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MKA-kalender 
 
Vrijdag 3 september 2010 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 20.00 h. 
 
 
 
 
 
 
Wie al lang lid is van de MKA heeft wellicht in de jaren negentig het reisverslag van Georges ge-
zien van een geologische excursie naar het Kola schiereiland. Sindsdien hebben we meer en meer 
gegevens verzameld over het gebied en zijn talrijke spectaculaire mineralen, en de diareeks van 
toen werd ondertussen gedigitaliseerd. Tijd dus voor een update. Het was een onvoorstelbaar 
mooie zomer daar boven de Noordpoolcirkel, met overdag temperaturen tussen 22 en 30°C. Een 
onvergetelijke reis, hoewel de deelnemers niet gespaard bleven van ontgoocheling, ziekte, slechte 
afspraken en... Russische corruptie. Een interessant én spannend verhaal dus ! 
 
 
Vrijdag 10 september 2010 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 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 kovdorskiet van Kovdor, Kola 
schiereiland aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer. 

 
20.00 h  
 
 
 
 
 
Het is met veel genoegen dat we jullie een digitale film voorstellen over de geschiedenis, de geolo-
gie en de ontginning van goud in de grootste goudmijn in Australië. Deze open mijn is gelegen ten 

zuidoosten van de steden Kal-
goorlie-Boulder, 600 km van 
Perth, beter gekend als de Super-
pit. Dat is niet verwonderlijk ver-
mits de mijn 3.8 km lang is, 1.5 km 
breed en zo'n 600 m diep. 
 
De mijn is eigendom van KCGM 
Pty. Ltd. en produceert ca 800.000 
ounce (een slordige 25 ton) goud 
per jaar. Meer info is te vinden op 
www.superpit.com.au 
 
 

Georges Claeys
“Het schiereiland Kola anno 2010”

Film
"De superpit goudmijn in Australië" 
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Zaterdag  11 september 2010 

 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h.  
 
De kritische hoek 
Jef Leybaert 
Tijdens de vorige vergadering over het slijpen van kleurstenen kwam de kritische hoek al ter 
sprake. Vandaag vertelt Jef er meer over. Hoe kunnen we vanuit de brekingsindex de kritische 
hoek berekenen en welk is het belang ervan in de edelsteenkunde. Maar wat is eigenlijk de 
kritische hoek ? Vandaag krijg je daar een antwoord op. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 23/9/2010 - 17/10/2010 
 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html.  
Voor beurzen tot 19/9 verwijzen we naar het vorig nummer of naar hogervermelde website. 
 

11-12/9  B BRUSSEL. Museum Autoworld, Jubelpark. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 Info : Roger LEEMANS, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel. Tel. 02 5387130  

  <leemansroger@hotmail.com> <cmpb@cmpb.net>  lithomin.blog4ever.com 

 

 
23-26/9 RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. Beurs (M-F-J-E). 

<info@gemworld.ru> 
 

In memoriam : Armand Stilmant 
 
Op 8 juni is helaas na een slepende ziekte Armand Stilmant overleden, in de leeftijd 
van 79 jaar. Hij was van bij de allereerste afleveringen van Minerant in de jaren 70 al-
tijd present als exposant. Hij is lange tijd vice-voorzitter geweest van onze zustervere-
niging 4M. In 2008 nog organiseerde hij (al voor de 9e keer !) een "garage-sale" naar 
Amerikaans model, waar je niets hoefde te kopen, maar waar je ook welkom was om 
gewoon even een glaasje te drinken. Armand was een bescheiden en vriendelijk man, 
die met kennis van zaken prachtige mineralen aanbood, voornamelijk echte "show-
stukken". We wensen de familie en in het bijzonder zijn echtgenote veel sterkte toe. 
 
Zie ook http://users.skynet.be/BEAMM-Desk/in_memoriam.htm 
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24-26/9 NO MOSS. Beurs (M). Info Moss og Omegn Geologiforening, Boks 284, N-1502 Moss 
  0047 69 251963.  <mogf@c2i.net> 

25-26/9 AT LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. Beurs (M-F-J-E). 
<zanaschkamineralien@a1.net> 

25-26/9 CH LANDQUART.  Kongreßhaus Forum im Ried, Schulstraße 78.13-18/10-17 h. Beurs (M-E). 
<vesuvian@bluewin.ch>  

25-26/9 DE CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F). 
25-26/9 DE NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <info@frankenboerse.de>   

www.frankenboerse.de  
25-26/9 DE DRESDEN. Opgelet : deze beurs is afgelast ! 
25-26/9 DE HANNOVER. Congress Zentrum. 11-18 h. Beurs (E). 
26/9 NL UTRECHT/DE BILT. Cultureel Centrum, Henri Dunantplein 4. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<utrechtsebeurzen@mineralennlc.nl>  www.mineralennlc.nl 
25-26/9 FR WASQUEHAL. Feestzaal "Herman", rue Victor Hugo 59. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E).  <luc-

delporte-59@orange.fr>  www.geologie-info.com/bourse-mineraux-fossiles.php  
25-26/9 FR SEYSSINS. (GRENOBLE) (38). Le Prisme. 10-19 h/10-18 h. Beurs (M-F-E-J). 

