".  <info@mineralientage.de>  www.mineralientage.de 
01/11 CH AARAU. Winkelstraat Tellizentrum. 8-17 h. Beurs (M). 
01/11 NL PURMEREND. Partycentrum Concordia. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
01-02/11 DK FYN/VISSENBJERG (eiland Fünen). Vissenbjerg-Hallerne, Indraetsvej. Beurs. 

<jyttetheil@hotmail.com>   www.stenmesse-fyn.dk 
01-02/11 GB SUNBURY-ON-THAMES/KEMPTON PARK. Staines Road East, Sudbury. Beurs. 

<info@rockngem.co.uk> 
01-02/11 FR SURGERES (17). Castel-Park. Beurs (M-F). <duboisjr@wanadoo.fr>  
01-02/11 FR SAINT-RAPHAEL (83). Palais des Congrès, port Santa-Lucia. Beurs (M-F-J-E). 

<blanc.fils@cegetel.net> 
02/11 DE GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle Gelnhausen-Roth. 10-17 h. Beurs (M-F). 

www.kinzigtaler-mineralienclub.de 
02/11 AT YBBS. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
02/11 NL ROERMOND. Agrarisch Opleidingscentrum, Jagerstraat 6. 10-17 h. Beurs. 

<minbeursroermond@home.nl> 
07-09/11 CZ TISNOV. Sokolovna a gymnázium. 12-20/ 8.30-18/8.30-16 h. Beurs (M). 

<andrej.sucko@wo.cz>   www.tisnov-mesto.cz  
07-09/11 DE BERLIN. Messe Berlin am Funkturm, Halle 11.2. 10-18 h. Beurs (M-F-E). 

<info@ berlin-mineralien.de>   www.mineralis.de 
08/11 DE LEIPZIG. Veranstaltungssaal, Prager Str. 28. 10-16 h. Beurs (M-F). 

<urban-mineralien-messen@t-online.de> 
08/11 DE MAGDEBURG. AMO-Kulturhaus Magdeburg, Erich-Weinert-Straße 27. 10-16 h. Beurs (M).  
 
08-09/11  B LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy. 
  Tel. 085-232939   www.agab.be 

 
08-09/11  B Montigny-LE-TILLEUL.  Foyer culturel, Rue Wilmet. 10-18 h. Ruil-beurs 
 Info : Francis Hubert, Rue de Marbais 70, B-6110 Montigny-Le-Tilleul. 
  Tel. 071-517103 <francis.hubert@belgacom.net>  www.quatrem.be 

 
08-09/11 DE ENNEPETAL. Haus Ennepetal. 10-18/11-17 h. Beurs (M-E), tentoonst. over zilver. 

<chagemann@aol.com>   www.en-mineralienboerse.de 
08-09/11 DE VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messegelände VS. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
08-09/11 DE SANKT-INGBERT. Stadthalle, Am Markt 6.10-18 h. Beurs. <akihm@st-ingbert.de> 
08-09/11 CH CHUR.  Kirchgemeindehaus "Brandis 12" (bij Naturmuseum). 10-17/12-17 h. Beurs (M). 
08-09/11 GB NEWTON ABOTT (Devon). Racecourse. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

www.gemnbead.co.uk/events.asp 
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08-09/11 AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J) 
08-09/11 AT WIEN. Städtische Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
08-09/11 FR POITIERS (86). Parc des Expositions, Arènes de Poitiers. Beurs (M-F). 
08-11/11 FR VILLENEUVE D'ASCQ (59). Espace Concorde, rue Carpeaux. Beurs (M-F). 
08-09/11 FR ANGERS (49).  Les Greniers Saint-Jean, Place du Tertre. Beurs. 
09/11 DE ERFURT. Messe. 10-17 h. Beurs (M). 
09/11 DE HILDESHEIM. Hotel Zum Osterberg, Linnenkamp 4. 9.30-17 h. Beurs (M-F). 
09/11 AT MICHELDORF. Freizeitpark. 9-16 h. Beurs (M-F). 
09/11 NL ENSCHEDE. Cultuur-Centrum Vrijhof Uni Twente. 10-17 h.Beurs (M-F-J-E). 

<info@dekubus.com>   www.dekubus.com 
09/11 HU BUDAPEST. Csokonai Művelődési Ház, Eötvös utca 64-66. Beurs. 

