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Inzet : Professor Severin Amelinckx

MKA-kalender
In mei zijn er traditiegetrouw geen vergaderingen wegens ...

MINERANT 2007
5 en 6 mei
Antwerp Expo (ex-"Bouwcentrum")
Jan Van Rijswijcklaan - Antwerpen
http://www.minerant.org/mka/minerantnl.html
Voor meer informatie over Minerant kun je terecht bij Paul BENDER,
Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. 03 4408987
<paul.bender@skynet.be>

Zondag 13 mei 2007
Mineralogische zoektocht naar Chanxhe/Sprimont
Op zondag 13 mei bezoeken we een nieuwe groeve, die van Chanxhe, nabij Sprimont.
Het betreft opnieuw een kalksteengroeve, waar reeds grote calcieten gevonden werden
en ook wel bariet. Je kan ze vergelijken met Beez. Zoals gebruikelijk zijn stevig schoeisel
en een helm aangewezen. Inschrijven bij Eddy Vervloet (Zie kaft). Afspraak zoals gewoonlijk rond 10.00 h. Routebeschrijving volgt bij inschrijving.
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Meer dan ooit : uw aandacht voor Minerant !
Uw actieve hulp is ook dit jaar
ONMISBAAR !
Praktische informatie
•
Het toegangsgeld is 3 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezinsleden van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te betalen (maar zij mogen
dat natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten van gratis toegang.
•
Er is extra man- of vrouwkracht nodig, o.a. voor de tickettenverkoop. We zullen met een vooraf
afgesproken beurtrolsysteem werken.
•
De bar wordt door onszelf uitgebaat. Ook hier is hulp dus meer dan welkom.
•
Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met het openbaar vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken.
Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterverenigingen en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen de informatie over Minerant te verspreiden. Er zijn affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b. je uiterste best om met die middelen de meest efficiënte publiciteit te maken. Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven... maar het is voor de goede zaak. Nét zoals vorig jaar is het ook deze keer van vitaal
belang dat er véél volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.
Minerant 2007 gaat door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen. Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen. Antwerp Expo (vroeger
"Bouwcentrum") is sinds 1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en de belangrijkste infrastructuur voor beurzen, evenementen en congressen. Het centrum van 4 hectare heeft 22.120 m²
infrastructuur voor evenementen. Antwerp Expo verwelkomt elk jaar meer dan 50 beurzen en
evenveel vergaderingen, evenementen en conferenties; een trefpunt voor 7.000 ondernemingen
en 1.200.000 bezoekers…
Antwerp Expo maakt deel uit van een groep, "Mexico" ("Meetings, events, exhibitions & congress
centres"). Antwerp Expo ligt op het kruispunt van de prestigieuze Van Rijswijcklaan en de Antwerpse Ring. In de stad en toch ook bij de autosnelweg : een unieke combinatie. Antwerp Expo heeft
zijn eigen haltes van het openbaar vervoer, met verbindingen in minder dan 10 minuten naar het
centrum van de stad.
Oriëntatie-hulp :
Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station) tram
2, richting Hoboken, die voor de ingang van Antwerp Expo stopt (ongeveer 10').
Tram en busverbindingen :
Tram 2 :
Linkeroever - Centraal Station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Hoboken
Bus 17 :
Centraal station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - UZA
Bus 22 :
Groenplaats - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Valaar - Wilrijk - Bloemenveld
Bus 25 :
Groenplaats - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - Universitair Ziekenhuis
(UZA)
Bus 26 :
Groenplaats – Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - Neerland - Aartselaar
Bus 27 :
Centraal Station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Valaar - Middelheim
Bus 38 :
Merksem - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Antwerpen Zuid
Bus 298 : Berchem - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Boom
Met de auto :
• Vanuit Nederland en Hasselt/Liège : uitrit "Wilrijk" op de Antwerpse Ring R1 geeft direct
aansluiting op de Vogelzanglaan
• Vanuit Gent : uitrit 5 "Wilrijk/Berchem" op de Antwerpse Ring R1, rechts : Gerard Legrellelaan,
rechts : Vogelzanglaan