<cdminpal@yahoo.fr>  www.cdmp.fr 
25-26/9 FR LORIENT (56). Espace Cosmau-Dumanoir. Beurs (M-F).  0033 2 97831737 
26/9 DE GROSSENLÜDER/FULDA. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F). 
26/9 DE SIEGEN. Siegerlandhalle. 11-17 h. Beurs (M). <info@siegerlaender-mineralienboerse.de>  

www.siegerlaender-mineralienboerse.de 
26/9 DE INGOLSTADT. Stadttheater, Festsaal. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@mcom.com> 
26/9 IT DOMODOSSOLA (VB). Dopolavero ferroviario, bij station. Beurs (M). <lageode1@virgilio.it> 
26/9 AT ANGER. Hotel Thaller, Hauptplatz. 9.30-17 h. Beurs (M). 
26/9 AT HALL/TIROL. Kurhaus, Stadtgraben 17. Beurs (M-F-J-E). <m.schlemmer@aon.at> 
1-3/10 IT BRESCIA. Fiera di Brescia. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E)  <info@mineralexpo.eu>  

www.mineralexpo.eu 
1-4/10 DE IDAR-OBERSTEIN. John-F-Kenndy-Straße 9. Beurs (E). <office@intergem.de> 

www.intergem.de 
2/10 CZ JABLONEC. Sportareal Strelknice, U Stadionu 3 Str. <petr.blahout@volny.cz> 
2-3/10 SE VÄSTERÅS. Kungsängsgatan 8. Beurs (M). <allan.ekberg@punkt.se>  

www.geonord.org/org/vags/show.shtml 
2-3/10 DE DREIEICH. Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen, Fichtestraße 50. 10-18/10-17 h. Beurs (M) 

<y.r.wag@arcor.de>  www.buergerhaeuser-dreieich.de 
2-3/10 DE ULM. Donauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
2-3/10 DE BONN. Stadthalle Bonn-Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80. 11-18 h. Beurs (J-E-M). 

www.solidstones.com 
2-3/10 DE OBERHOF. Haus des Gastes, Crawinkelstraße 2. 10-16 h. Beurs (M-F- historisch 

gereedschap)  
2-3/10 DK HASSELAGER/AARHUS. KHIF-Hallen, Koltvej 43, Hasselager. Beurs (M-J). <claus@smyk-

biks.dk>  www.stenogsmykker.dk/pages/messen.aspx 
2-3/10 AT HALLEIN. Salzberghalle, Zatloukastraße 1. Beurs (M-F-J-E). <zanaschkamineralien@a1.net> 
2-3/10 AT BAD SCHLEMA. Kulturhaus "Aktivist", Bergstraße 22. 10-16 h. Beurs (M).  
2-3/10 IT TRENTO. Fiere, via Briamasco 2. Beurs (M-F-E). <gmt.trento@alice.it> 
2-3/10 CH GENEVE.  Event-Center, La Praille. 10-18 h. Beurs (M-F-E).  
2-3/10 BE ARLON. Salle le Printemps, route de Neufchâteau 253. 13-18/10-18 h. Beurs (M-F-J-E).  

www.calm-arlon.be 
2-3/10 BE POULSEUR. Beurs. Info Didier Walhain  0476 653795 
2-3/10 FR TOURNEFEUILLE (31). "Le Phare", Route de Tarbes. Beurs. 
2-3/10 FR ROUEN (76).  Halle-aux-Toiles. Beurs (M-F-prehistorie). 10-19 h. <francois.petit3@club-

internet.fr> 
2-3/10 FR BERRE L'ETANG (13). Salle polyvalente. Beurs. 
2-3/20 FR CHANIERS (SAINTES). Salle municipale de Chaniers. 9.30-13/14-18.30 h. Beurs (M-F). 

<masyvon@free.fr > 
2-3/10 FR TROYES SAINT JULIEN-LES-VILLAS (10).  Salle polyvalente. 
2-3/10 FR SOISSONS. Espace Claude Parisot. Ruil-beurs.  0033 3 23742892 
3/10 DE BÜHL.  Bürgerhaus Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F). 
3/10 NL EINDHOVEN. Hotel Eindhoven (van der Valk), Aalsterweg 322.  0031 40 2265325. 
3/10 FR MOULINS (03). Maison du temps libre. Ruil-beurs 
7-10/10 IT TORINO. Polo Fieristico Lingotto Fiere, 1° Pad. Lingotto, Via Nizza 294. Beurs. 7-6/10 enkel 

exposanten, vanaf 8/10 om 14.30 h bezoekers <immaginenatura@ageditrice.it>  
www.euromineralexpo.it 

9/10 DE ERFURT. Stadtwerke, Magdeburger Allee 34. Beurs (M).  <eddyvancook@gmx.de> 
9-10/10 NL RIJSWIJK. Evenementenpark Rijswijk. Beurs (M-F-J-E).  0031 70 3075900 
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9-10/10 DE ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <Riamayer@web.de> 
www.mineralienboersen-riamayer.de 

9-10/10 DE VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messe. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
<bernd.frohs@googlemail.com> 

9-10/10 DE MILTENBERG. Altes Rathaus (stadscentrum). 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
<r.bast@t-online.de>  www.miltenberger-mineralienfreunde.de 

9-10/10 LU SANDWEILER. Centre Culturel, rue Pincipale 18. Beurs (M-F-J-E). 
<info@precieux.lu>  www.precieux.lu 

9-10/10 AT WIEN. Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29. Beurs (M-F-J-E). <zanaschkamineralien@a1.net> 
9-10/10 AT KLAGENFURT. Zentrum Sankt-Ruprecht, Kinoplatz 3. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
9-10/10 HU SOPRON. Vas-Villa Iskola, Ferenczy Janos Str. 7. 9-17/9-16 h. Beurs (M). 