<csokonai@csokonaimk.hu>  
09/11 NL DEN IEMHOF. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
14-16/11 FI TAMPERE. Pirrka Halli. 9-17/10-17 h. Beurs. <info@tampereenmessut.fi> 
14-16/11 ES BARCELONA. Fiera de Barcelona, Hal 7, Montjuic 1. 10-20.30/10-20 h. 

<gdilluvio@firach.es> 
14-16/11 FR LYON (69). Espace Tête-d'Or, 103 Bd. de Stalingrad, Villeubanne. Beurs (M-F). 
15/11 NL ZWIJNDRECHT.  Develstein College, Develsingel 5. 10-17 h. <nicokuik@hetnet.nl> 

www.geodezwijndrecht.nl 
15/11 DE BONN. Ortszentrum, Dottendorfer Straße 41. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<schmotz@navalis.de> www.mineralie-fossilien-bonn.de 
15/11 DE HEILBRONN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h. Beurs (M-F). <surai@t-online.de> 
 
15-16/11  B ANTWERPEN.  Metropolis, Groenendaallaan 394. 
   Beurs (M-F-J-E) van ACAM (IMRA). Za 12-18, zo 10-17.30 h. 
   Info : Ronny Serraris, Vaartdijkstraat 14, BE-2235 Hulshout 
     015 349341 
    http://www.acam.be/fairs/imra/index.html  -  <r.serraris@hotmail.com> 

 
15-16/11 FR CHATELLERAULT (86). Salle Camille Pagé. Beurs (M-F-E). 
15-16/11 FR LEMPDES (63). Salle polyvalente. Beurs (M-F). 
15-16/11 FR LIMOGES (87). Salle "La 2Deuche". Beurs. 
15-16/11 DE KEMPTEN. Kornhaus-Saal, Großer Kornhausplatz 1, 10-20/10-17 h. Beurs (M-F-J). 
15-16/11 DE OBER-OLM. Ulmenhalle. 10-17 h. Beurs. 

<hoelzel.mineral@t-online.de>  www.gav-mainz.de 
15-16/11 DE SINSHEIM. Messe. 10-18 h. Beurs (M). 
15-16/11 AT BADEN/WIEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstraße 40. 10-17 h. Beurs; tentoonst. 

"Madagascar". <heinz.soucek @aon.at>   www.intermineralia.com  
15-16/11 AT BLUDENZ. Stadtsaal. 10-18/10-17 h. Beurs. <ruefvandans@utanet.at> 
15-16/11 AT KORNEUBURG. Stadtsaal. 10-17 h. Beurs. 
15-16/11 AT LINZ. Volkshaus, Keferfeld-Öd, Landwiedstraße 65. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
15-16/11 CH BERN. BEA Bern expo, Guisanplatz. 10-18 h. Beurs (M-F). 
16/11 DE BRETTEN. Sportzentrum im Grüner. 10-17 h. Beurs (M). 
16/11 DE BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <www.lions-butzbach.de> 
16/11 DE HÜCKELHOVEN. Mehrzweckhalle. 10-17 h. Beurs (M-mijnouw) 

<info@museumhueckelhoven.de>  www.museum-hueckelhoven.de 
16/11 DE KASSEL. Kulturhalle Niedervellmar. 10-17 h. Beurs (M-F). 
16/11 HU BUDAPEST. Óbudai Művelődési Központ, San Marco utca 81. Beurs. 

<info@omk.hu>   www.omk.hu  
16-17/11 CH BERN. BEA Bern Expo. 10-18/10-16 h. Beurs (M-F). 

Develsteincollege 
Develsingel 5 

NL-3333 LD  Zwijndrecht 
Info + 31 78 6156615 

<nicokuik@hetnet.nl> 
www.geodezwijndrecht.nl 

Internationale beurs van mineralen en fossielen 
15 november 2008, van 10 tot 17 h 
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van Bear Lake diggings (Gibson Road), Tory Hill, Monmouth Township, Halibur-
ton Co., Ontario, Canada. Het gaat om de variëteit (of misschien in de nabije toe-
komst het nieuwe mineraal) fluor-magnesiokatophoriet. Meer informatie over deze 
vindplaats vind je verder in dit nummer. 