104

Geonieuws 32(5), mei 2007

• Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard
Legrellelaan, rechts Vogelzanglaan
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan, Desguinlei
Nog meer praktische informatie :
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op http://www.mexicocentres.be/
Stadsplan Antwerpen : http://www.antwerpen.be/eCache/BEZ/258.html, zoek "Bouwcentrum"
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo :
http://www.mexicocentres.be/upload/documents/parking_antwerpen.pdf
Meer informatie over Minerant vind je op :

http://www.minerant.org/mka/minerantnl.html

Z

Minerant-helpers : schrijf je in op de planning !
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren
vooraf een duidelijke planning op. Als je een van volgende taken wilt uitvoeren, laat de
secretaris dan vooraf (nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent. We
rekenen er dan op dat je op die momenten effectief aanwezig bent.
De taken die in te vullen zijn :
vrijdag 4 mei vanaf 8.00 uur : opbouw
zaterdag 5 en zondag 6 mei, 9.00-18.00 :
ticketverkoop en -controle
secretariaat
demonstratie en hulp bij het goudpannen
bar, afwas, broodjes smeren, …
zondag 6 mei vanaf 18.00 : opruiming
Geef je voorkeur (taak, tijdstip/pen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per email secretariaat@minerant.org, of tel 03 4408987. Doen ! Ook één uurtje kan !
Geonieuws 32(5), mei 2007
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In memoriam
Severin Amelinckx
Eind februari kregen we het droevige bericht
van zijn collega's van de Universiteit Antwerpen : "With sadness we have to announce
you that Prof. Dr. Severin Amelinckx is no
longer with us. After a long disease he passed away Thursday 22 february 2007 at the
age of 84. We all miss him very strongly.".
Wellicht heeft de jongere generatie leden
van de MKA prof. Severin Amelinckx nooit
ontmoet, terwijl een aantal anderen, vooral
vijftig-plussers hem zelfs heel goed gekend
hebben. We mogen gerust stellen dat hij
mee aan de wieg stond, of toch tenminste
aan het kinderbedje waakte van de Mineralogische Kring Antwerpen. Hij was onze vereniging zeer genegen, en heeft ons altijd moreel
gesteund. Daarom werd hij eind jaren zestig tot erelid en erevoorzitter benoemd.
Jarenlang bezocht hij trouw onze mineralenbeurs Minerant, en verzorgde ook enkele toespraken, o.a. ter gelegenheid van de opening van onze eerste tentoonstelling in zaal "Edward Keurvels" van de Antwerpse Zoo, in 1976.
Severin Amelinckx werd op 30 oktober 1922 in Willebroek geboren. Sinds 1930 woonde
hij in Antwerpen waar hij van 1934 tot 1940 middelbare school liep aan het Koninklijk
Atheneum van Berchem. Van 1940 tot 1944 behaalde hij een licentie wiskunde plus een
kandidatuur fysica aan de Universiteit Gent. Na de oorlog gaf hij enkele jaren les aan verschillende Athenea in het Antwerpse en in 1948 werd hij de eerste wetenschappelijk medewerker van Prof. Dekeyser in Gent. In 1951 vervolledigde hij zijn studies in de fysica en
reeds in 1952 behaalde hij zijn doctoraat getiteld “Waarnemingen in verband met de spiraalgroei van carborundumkristallen”. In 1955 behaalde hij zijn hoger aggregaat met de titel “Microscopische en interferometrische studie van kristaloppervlakken in verband met
de theorie van dislocaties”.