<panminhu@gmail.com> 
9-10/10 DK NÆSTVED. Næstved Hallen Rolighedsvej 20. Beurs (M-F-J-E). 
9-10/10 FR VILLARS (42). Salle de la libération. Ruil-beurs. 
9-10/10 FR THIONVILLE (57). Salle Jean Burger (achter het theater). Beurs. 
9-10/10 FR AMELIE LES BAINS (66). Salle Méditerranée. Beurs (M-F).  0033 4 68547855. 
9-10/10 FR L'ARBRESLE (69). Salle des fêtes. Beurs. <fare.stephane@wanadoo.fr> 
10/10 BE NAMUR. Arsenal, Facultés Notre-Dâme de la Paix, rue Bruno 11. 10-18 h. Beurs (M-F-E). 
10/10 CH LEISSIGEN. Hotel Kreuz. 10-17 h. Beurs (M). 
10/10 DE BIELEFELD. Stadthalle. Beurs (M-F-J-E). 
10/10 DE MANNHEIM/NECKARAU. Volkshaus, Rheingold-Straße 47. 9-17 h. Beurs (M-F). 
10/10 DE GEBHARDSHAIN. Rathaus. 10-17 h. Beurs (M-J). <bergwerk@gebhardshein.de> 
10/10 DE DESSAU. Museum für Naturkunde, Askanische Straße 30. 10-14 h. 

<angelika.hesse@naturkunde.dessau.de> 
10/10 DE OELSNITZ/VOGTLAND. Vogtlandsporthalle. Beurs (M).  <vogtlanddruse@hotmail.de> 

www.vogtlanmineralienboerse.de 
10/10 AT BRUCK a/d MUR. Eduard-Schwarz-Haus, Schillerstraße 22. 9-17 h. Beurs (M). 
15-17/10 DE OLDENBURG. Weser-ems Halle. Beurs. <info@weser-ems-halle.de> 
15-17/10 FR L'UNION (31). Grande Halle. Beurs. 
16/10 CZ OSTRAVA. Nové auly v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. Beurs (M). 9-14 h. 

<milos.duraj@vsb.cz> 
16/10 DE HAMELN. Gaststätte Lokalität (VFL Heim). 10-17 h. Beurs (M-F). <Peter@mineralien-

kujath.de> 
16/10 SK BRATISLAVA. Stredisko kultury. 8-15.30 h. Beurs (M). <jirkovitalos@centrum.sk> 

www.snm.sk 
16-17/10 DE FREIBURG-im-BREISGAU. Messehalle 3, Hermann-Misch Straße 3. 10-18/10-17 h. 

Beurs (M-F).  <vfmgfbrg@aol.com> 
16-17/10 DE BAYREUTH. Urwelt Museum. Beurs (F-M). <verwaltung@urwelt-museum.de> 
16-17/10 AT WIEN. Haus der Begegnung, Angerer Straße 14. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
16-17/10 CH LUGANO/PREGASSONA. Pavillone delle feste. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
16-17/10 FR ARLES. Palais des Congrès. 10-19 h. Beurs (M-F). <jm.hahn@hotmail.fr> 
16-17/10 FR SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE/NANTES.  Complexe Escall. Beurs (M-F). 

 0033 2 40254516. 
16-17/10 IT SCANDICCI (FI). Palazzetto dello Sport. Beurs (M-F). 8.30-19/8.30-20 h. <gamps@gamps.it>  

www.gamps.it 
17/10 DE WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F). 
17/10 DE ZWICKAU. Balhaus "Neue Welt", Leipziger Straße 182. Beurs (M). <miner_min@yahoo.de> 
17/10 DE ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@mcom.com> 
17/10 DE HORHAUSEN. Kaplan-Dasbach-Haus. 11-18 h. Beurs (M-E). <mflinzner@t-online.de> 
17/10 AT STEYR. ATV-Halle, Fachschulstraße 1. Beurs (M-F). 
17/10 NL 'S HERTOGENBOSCH. "De Helftheuvel". Beurs (M-F-J-E).  0031 13 5113211 
 

 
 
 
 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie 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 contact 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 secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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MKA-nieuws 
 

 

 
Noteer alvast zondag 17 oktober 2010 in je 
agenda voor de volgende editie van "Schat-
ten op zolder". Naast onze (MKA-)standhou-
ders vinden stilaan ook de bezoekers hun 
weg naar deze gezellige ‘mini-Minerant’. 
Wees er dus als de kippen bij om uw tafel te 
reserveren bij 
Ineke Van Dyck,  03 8276736, 
<ina.van.dyck@skynet.be>. 
 
De spelregels zijn nog steeds dezelfde : gra-
tis stand voor MKA-leden, gratis toegang 

voor iedereen, mineralen weggeven, krijgen, ruilen of kopen aan spotprijzen, hulp bij het 
determineren van je mineralen, een democratisch drankje en een gezellige babbel… kor-
tom, ambiance verzekerd. 
 
Ook dit jaar gaat dit evenement door in de grote zaal achteraan in “De Drie Rozen”, Kerk-
straat 45 te ’s Gravenwezel. Toegang van 10.00 tot 17.00 h voor de bezoekers, standhou-
ders zijn welkom vanaf 9 h om hun stand in te richten. Iedereen is welkom, dus maak al-
vast veel reclame in uw familie-, vrienden- en kennissenkring. 
Op deze mini-beurs kun je echt superkoopjes doen !  