• Het komt nog op een tweede plaats in Canada voor, namelijk het Kipawa alkaline 
complex, Sheffield Lake, Villedieu Township, Témiscamingue Co. in Québec.  

• Wie de Aris-groeve in Namibië al eens bezocht heeft, heeft heel waarschijnlijk 
(misschien ongeweten) al magnesiokatophoriet in zijn bezit. 

• Verder zijn er nog vindplaatsen in Angola, China, Japan, Noord-Korea, Noorwe-
gen, Pakistan, Rusland (Khibiny massief !) en Zwitserland. 

 
De ethymologie van de naam katophoriet is niet gemakkelijk met zekerheid te achterha-
len. Volgens sommige bronnen is het afgeleid van het Griekse werkwoord καταφορέω 
("kataforeo") of καταφέρω ("katafero") wat betekent "naar beneden brengen", "meevoeren 
met de stroom". Met die "stroom" wordt een lavastroom bedoeld, alluderend op de mag-
matische oorsprong van het mineraal. Maar dan zou je eerder verwachten dat de naam 
kataphoriet zou zijn. Eens te meer blijkt dat oud-Grieks een nog niet zo genormeerde taal 
was als onze moderne talen, waar alles in perfecte regeltjes vastligt. 
Κατω is namelijk een bijwoord, vrij vertaald "naar beneden, stroomafwaarts", en als je dat 
apart combineert met het werkwoord φορέω (iets wegbrengen, wegdragen) als twee af-
zonderlijke woorden kom je wél uit bij katophoriet. In veel handboeken is bij het verklaren 
van deze mineraalnaam nogal slordig met de ethymologie omgesprongen. 
 
In de literatuur wordt geen specifieke type-vindplaats of type-specimen aangegeven. Dat 
heeft natuurlijk te maken met het feit dat men recent orde op zaken heeft gesteld, waar-
door men eigenlijk niet meer weet welk materiaal van een bepaald species in de geschie-
denis ooit voor het eerst als zodanig herkend en onderzocht is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggregaat van een 
zestal prismatische 
kristallen tot 20 
mm van fluor-mag-
nesiokatophoriet-
kristallen van Bear 
Lake diggings 
(Gibson Road 
Western occurren-
ce), Tory Hill, Mon-
mouth Township, 
Haliburton Co., 
Ontario, Canada. 
Verzameling en 
foto © Tim Jokela. 
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Bear Lake diggings, Ontario, Canada 
 
Georges Claeys en Rik Dillen 
 
Toen we een tijd geleden verhuisden dook een doos op met mineralen van Bear Lake dig-
gings, Tory Hill, Bancroft District, Ontario,  die we in 1994 hadden meegebracht van Ca-
nada. De specimens bevatten titaniet, mica en met zekerheid geïdentificeerde fluor-mag-
nesiokatophoriet. Meer dan de moeite waard dus om deze schatten van de zolder te 
halen. 
 
Elk jaar wordt in Bancroft een mineralen-jamboree georganiseerd, waar we in 1994 voor 
de derde maal aan deelgenomen hebben, samen met mijn zoon Diego, Ludo Vaeck en 
wijlen Guido Cornelis. De jaarlijkse jamboree, telkens het eerste week-end van augustus, 
is voor de regio een belangrijk evenement. Er worden dan tal van excursies 
georganiseerd, begeleid door professionele mineralogen en geologen. In het gebied 
bevinden zich een stuk of 30 interessante mineralogische sites, waaronder de beroemde 
Beryl Pit, in de omgeving van Quadeville ten noordoosten van Bancroft, en de Bear Lake 
Diggings. Omdat we ook deelnamen aan de mineralenbeurs was het niet mogelijk om aan 
alle excursies deel te nemen, maar die naar Bear Lake wilden we voor geen geld van de 
wereld missen. 
 
 

De beste ontginningswijze in Bear Lake 
Diggings : graaf een diepe gracht tot op de 
hardere bodem, en verzamel de kristallen 

en aggregaten in de modder die je eruit 
haalt. Foto © David K. Joyce. 
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Op een redelijk 
zwoele namiddag 
vertrokken we met 
een konvooi van 
een achttal auto's, 
sommige met vier-
wielaandrijving, an-
dere (ook de onze) 
niet. De paar kilo-
meter bosweg die 
we moesten afleg-
gen was voor onze 
huurwagen bepaald 
geen lachertje, maar 
met wat geduld en 
zorgvuldig rijden be-

reikten we een open plek in het bos waar we konden parkeren. Van daar ging het te voet 
naar de Tory Hill, via een pad dat onder andere gewoon over een beverdam liep. Ook niet 
evident als wandelpad ! 
 