Spiraalvormige groeipatronen
op het basaal vlak (0001) van
SiC, gepubliceerd door Severin
Amelinckx in J. Chem.Phys.
49, 411 (1952)
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In het begin van de jaren 50 had Charles Frank tijdens een bijeenkomst van de Faraday Society in
Bristol een presentatie gegeven over het feit dat kristalgroei kan optreden bij zeer beperkte
oververzadiging, als schroefdislocaties zorgen voor een aanhechtingspunt waar nieuwe ionen zich
hechten. Zijn hypothese werd onmiddellijk bevestigd door de mineraloog Griffin, die een micro-opname
kon tonen van groeispiralen op het oppervlak van een berylkristal. Onmiddellijk werd de theorie van de
groeispiralen een hot topic. Kort daarna slaagde men erin om met behulp van multiple-beam optische
interferometrie "trapjes" op het oppervlak aan te tonen die lager waren dan de golflengte van licht. Zo
vond men op SiC-kristallen groeispiralen met trapjes van 15.1 Ǻ hoog, precies de hoogte van één eenheidscel. Dit verscheen in het befaamde wetenschappelijke tijdschrift Nature (167, p. 603, 1951), en op
dezelfde pagina toonde Severin Amelinckx beelden van dat verschijnsel, waargenomen met behulp van
multiple-beam optische interferometrie.

Na enkele post-doctorale verblijven in Groningen, London en Illinois werd hij docent en
was tot 1965 buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. In 1959 werd hij voorzitter van het departement voor vaste stof fysica van het “Studiecentrum voor Kernenergie”
in Mol. Bij de start van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) in 1965 werd hij
buitengewoon hoogleraar aan het RUCA. Hij was er zowel verantwoordelijk voor de cursussen “Algemene Fysica” als meer gespecialiseerde thema’s zoals “Stralingsschade in
Materialen” en “Fysica der Materialen” en richtte er het “Centrum voor Hoogspanningselektronenmicroscopie” op. Dit onderzoekscentrum dat zich bevindt op de campus Groenenborgerlaan van de Universiteit Antwerpen geniet met o.a. een 1.25 MeV transmissieelektronenmicroscoop, die al in 1973 geïnstalleerd werd, nog altijd wereldfaam onder het
acroniem "EMAT" (Electron Microscopy for Materials Science). Later gaf hij ook nog les
aan de VUB en ULB en bekleedde hij verschillende buitenlandse leerstoelen, o.a. aan het
Carnegie Mellon Institute of Technology, Stanford University en La Sorbonne.
In 1963 werd hij benoemd tot Adjunct Directeur Generaal en in 1975 tot Directeur Generaal van het Kerncentrum, wat hij bleef tot zijn pensioen in 1987.
Sinds 1981 was hij lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Schone Kunsten en Letteren van België en in 1993 was hij bestuurder-voorzitter van de Klasse Wetenschappen van deze Academie. In 1997 werd hij erelid van dezelfde Academie. Hij was
ook lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Koninklijke
Academie voor Overzeese Wetenschappen en de Academia Europea in London. Hij was
Doctor honoris causa aan de Universiteit van Thessaloniki in Griekenland, titularis van de
binnenlandse Franqui Leerstoel en laureaat van verschillende andere wetenschappelijke
prijzen. Severin Amelinckx was lid van verschillende internationale wetenschappelijke verenigingen, waaronder de “International Union of Crystallography”. Hij was ook editor of lid van de editorial
board van een twintigtal internationale wetenschappelijke tijdschriften en heeft, samen met zijn medewerkers, meer dan 1000 publicaties geschreven waar
meer dan 10000 maal naar verwezen werd.
De lijst van zijn actieve deelname in allerlei wetenschappelijke verenigingen en instellingen is bepaald
indrukwekkend :
• Buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen
• Ere Directeur-generaal van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol

• Doctor honoris causa Universiteit van Thessaloniki (Griekenland)