Mini-MKA beurs ‘Schatten op zolder’ op 17 oktober 2010 
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De column van Cronstedt 
 
 

Mineraalrijkste 
mineralogen 
 
Toegegeven, ik had eerst 
een andere titel in mijn 
hoofd; iets in het genre van 
"vruchtbaarste mineralogen". 
Maar dat zou tot verkeerde 
interpretaties kunnen leiden 

en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neen, het 
onderwerp van deze column dekt een veel no-
beler doel. De aanleiding tot dit schrijven kwam 
er toen Eddy VAN DER MEERSCHE in zijn in-
terview op radio 1 wist te vertellen dat Michel 
DELIENS 38 nieuwe mineralen beschreven 
heeft. Tja, dat klinkt misschien niet zo veel, 
maar het is wel bijna 1 procent van alle minera-
len die we nu kennen (de teller staat voorlopig 
op 4479). Op zo'n moment komen spontaan an-
dere vragen bij me op. Heeft er ooit iemand be-
ter gedaan ? En wie heeft in feite de meeste 
nieuwe mineralen beschreven ? 
 
Vrij eenvoudige vragen waarop de antwoorden 
blijkbaar niet zo makkelijk te vinden zijn. Een 
doorgedreven zoektocht op het internet leverde 
zo weinig op, dat ik er zelfs aan begon te 
twijfelen of iemand dit probleem ooit al had 
uitgespit. En waar ga je in 's hemelsnaam de 
antwoorden vinden, als je er zelf moet naar 
zoeken ? Alle mineralen aflopen op Mindat en 
telkens opschrijven wie het voor het eerst 
beschreven had, leek me geen leuk werkje. 
 
Gelukkig zijn er ooit enkele schitterende werken 
over mineraalnamen verschenen. Zo komt de 
"Dictionary of the names of minerals including 
their history and etymology" van Albert Hunting-
ton CHESTER, ook al is ie van 1896, ook in dit 
geval nog uitstekend van pas. Dit boek heeft 
achteraan een "Index to Authors", een lijst van 
auteurs met onder elke naam een alfabetische 
sublijst van mineralen die voor het eerst door 
de persoon in kwestie beschreven zijn. Het vol-
staat dus de index te overlopen en te zoeken 
naar de langste sublijst, om te weten te komen 
wie de meeste mineralen beschreven heeft. 
 
Al snel wordt het duidelijk dat Johann Friedrich 
August BREITHAUPT met de eer gaat lopen. 
Deze Duitse mineraloog (1791-1873) heeft niet 
minder dan 249 mineralen op zijn naam staan ! 

Bijna niet te geloven dat één persoon in zijn le-
ven zoveel nieuwe mineralen beschreven heeft. 
Op een carrière van zo'n 50 jaar wil dat zeggen 
dat hij (gemiddeld genomen) bijna elke twee 
maanden een nieuw mineraal identificeerde en 
beschreef ! 
 
Maar ... we mogen niet uit het oog verliezen dat 
we enkel zicht hebben op de publicaties tot 
1896. We moeten dus ook nog op zoek naar re-
centere gegevens. Laten we eerst even kijken 
naar wat verschenen is nà het boek van CHES-
TER. De opvolger van dit monumentale werk 
(toch zeker voor die tijd) is het boek van Peter 
G. EMBREY en John P. FULLER uit 1980: "A 
Manual of new mineral names, 1892-1978". 
Ook dit werk heeft een "Author index", en hier is 
het de Duitse mineraloog Hugo STRUNZ 
(1910-2006) die de meeste mineraalnamen 
heeft vergaard : zo'n 170 species ! 
 
Natuurlijk werden die nieuwe mineralen lang 
geleden beschreven en zijn er een aantal van 
hen ondertussen geen volwaardige species 
meer. Namen als bismuth blende of needle-
ironstone (BREITHAUPT) klinken inderdaad erg 
oubollig en achterhaald. Maar ook bij STRUNZ 
kunnen er blijkbaar heel wat namen geschrapt 
of vervangen worden. Hoeveel mineralen juist 
elke auteur overleefd hebben, vergt een door-
gedreven studie. 
 
Ter vergelijking: Anthony KAMPF (°1948) heeft 
op dit moment 35 nieuwe mineralen beschre-
ven. 12 Andere werden reeds goedgekeurd en 
zitten in het publicatieproces. Nog 21 andere 
liggen te wachten op hun vivisectie …  
(KAMPF, pers. comm., 2010). 
 
 
Hoe meer mineralen, hoe meer 
vreugd ! Groetjes,   
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Carrière du Fond des Vaulx, 
Wellin, België 

 
 

Eddy Vervloet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zoals op de luchtfoto mooi te 
zien is, worden op deze locatie 
twee groeves uitgebaat. De 
"Carrière du Fond des Vaulx" 
(links) ligt op het grondgebied 
van Wellin, de "Carrière des Li-
mites" (rechts) behoort tot Ave-
et-Auffe ofte Rochefort. De 
twee carrières liggen duidelijk 
in elkaars verlengde, wat on-
getwijfeld te maken heeft met 

de gelaagdheid van de kalksteen. De lagen liggen in de lengteas van de twee groeves en 
zijn opgeplooid onder een hoek van 60-70°. 
 