Op de vindplaats kregen we de nodige geologische en mineralogische informatie. Na een 
half uurtje intensief kappen kregen we een hevig onweer over ons heen met gutsende re-
gen. Omdat de beverdam het in dit onweer wel eens kon begeven beslisten onze gidsen 
dat we beter terugkeerden. Dat was geen nodeloze maatregel, want op de terugweg ben 
ik door de beverdam gezakt; Diego en Guido hebben me eruit moeten halen. Dat was 
eventjes schrikken ! 
 
Maar dat was nog niet het einde van de ellende : toen we bij onze parkeerplaats aankwa-
men merkten we dat sommige wagens die wat lager geparkeerd waren al in 50 cm water 
stonden. Gelukkig zijn Canadezen op alle weersomstandigheden voorbereid, en er werd 
met man en macht gewerkt om de auto's op het drogere gedeelte te krijgen zodat we met 
zijn allen rechtsomkeer konden maken. Na een half uurtje was iedereen uit de netelige 
situatie bevrijd, maar het heeft nog dagen geduurd voor alles terug enigszins droog was. 
's Avonds konden we in restaurant "The Black Forest" nog wat napraten over onze 
avonturen. De behulpzaamheid en de vriendschap van de Canadezen roepen vandaag 
nog altijd goede herinneringen op. 
 
De Tory Hill is vooral bekend omwille van prachtige apatiet- en titanietkristallen, en verder 
worden er spectaculaire specimens gevonden van o.a. biotiet en veldspaat. Wat men 
vroeger als "hoornblende" beschouwde bleek bij nader onderzoek dus fluor-magnesioka-
tophoriet te zijn. 
 
De "Chamber of Commerce" (het equivalent van onze "Kamer van Koophandel") heeft 
een claim, "Bear Lake Diggings", ter beschikking gesteld van de mineralenverzamelaars. 
De Kamer van Koophandel heeft zelfs een boek uitgegeven met informatie over de mine-
ralogie in de streek van Bancroft. Je vindt er gegevens in over o.a. de locaties, geologi-
sche en mineralogische beschrijvingen en plattegronden van meer dan 30 vindplaatsen. 
Ook bieden ze kleine collecties aan met 15 mineralen die in het gebied frequent voorko-
men. In hun gift shop bieden ze zelfs geologenhamers aan, veiligheidsbrillen, loupes en 
verzameltassen ! Daar kunnen ze in België een puntje aanzuigen... Topografische kaarten 
kun je overal vinden in de boek- en krantenwinkels. De Bear Lake Diggins claim werd 
vroeger ook wel Maddill Road Occurrence genoemd.  

Bear Lake Diggings
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In het gebied komen prachtige kristallen voor van apatiet, magnesiorichteriet, titaniet en 
veldspaat, ingebed in calciet. Je hoeft er zelfs niet echt te kappen: door de inwerking van 
humuszuren uit de bosbodem, die rijkelijk met het regenwater worden aangevoerd, zijn 
door de eeuwen heen de calciet-aders verder continu opgelost. De zuuronoplosbare mi-
neralen komen dan vrij, en zitten in paketten bosgrond en plantenresten. Je hoeft dus en-
kel in de bosgrond te graven waarin je losse kristallen vindt. Sinds meer dan 100 jaar 
wordt in deze regio druk naar mineralen gezocht.  
 
Magnesiokatophoriet, variëteit fluor-magnesiokataphoriet, komt in de Bear Lake Diggings 
vrij frequent voor. Spijtig genoeg zien ze er vaak beter uit vooraleer ze gereinigd zijn dan 
erna, want het oppervlak van de meeste kristallen is flink ge-ërodeerd en gecorrodeerd. 
Sommige lokale verzamelaars laten het grootste deel van de buit achter vanwege de 
overvloed aan materiaal, maar dat is meestal na een maand of zo volledig verdwenen als 
gemakkelijke vondsten voor anderen. 
 