• Titularis Francqui Leerstoel
• Gastprofessor aan diverse binnen- en buitenlandse universiteiGeonieuws 32(5), mei 2007
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Laureaat van verscheidene wetenschappelijke prijzen waaronder Prize “De Leeuw - Damry - Bourlart”
Lid of gewezen-lid van:
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Schone Kunsten en Letteren van België
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Academia Europea (Londen)
Wetenschappelijke Raad Koninklijke Bibliotheek Albert I
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid
International Union of Pure and Applied Physics
International Union of Crystallography
Belgian National Committee for Crystallography
Physics Survey Group of NATO Scientific Affairs Division
Fachbeirat Max Planck Institute – Frits Haber Institute, Berlin
Raad van Bestuur Koning Boudewijnstichting
vzw Antwerpse Bibliofielen
vzw Mineralogisch Kring Antwerpen
Probus Club Antwerpen 93
Commandeur in de Kroonorde
Officier in de Leopoldsorde

En, geen wereldnieuws, maar voor onze vereniging erg belangrijk, was hij decennia lang
erevoorzitter van de Mineralogische Kring Antwerpen. Hij heeft er zeker toe bijgedragen
dat we nu nog tal van wetenschappers onder onze leden en sympathisanten tellen, en dat
de mineralogie als wetenschap in Vlaanderen gepopulariseerd werd.
Severin Amelinckx was zeer gedreven door de wetenschap, maar bleef toch zeer menselijk en plaatste zich zeker niet op het voorplan. Legendarisch was zijn manier van werken
rond de realisatie van wetenschappelijke artikels. Zodra foto’s beschikbaar waren van de
elektronenmicroscopen, nam hij die mee naar huis, samen met de klad versie van het artikel en stond er na het weekend met het volledig afgewerkte artikel. Zijn naam stond nooit
als eerste, maar steeds achteraan, ondanks het werk en de tijd die hij er mee in stak. Hij
had een kollosaal geheugen. Zijn enthousiasme werkte stimulerend op jonge onderzoekers. Wegens zijn interesse in de mineralogie, zijn er ook interessante artikels gepubliceerd over de structuur van mineralen.

Nagenoeg perfect spiraalvormig
groeipatroon op het basaal vlak (0001)
van SiC, gepubliceerd door Severin
Amelinckx in J. Chem.Phys.
49, 411 (1952).
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Tentoonstelling in zaal "Edward Keurvels"
van de Antwerpse Zoo.
V.l.n.r. Renold Huwel, Albert en Annie
Vercammen, Severin Amelinckx, Paul
Plinke. Foto 1976 © Rik Dillen.

Tentoonstelling in zaal "Edward
Keurvels" van de Antwerpse Zoo.
V.l.n.r. Renold Huwel, Albert en
Annie Vercammen, Severin
Amelinckx, Leo Michiels. Foto
1976 © Rik Dillen.

In de beginperiode, toen we nog vergaderden in een zaaltje boven taverne "Paôn Royal"
(naast de ingang van de Zoo), kwam hij geregeld langs. Velen van ons hebben hem gekend als professor, en alles samen zitten er bij de MKA heel wat mensen die bij hem buizen en/of onderscheidingen in de wacht hebben gesleept.
De wereld heeft in hem een eminent wetenschapper en een goed mens verloren, de
familie heeft een vader en opa verloren, en onze vereniging heeft alweer een van haar
boegbeelden verloren.
Met de medewerking van
Alfred Schallenberg, Kristel Vercammen, Gustaaf Van Tendeloo, Dirk Van Dyck,
Nick Schryvers, Jef Van Landuyt, Ludo Van Goethem, Paul Tambuyser,
Hugo Bender, Guido Rogiest, Paul Van hee, Rik Dillen