De carrière du Fond des Vaulx is een typische Belgische kalksteengroeve, waar jaarlijks 
900.000 ton kalksteen en gewassen kalkzanden geproduceerd worden. Er wordt geleverd 
aan de bouwsector, openbare werken, wegenbouw, betoncentrales, asfaltcentrales, 
spoorweg, landbouwsector, saneringswerken, waterbouwwerken, enz. De eigenaars ge-
ven ons vlot toestemming om mineralen te komen zoeken, wat jammer genoeg niet kan 
gezegd worden over de carrière des Limites. Dat is vooral spijtig omdat die mineralogisch 
veel rijker is dan die van Fond des Vaulx…  
 
Volgens Mindat.org zijn de volgende mineralen al gevonden te Wellin: 
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aragoniet   chalcopyriet   pyriet 
bariet    dolomiet   kwarts 
calciet    fluoriet    sfaleriet 
celestiet   marcasiet     
 
Dankzij Etienne Mans konden we tijdens onze uitstap van maart dit jaar ook malachiet 
aan het lijstje toevoegen. Wat ons echter het meest interesseert in Wellin zijn de mooie 
fluorietjes die hier kunnen gevonden worden. Het betreft kristalletjes tot 1 cm groot in een 
mooie, diep purperen kleur (ja, deep purple dus…), vaak met tweelingkristallen en fanto-
men. Enkele jaren terug was ook Axel Emmermann van de partij op een zoektocht, en die 
wist een vondst van zijn echtgenote te identificeren als een tetrahexahedron, een toch niet 
zo vaak voorkomende kristalvorm; dus ook kristallografisch is Wellin best interessant. De 
calciet die hier gevonden wordt is zeker niet van de grootste van het land, maar wel mooi. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de sulfiden. Er worden ook specimens gevonden met 
een paragenese van 4-5 mineralen, vooral dan wanneer er sprake is van bariet en/of 
celestiet. 
 
Jammer genoeg is de carrière du Fond des Vaulx niet de gemakkelijkste groeve voor de 
mineralenverzamelaar. Het gesteente is best hard en mooie geodes zijn schaars en 
meestal klein. Er is ook weinig indicatie op welke plek je best begint te zoeken… het is 
gewoon een kwestie van zo veel mogelijk stenen open te slaan en geluk te hebben. Toch 
worden er altijd wel enkele zeer mooie stukken gevonden worden als we met een 
twintigtal mensen gaan zoeken. Dat maakt dat deze groeve toch zeker de moeite waard 
blijft om jaarlijks een keer met een bezoek te vereren. Wordt dus zeker vervolgd. 
 
Referenties: 
http://www.cfv.be/nl/ 
http://www.mindat.org/loc-66682.html 
http://www.strahlen.org/vp/be/wellin/ 
Neutkens, H. & Orinx, M. (2007): "Neu und Schön: Calcit und Fluorit aus Belgien". Lapis 32 (2), 13-

18 
Vercammen A. (1982), "Belgische vindplaatsen : Resteigne-Wellin", Geonieuws 7(10), 216 
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Mineraal van de maand 
kovdorskiet 
 
 
Rik Dillen 
 
Deze keer duiken we nog eens in de fosfaatmineralogie, met een vertegenwoordiger uit 
de legrandietgroep : kovdorskiet, ofte in mooi Russisch : Ковдорскит. 
 
legrandiet Zn2(AsO4)(OH).H2O 
kleemaniet ZnAl2(PO4)2(OH)2.3H2O 
kovdorskiet Mg2(PO4)(OH).3H2O 

 
Er zijn nog een aantal andere mineralen met een zeer analoge formule, zoals o.a. nisso-
niet, euchroiet, whitmoreiet, arthuriet, bermaniet, berauniet. 
 
Een gedetailleerde beschrijving vind je in Strunz en Nickel, 2001, Kapustin et al. (1980) of 
Ovchinnikov V. E. et al. (1980). Voor beide laatste publicaties moet je wel een mondje 
Russisch kennen . 
 
Kovdorskiet is monoklien (puntgroep 2/m), met als roosterparameters a = 10.35 Å, b = 
12.90 Å, c = 4.73 Å, β = 102.0° en Z = 4 (Strunz en Nickel, 2001). Het vormt prismatische 
kristallen tot 2 cm lang, met o.a. de volgende meetbare vlakkenfamilies : {110}, {010}, 
{580}, {001} en {111}. Het komt ook voor als korrelige aggregaten, en is dan op zicht zo 
goed als niet te herkennen. 
 
De breuk is concoidaal tot oneffen, en er is geen voorkeursplij-
tingsrichting. De hardheid in de schaal van Mohs is 4, en de dicht-
heid is ongeveer 2.30 g/cm³. 
 
Kovdorskiet is doorschijnend tot opaak, en meestal kleurloos, met 
soms een licht rose tot blauwachtig tintje. Heel mooi (maar helaas 
ook zeldzaam) zijn lichtblauwachtige doorschijnende kristallen 
met rose-achtige uiteinden. Het is twee-assig negatief. 
 
Kovdor (Zheleznyi mine) is de typevindplaats en voorlopig de 
enige vindplaats ter wereld. Het werd er in 1969 ontdekt in de car-
bonatietafzettingen, en het komt er voor in magnetiet-forsteriet-
gesteenten, in het gezelschap van magnesiet en hydrotalkiet in 
nesten van dolomiet. Het komt samen voor met een paar andere 
interessante mineralen, o.a. collinsite, girvasite, juonniite, rimko-
rolgite en bobierrite. 
 
 

 
Kristallen van kovdorskiet. Naar Ponomareva E. V. (1990) 
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De oorsprong van de naam is overduidelijk... 
Typemateriaal bevindt zich in het A.E. Fersman Mineralogisch Museum van de Academie 
voor Wetenschappen in Moscou, Rusland. 
 