Dit is het verhaal van David K. Joyce, een verzamelaar die de vindplaats goed kent : 
 

Bij ons laatste bezoek vonden we een aantal vrij grote kristallen, o.a. enkele biotietkris-
tallen van meer dan 25 kg ! We vonden er zelfs eentje van naar schatting 75 kg, maar 
dat lieten we ter plaatse. Als je het wil hebben... het zit er misschien nog... een meter of 
twee diep in de bodem. Gedurende een dag of vier groeven we een diepe gracht van 
verscheidene meter lang, en het enige wat ik me ervan herinner is het feit dat we elke 
avond doodmoe in ons bed neervielen. Toen we er waren stond het grondwater con-
stant een paar tientallen centimeter in onze gracht, zodat we constant in de modder 
moesten werken. Zodra we een bepaalde plaats in onze gracht doorzocht hadden, vul-
den we het gat op om weer een beetje op het droge te staan voor het volgende deel 
van de gracht. We genoten er met volle teugen van. Het geeft een euforisch gevoel, 
met je handen in de modder te wriemelen, en dan de kristallen eerst te voelen voor je 
ze kunt zien ! Maanden later stond "onze" gracht vol water, en je kon nog zien waar we 
stapels stenen hadden gelegd om uit de gracht te kunnen klimmen. 
 
We vonden er honderden biotietkristallen, die wel enigszins afgerond waren en ons 
daarom niet erg interesseerden. Blijkbaar zijn er genoeg gegadigden die ze bij een be-
zoek aan de vindplaats wat graag meenemen. Gedurende deze excursie vonden we 
ook een paar honderd specimens van magnesiokatophoriet, waarvan we er hooguit 
een paar tientallen mee naar huis namen. Sommige aggregaten van magnesiokato-
phoriet wogen wel 20 kg ! Sommige kristallen waren maar weinig aangeëtst, o.a. een 
vertweelingd kristal van 8.5 cm lang. 
 
Een van de best gekristalliseerde mineralen die in Bear Lake Diggings frequent voorko-
men is fluorapatiet. Het is bijna niet mogelijk de vindplaats te bezoeken zonder ten min-
ste enkele prachtige kristallen te vinden. We vonden o.a. een prachtig apatietkristal 
met een toch wel achtenswaardige diameter van 4.5 cm) waarvan het uiteinde hol was, 
met secundaire apatietkristallen die in de holte gegroeid waren. Apatietkristallen kun-
nen hier een lengte bereiken tot 25 cm ! 
 
Harry Ablett, een lokale mineralenhandelaar, vond een jaar of 15 geleden een super-
specimen met titaniet op veldspaat, en een beetje apatiet. Het specimen heeft een dia-
meter van 21 cm, en er zit een tweeling titanietkristal op met een diameter van liefst 9 
cm. 

 
Verzamelaars die er voor het eerst komen beginnen meestal al victorie te kraaien als ze in 
de smurrie die door andere verzamelaars werd achtergelaten apatietkristallen vinden van 
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een paar centimeter groot. Je zou je afvragen waarom vorige verzamelaars ze niet heb-
ben meegenomen... tot je aan het echte werk begint, en in een van de ontelbare grachten 
afdaalt die al door je voorgangers zijn voorbereid, en daar tot de conclusie komt dat het 
serieuze materiaal kristallen bevat tot 10-20 cm ! Enne... een heleboel van die prachtige 
apatietkristallen zijn ook nog eens dubbel beëindigd ! De bruinachtige glanzende titaniet-
kristallen tot een centimeter of 10 (!) zijn subliem. Op een voormiddag kun je gemakkelijk 
een paar tientallen flats vullen met de begeerde kristallen. In 1996 "boorde" een verzame-
laar zelfs een holte aan van 1 bij 3 meter, waar de bovenzijde helemaal bezet was met 
kristallen van apatiet, magnesiokatophoriet en titaniet. 
Je zou voor minder niet in slaap geraken... 
 
Het is een prachtige vindplaats, waar je zelfs met kinderen naar toe kunt, op voorwaarde 
dat je ze niet in de soms wel zeer diepe greppels laat kruipen. Het enige nadeel in deze 
buurt zijn de zwermen insecten (vliegen, muggen en wat dies meer zij) die je ter plaatse 
oppeuzelen. Meer informatie over deze pay-site vind je via 
http://www.bancroftdistrict.com/Tourism/Mineral_collect.php 
 
Gans het gebied van Bancroft is overigens wereldberoemd voor zijn rijkdom en verschei-
denheid aan mineralen, en er zijn allicht niet veel mineralenverzamelingen waarin niet ten 
minste één specimens uit die regio aanwezig is. 
 