Lichtblauwe kristallengroep van kovdorskiet 
uit de Zelezhnyi mijn, Kovdor. 3 X 4 cm. 
Verzameling Diego Claeys. 
Foto © Georges Claeys. 
 
 
 
 
 
 
 
  Kovdorskiet-XX van Kovdor. Beeldbreedte 
45 mm. Verzameling en foto © Elmar 
Lackner 
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Op reis naar het 
Kola-schiereiland, Rusland 
 
Georges Claeys 
 

Het digitaliseren van onze dia-
reeks over onze reis naar het 
Kola-schiereiland in 1993 was 
de aanleiding om onze gege-
vens en reisherinneringen eens 
vanonder het stof te halen. 
Tijdens deze reis bezochten we 
naast  het gebied van Kovdor, 
ook Lovozero. Op het kaartje 
zijn de belangrijkste mineralen-
rijke gebieden aangegeven, van 
west naar oost : Kovdor, dat vrij 
dicht bij de grens met Finland 
gelegen is, Khibiny (ten noor-
den van het stadje Apatity) en 
Lovozero. 
 
In deze bijdrage zullen we ons 

beperken tot een paar mijnen in het Kovdor-gebied, namelijk de immense Zheleznyi mijn, 
bekend om magnetiet en de Slyuda mijn, met reuzegrote kristallen van flogopiet.  
 
In 1993 namen mijn echtgenote, zoon Diego en ikzelf deel aan een excursie naar het Ko-
la-schiereiland. Gelukkig waren er een aantal professionele mineralogen in het gezel-
schap, want het determineren van de tientallen mineralen die in het gebied voorkomen is 
geen sinecure. We hebben van onze reisgezellen enorm veel geleerd ! 
Daarenboven was in die tijd de kennis over de geologie en de mineralogie van het gebied 
nog zeer onvolledig (en dat is ze in feite ook nu nog altijd !). Diverse geologische kaarten 
van de streek vertonen significante verschillen. 
 
Nog nooit gehoord van ijoliet, turjaiet, umcompahgriet, melteigiet en phoscoriet of andere 
vloeken ? Don't worry, wij hadden er ook nog nooit van gehoord. In dit geologisch uiterst 
complexe gebied zijn sinds een jaar of 20 vele tientallen nieuwe gesteenten en mineralen 
beschreven, en dat proces is ook vandaag nog volop aan de gang. 
 
Kovdor is na het Khibiny- en het Lovozero massief de bekendste mineralenvindplaats van 
het Kola schiereiland. De mijnbouw heeft van Kovdor een bloeiende stad gemaakt. Het 
geologisch en mineralogisch interessante gebied omvat zowat 40 km². Het gaat om een 
reusachtige intrusie in de basische gesteenten van het Kola-massief. 
 
Ongeveer 400 miljoen jaar geleden zochten hier magma's met nogal exotische samenstel-
ling hun weg naar het oppervlak. De intereactie van die magma's met de basische ge-
steenten gaf aanleiding tot spectaculaire combinaties van ultramafische, basische, car-
bonaat- en metasomatische gesteenten, met als gevolg daarvan een uiterst gevarieerd  

LovozeroKibiny

Kovdor
Apatity
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De Zelezhnyi mijn 
in Kovdor, voor-
zien van een 
sneeuwtapijt... 
Foto courtesy 
www.flickr.com/ 
photos/ezioman/ 
2358524809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
... en zonder 
sneeuwtapijt. 
Foto © Georges 
Claeys, juli 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aanbod van mineralen. In de mijnen worden 5 belangrijke grondstoffen gedolven : magne-
tiet, apatiet, baddeleyiet, flogopiet en vermiculiet. Het gaat ongetwijfeld om de belangrijk-
ste flogopietafzetting ter wereld, en er werden flogopietkristallen gevonden met een dia-
meter tot 12 à 15 meter (jawel, meter !). 
 
Ook op het gebied van het aantal species dat in het gebied gevonden werd is het Kovdor-
complex ongetwijfeld een recordhouder. Kovdor is de type-vindplaats voor 20 mineralen, 
waarvan meer dan de helft nergens andere ter wereld voorkomt. Er werden in totaal onge-
veer 170 mineraalspecies geïdentificeerd. Vooral de carbonatiet-mineralen dragen de be-
langstelling weg van zowel wetenschappers als verzamelaars, o.a. forsteriet, magnetiet, 
collinsiet, zirkoon, diopsied; apatiet, en, last but not least, kovdorskiet. 
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Er zijn aanwijzingen dat de mijnbouw in dit gebied al dateert van de achttiende eeuw. 
Toen de carbonatietgesteenten ontdekt werden in 1934, werden ze eerst voor kalksteen 
aanzien. Carbonatieten zijn intrusieve of extrusieve dieptegesteenten, die voor meer dan 
50 % uit carbonaten bestaan. Kalksteen is een metamorf gesteente. 
 
Magnetiet-ijzererts wordt al sinds 1954 ontgonnen in de Zelezhnyi mijn, met fosfaten als 
bijproduct. Voor moderne staalfabrieken is de aanwezigheid van rest-fosfaten in het erts 
wel een stevige handicap, waar het productieproces moet aan aangepast worden. Er zou 
nog een ertsreserve zijn meer dan 500 miljoen ton. 
Ontginning op grote schaal werd opgestart in 1962. Het werd een van de grootste mijn-
bouwoperaties in Rusland met regelmatig een stevige terugval bij economische crisissen, 
maar ook een stevige groei. Het mijnencomplex is constant in de top-200 gebleven van 
Russische bedrijven. 
 

 
Geologie van het Kovdor massief, 
naar Sulimov B.I., Kol'cova T.P., 
Nechaev S.A., Afanas'eva N.V., 
Dombrovskaya T.P. (Kovdor Mi-
ning Company). 
 
Legende geologische kaart (grijs-
waarden; kleuren zie MKA-websi-
te) 1-oliveniet, 2-meliliet (turjaiet, 
uncompahgriet), 3-melteigiet, ijo-
liet, 4-veldspaat-houdende ijoliet, 
nefelien syeniet, 5-carbonatiet; 6-
pyroxeniet en nefelien houdende 
pyroxeniet; 7 jacupirangiet-, 8-bio-
tiet, 9-11-flogopiet complex, 12 - 
monticelliet-amfibool, monticelliet-
flogopiet, diopsied/amfibool; 13-
gesteenten van het "ijzererts com-
plex" (phoskoriet, nelsoniet); 14-
apatiet-francoliet ertsen; 15- gneis 
en amfibool. 
 
Topografie en geografie (num-
mers) : 1-magnetietgroeve; 2-flo-
gopietgroeve; 3-vermiculietgroeve; 
4-olivenietgroeve; 5-carbonatiet-
groeve; 6-Kovdor meer; 7-treinsta-
tion "Kovdor"; 8-bezinkbekken; 9-
Mount Yuzhnaya; 10-Mount Vyso-

kya; 11-Mount Pilkoma-Sel'ga; 12-Mount Votcu-Vara; 13- Mount Mogo-vid; 14-Mount Nizka-vara; 15-Kovdor; 
16-Kovdor Mining Co.; 17-Vermiculiet-verwerkingsinstallatie; 18-Opslagbekken; 19-Opslag van speciale 
ertsen. 
 
De geologische structuur, en de terminologie om die te beschrijven, is erg ingewikkeld, en 
we zullen hier zelfs geen poging doen om ze uit te leggen. Wie hierover details wil weten 
kan best Ivanyuk et al. (2002) raadplegen. 
 
Samengevat kunnen we stellen dat het gaat om een ultrabasische intrusie, die voorname-
lijk uit pyroxeen en olivijn bestaat. In de Slyuda mijn wordt voornamelijk gewerkt in diop-
sied-olivijn-gesteente, terwijl in de Zheleznyi mijn vooral carbonatieten voorkomen. 
Alleszins heeft de vorming van de intrusie heel lang aangesleept (mogelijk 100-200 mil-
joen jaar), gezien het aantal ringvormige magmatische afzettingen. 
 
De Zelezhnyi magnetietmijn bevat mooie magnetiet octaëders in wit dolomiet gesteente. 
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Het komt er frequent voor maar is niet gemakkelijk uit het gesteente te preparen. In het 
diepere gedeelte van de mijn komen zeldzame mineralen voor zoals bobbieriet, collinsiet, 
kovdorskiet en glagoleviet, vaak in spectaculaire kristallen. Ook forsteriet komt geregeld 
voor in mooie kristallen. Pyrietkristallen kunnen de respectabele afmeting van 40 cm be-
reiken, maar het gaat dan uiteraard wel om slechtgevormde kristallen. 
 
De actuele lijst van mineralen van de Zelezhnyi mijn ziet eruit als volgt (T = typevind-
plaats) : 
 
andradiet 
bakhchisaraitseviet 
baryte 
bobierriet 
calciet 
cattiiet (T) 
collinsiet 
crandalliet 
diopside 
dolomiet 
fluorapatiet 
girvasiet (T) 
gladiusiet 

glagoleviet (T) 
hydrotalciet 
juonniiet (T) 
karchevskyite (T) 
kovdorskiet 
krasnoviet (T) 
labuntsoviet-fe 
labuntsoviet-mg 
lemmleiniet-ba 
magnetiet 
manasseiet 
mogovidiet (T) 
monticelliet 

nastrophiet 
norsethiet 
'olivijn' (forsteriet-fayaliet) 
pectoliet 
phlogopiet 
pyriet 
rimkorolgiet (T) 
strontiowhiTockiet (T) 
tetra-ferriphlogopiet (T) 
vesuvianiet 
zirkoon 

 
Hiervan is bakhchisaraitseviet zeker de strafste tongue-twister. 37 Mineraalspecies, waar-
van 10 met Kovdor als type-vindplaats... niet slecht, toch ? 
 
In de nabijgelegen Slyuda mijn, wat noordelijker in het Kovdor gebied, vindt men ongetwij-
feld de grootste (maar spijtig genoeg niet de mooiste) flogopietkristallen. Men heeft er 
éénkristallen tot 12 à 15 m gevonden, samen met prachtige kleinere prismatische kristal-
len van tetraferriflogopiet. Deze mijn is echt wel de mijn van de superlatieven, want er ko-
men ook diopsiedkristallen voor tot 2 m lang en een diameter van 20 tot 40 cm. 
 
Dit is het boodschappenlijstje voor de Slyuda mijn (T = type-vindplaats) : 
 
aegirien-augiet 
aqualiet 
batisiet 
bruciet 
cafetiet 
calciet 
cancriniet 
cymriet 
diopsied 
feklicheviet (T) 
fluorapatiet 
forsteriet 

golysheviet (T) 
harmotoom 
lamprophylliet 
lueshiet 
magnesio-arfvedsoniet 
magnetiet 
manasseiet 
nabalamprophylliet 
natroliet 
nephelien 
orthoclaas 
pectoliet 

phlogopiet 
phosphoinneliet (T) 
scoleciet 
shcherbakoviet 
sjögreniet 
stevensiet 
tacharaniet 
tetra-ferriphlogopiet 
thomsoniet-Ca 
thoriet 
vesuvianiet 

 
Ook deze mijn is goed voor 35 mineraalspecies. 
 