Het gebied is onderworpen geweest aan diverse geologische processen, waardoor er een 
grote variatie aan gesteenten voorkomt, en het hoeft dan niet te verwonderen dat er veel 
verschillende mineralen voorkomen. Het gebied Bancroft/North Hastings ligt in het Gren-
ville-gebied dat deel uitmaakt van het Canadese schild, van het Huron meer tot de kust 
van Labrador. We spreken dan van een gebied van ongeveer 400 X 2000 kilometer groot. 
Het gebied was in de loop der tijden onderhevig aan vulkanische activiteit, erosie door 
gletsjers, intens metamorphisme en talrijke plooiingen. De gesteenten in de buurt van 
Bancroft zijn zowat 1.5 miljard jaar oud, en omvat voornamelijk metasedimentaire ge-
steenten, met hier en daar nog wat dieptegesteenten, met nepheliensyenieten, skarn, 
pyroxenieten en calciet-afzettingen. 
 
Bancroft wordt wel eens door verzamelaars de "Mineral capital of Canada" genoemd. In 
het begin van de vorige eeuw was er beperkte mijnbouwactiviteit, meestal enkel in dag-
bouw, voor grondstoffen als korund, veldspaat, uranium, grafiet, mica, marmer, lood, 
goud, molybdeniet, apatiet, beryl, fluoriet, talk, sodaliet 
 
 
De mineralen van Bear Lake Diggings 
 
Fluorapatiet 
 
Dit is veruit het meest voorkomende mineraal op deze plek. Er werden al kristallen gevon-
den tot een centimeter of 20, maar deze zeer grote kristallen zijn vaak in stukken gebro-
ken. Wellicht breken de kristallen af tijdens het corrosieproces, waarbij een te ver uit de 
wand uitstekend deel van het kristal door zijn eigen gewicht (of geholpen door uitwendige 
omstandigheden) afbreekt. Waarschijnlijk bevatten de kristallen sowieso talrijke inwendige 
scheurtjes, waardoor ze zeer gevoelig zijn voor breken bij de minste mechanische belas-
ting. 
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Kristallen en kristalaggregaten van fluorapatiet van Bear Lake Diggings. Foto's © David K. Joyce. 
 
In het nog niet verweerde gesteente werden (heel zelden) apatietkristallen gevonden met 
de respectabele lengte van 60-70 cm en een gewicht van een kilo of 20, maar telkens vie-
len ze bij het bergen uiteen in kleine stukjes. 
 
Hoewel veel kristallen gevonden worden die dubbel-beëindigd zijn, zijn de eindvlakken 
meestal zeer slecht gevormd en eerder mat, terwijl de prismavlakken vaak mooi glanzen. 
De eind-"vlakken" zien er vaak een beetje uit als gesmolten kaarsvet. Apatietkristallen van 
deze vindplaats zijn meestal groenachtig, groen-geel-beige, of soms ook bruinrood. De 
meeste kristallen zijn doorschijnend, maar verre van doorzichtig door de aanwezigheid 
van talloze interne scheurtjes, onzuiverheden en andere kristallografische onvolmaakthe-
den. 
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Apatietkristallen van deze vindplaats zijn overigens ook door wetenschappers gegeerd 
voor studies over fission track technieken voor het bepalen van de ouderdom van ge-
steenten. De apatieten van Bear Lake Diggings bleken ongeveer 150 miljoen jaar oud te 
zijn. 
 
Titaniet 
 
Dit is ongetwijfeld het mooiste mineraal dat in Bear Lake Diggings voorkomt. Het vormt 
bruine glanzende kristallen, soms vertweelingd, tot wel 10 cm. In het museum van de 
Kamer van Koophandel van Bancroft wordt een kristal met een diameter van een 
centimeter of twintig getoond. De kristallen hebben meestal een vorm die je het best kunt 
vergelijken met een scherpe hakbijl, en vaak komen clusters voor met talrijke dergelijke 
bijna gevaarlijke kristallen. 
 