Het geologisch instituut van de Russische Academie voor Wetenschappen in Apatity is ui-
teraard het mekka van informatie over de geologie van deze bijzonder interessante 
streek. Beroemde wetenschappers hebben hier gewerkt in opdracht van Russische Aca-
demie voor Wetenschappen, en dit heeft de grondslag gelegd voor de huidige kennis van 
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geologie en mineralogie van dit gebied.  
 
We hadden het genoegen twee belangrijke grondleggers van de mineralogische kennis 
van het Kola schiereiland persoonlijk te ontmoeten : Victor Yakovenchuk en Gregory Yu. 
Ivanyuk. 
 

Victor Yakovenchuk werd in 1950 geboren in Zve-
nigorod in Oekraïne. Hij studeerde geologie aan de 
Kamenets-Podolsky Industriële Technische School. 
Zijn eerste veldwerk vond plaats in het Verre Oosten, 
in de buurt van Wladiwostock. Met die ervaring 
vervoegde hij later het Moermansk Geologisch Pros-
pectieteam, en specialiseerde zich in de geologie en 
mineralogie van Khibiny, Kovdor en Lovozero 
 
In 1989 promoveerde V.N. Yakovenchuk aan de Vo-
ronezh Staatsuniversiteit met een thesis "Mineralogy 
and origin of carbonates in hydrothermal veins of 
Kukisvumchorr apatite deposit (the Khibiny massif)". 
Hij is niet alleen een professionele mineraloog, maar 
ook een gepassioneerd verzamelaar. Al zijn vrije tijd   
brengt hij door met het bestuderen van Khibiny 
mineralen. 

 
Hij publiceerde een viertal boeken over de mineralogie van het Kola schiereiland, en meer 
dan 50 wetenschappelijke artikels. Hij ontdekte en beschreef  in totaal 13 nieuwe minera-
len : ankiliet-(La), armbrusteriet, ceriet-(La), chlorbartoniet, isolueshiet, kukharenkoiet-
(Ce), kukisvumiet, tuliokiet, (Khibiny), chivruaiet, krivovicheviet (Lovozero), henrymeyeriet, 
juonniiet, pakhomovskyiet (Kovdor). 
En, ere aan wie ere toekomst : in 2006 werd een mineraal, afkomstig van Mount Kukis-
vumchorr in het Khibiny massief, naar hem genoemd : yakovenchukiet-(Y).  

 
Gregory Yu Ivanyuk werd geboren in 1966 in Perm, 
Rusland, en studeerde aan de universiteit van 
Leningrad. Zijn eerste studie-onderwerp was de mi-
neralogie van het mooie lila-mineraal charoiet. Later 
legde hij zich toe op de studie van gebande magne-
tiet-afzettingen. 
 
Hij promoveerde in 1992 aan de universiteit van Sint-
Petersburg met een proefschrift "Magnetite of iron 
quartzites of the Kola Peninsula". Ondertussen heeft 
hij al meer dan 60 wetenschappelijke publicaties op 
zijn naam. Samen met Victor Yakovenchuk heeft hij 
een uitgeverij van natuurwetenschappelijke boeken 
opgericht "Laplandia Minerals" (www. lapmin.ru). Die 
uitgeverij produceert niet alleen boeken over minera-
logie, maar ook boeken over plantkunde, toeristische 
aspecten van Kola en industriële geschiedenis. 
 

 
Dit is het lijstje van mineralen die we in Kovdor zelf gevonden hebben tijdens onze reis : 
 

 foto © Roy Kristiansen 
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baddelleyiet  bruinzwarte kristallen samen met apatiet 
bobieriet  spitse satijnglanzende lichtgrijze heldere kristallen  
collinsiet    lichtbruine of beige hoekige kristallen 
calciet   spitse kristallen met bobierrite en collinsite 
crandalliet   langgerekte zijdeglanzende grijze plaatvormige kristallen 
fluorapatiet  var. francoliet, wit tot lichtblauw, niervormig 
forsteriet  geelgroene kristallen (zie phlogopiet) 
girvasiet  beige-wit kleurige aggregaten met bobierriet 
krasnoviet  nieuw sinds 1991, carbonaat-fosfaat genoemd naar dr. Krasnova 
kovdorskiet  pastelblauwe kristallen  
labundsoviet  radiaalstralig, oranje-bruine heldere kristallen 
manasseiet  wit niervormig, satijnglans 
magnetiet  uitstekende oktaëder kristallen 
phlogopiet  prachtige donkergroene hexagonale kristallen 
tetraferriphlogopiet bruin-groene hexagonale kristallen 
thoriet   samen met baddellleyiet 
sjögreniet  grijze aggregaten 
strontiowhitlockiet niervormige grijsbruine aggregaten in een paragnese met collinsiet 
vivianiet  zeldzame blauwe kristallen 
zirkoon   uitstekende bruine kristallen 
 
Hoe dan ook, zonder hulp van onze Russische vrienden zouden we er nooit in geslaagd 
zijn om ter plaatse al deze mineralen te identificeren ! 
 
 

Overzicht van de reusachtige groeven van Kovdor. 
Courtesy "Northern Experiments - the Barents Urban 

Survey 2009" www.northernexperi ments.net/index.php?/ 
Stroksnes 
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