Goede titanietkristallen vinden vergt geduld, omdat het niet overal in gelijke mate 
voorkomt. Omdat de densiteit van dergelijke mineralen veel hoger is dan die van de 
modder waar ze in terechtkomen, hebben ze de neiging om diep weg te zinken, tot op het 
niveau van de hardere rotsachtige ondergrond. De mooiste specimens zijn combinaties 
van beige tot rozeachtige veldspaatkristallen waar sfeenkristallen uitsteken. 
 
Sommige kristallen zijn wat matter met een lichter gekleurde coating op de vlakken. Deze 
coating is een verweringsproduct van titaniet, dat men wel eens "leucoxeen" noemt, 
bestaande uit een mengsel van diverse Fe-Ti-oxiden, o.a. ilmeniet, perovskiet, magnetiet 
en restanten van titaniet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titanietkristallen van Bear Lake Diggings. Specimen links 11 cm breed, specimen rechts (met 
veldspaatkristallen) 21 cm. Foto's © David J. Joyce. 
 
Magnesiokatophoriet 
 
Zowat iedereen heeft het hier nog over hoornblendekristallen, wat fout is. Het gaat wel de-
gelijk om fluorhoudende magnesiokatophoriet. Er werden reeds kristallen gevonden met 
een lengte van tientallen centimeter. Sommige kristallen zijn kort, en eerder blokvormig, 
andere lang en slank, soms in aggregaten die een lust zijn voor het oog. De amfibolen 
van deze vindplaats werden recent nog uitgebreid onderzocht door Hawthorne et al. 
(2006). 
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Fluor-magnesiokatophoriet van Bear Lake 
Diggings, lengte 85 mm. 
Foto © David J. Joyce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veldspaat 
 
De veldspaatkristallen die hier gevonden worden situeren zich in de reeks orthoclaas-
microklien, en zijn soms overdekt met albiet. De kristallen zijn vaak prachtig gevormd, en 
kristallen van een paar kilo zijn geen uitzondering. Ook anorthiet komt er voor. 
 
Biotiet, of eigenlijk... anniet 
 
De naam biotiet staat tegenwoordig voor donkere mica's zonder lithium, qua samenstel-
ling ergens in de buurt van de reeks anniet-flogopiet en siderophylliet-eastoniet. De 
"biotiet" van Bear Lake Diggings mag je als anniet definiëren. 
Ook biotiet vormt hier spectaculaire kristallen, tot tientallen centimeter diameter en tiental-
len kilo zwaar. Het komt hier zo massaal voor, dat het door de verzamelaars meestal als 
afval achtergelaten wordt. 
 
Calciet 
 
Calciet is het ganggesteente waaruit de gegeerde kristallen vrijkomen, maar in de modder 
worden soms ook vrijliggende calcietkristalletjes gevonden, zogenaamde "floaters", maar 
voor één keer kunnen we zeggen dat we hier in eigen land véél beter hebben ☺. 
 
Nioboaeschynite-(Y) 
 
Heet van de naald, want pas dit jaar gepubliceerd ! Het is een recent ontdekt lid van de 
aeschynietgroep, met als formule [(Y,Ln),Ca,Th](Nb,Ta,Ti,Fe)2(O,OH)6. Het komt in Bear 
Lake Diggings voor als kristalletjes tot 1 cm. Het mineraal is diep-bruinrood en doorschij-
nend, met een glasglans. Het is metamict (kristalstructuur geheel of gedeeltelijk overhoop 
gegooid door de inwerking van radio-actieve straling), maar rekristalliseert orthorhombisch 
na verhitting tot meer dan 1000°C. Tot voor kort droeg het nog de codenaam IMA 2003–
038a. Daarmee is Bear Lake Diggings nu ook een type-vindplaats geworden ! 
 
Andere mineralen 
 
Op deze vindplaats komen nog heel wat andere, zij het minder spectaculaire mineralen 
voor, die daarom echter niet minder interessant zijn. Het gaat o.a. om urano-thorianiet, 
monaziet, pyriet, marialiet-meioniet, fluororichteriet, edeniet e.a. Het voorkomen van het 
radio-actieve urano-thorianiet is overigens een indicatie die overeenstemt met het meta-
micte karakter van nioboaeschyniet-(Y). 
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