Severin Amelinckx tijdens de openingsreceptie van onze tentoonstelling van
1986 in zaal Edward Keurvels van de
Antwerpse Zoo, met alvast plannen om
Minerant 87 te bezoeken !
Foto © Rik Dillen.
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MKA-nieuws
In Memoriam Martin Sluyts
Alweer is een MKA-lid van het eerste uur heengegaan. Op 15 januari
2007 overleed ons medelid Martin Sluyts in de leeftijd van 81 jaar. Martin
was een regelmatige bezoeker van onze vergaderingen en uitstappen
(o.a. Neu-Moresnet/Schmalgraf). Sinds een paar jaar al hadden we hem
niet meer gezien bij de MKA.
Zijn echtgenote was moeilijk te been, had verzorging nodig en daardoor
kon hij niet zo vaak meer op stap. Ik liep hem een paar jaar geleden eens
tegen het lijf in de Carrefour en we hadden een kort gesprekje. Ik citeer:
"Dat aad worren is niks, moar dagge dan oek zoe lielek weurd hé". Een
jaar of twee geleden kwam hij nog bij mij thuis om 6 kistjes af te geven met mineralen om uit te
delen op Minerant. Een teken dat hij ons niet vergeten was. Dat hij al lang lid was toont zijn
lidnummer 45, dat alleszins dateert van voor 1977, toen we met de nummering zijn begonnen. Hij
had ouderdomsdiabetes maar hield toch nog van zijn pintje. Wij wensen de familie veel sterkte toe.

[Paul Van hee]

In Memoriam Frans Michiels
En het houdt niet op : op 18 maart 2007 overleed Frans Michiels, in de
leeftijd van 93 jaar. Hij werd op 24 maart begraven in Deurne. Hij was
geen mineralenverzamelaar, maar heeft letterlijk heel zijn leven gewijd
aan het verzamelen en de studie van fossielen. Tientallen jaren lang was
hij een onverslijtbare voordrachtgever met een ongelooflijke kennis van
fossielen. Er was nog een andere band met onze vereniging : hij was de
broer van wijlen MKA-voorzitter Leo Michiels.
Ook bij de MKA heeft Frans vele keren een voordracht gegeven. Hij kon
het onvoorstelbaar goed uitleggen, en had een fenomenaal geheugen, ook nog op zeer hoge leeftijd. Ook fysisch is hij tot op het laatst vrij fit gebleven. Vorig jaar bezocht hij nog verschillende
beurzen ! Toen ik hem vroeg hoe hij het (op 92-jarige leeftijd !) stelde antwoordde hij me : "Och, ik
mag niet klagen. Maar ik begin gewaar te worden dat zo'n beursbezoek redelijk vermoeiend is".
Nog maar een paar jaar geleden zou hij voor de MKA eens een voordracht geven in 's
Gravenwezel. Bij aankomst stelde hij vast dat hij zijn dia's vergeten was. Geen nood... de auto in
en ze eventjes thuis gaan ophalen... in Deurne ! Tot de leeftijd van 90 jaar was hij in staat om een
voordracht te geven van twee uur zonder enige vorm van spiekbriefje, ingewikkelde namen van
fossielen inclusief.

[Rik Dillen]
Ik leerde Frans kennen toen ik nog in korte broek de diverse beurzen in het Antwerpse afschuimde. Zijn tafel lag steevast vol prachtige fossielen, en daar was het koppel (destijds waren ze immers nog met 2) duidelijk fier op. Veel van die fossielen waren persoonlijk door hen uitgeprepareerd. Eén blik op hun ammonieten en je zag gewoon dat je hier met ervaren amateurs in hart en
nieren te maken had. Overigens, lang kon je niet in stilte genieten van de uitgestalde specimens.
Frans zat immers nooit verlegen voor een verhelderende babbel over dit of dat fenomeen dat hij tijdens het prepareren had opgemerkt. Zijn kennis was enorm, en zijn enthousiasme erg aanstekelijk. De voordrachten die we van hem mochten smaken waren steeds een lust voor het oog, het oor
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én het brein. Typisch was ook zijn heldere stem en zijn verzorgde taal. Dat laatste is natuurlijk niet
zo onlogisch voor iemand die drukker van beroep was.
Eén van zijn meest merkwaardige vondsten, waren restanten van het weke lichaam van het ammonietendier zelf. Van ammonieten vind je bijna steeds enkel de resten van de uitwendige schelp
waar het dier in zit. Het dier zelf was immers een weekdier en had dus geen beenderen of andere
écht harde lichaamsdelen. Frans vond op sommige leistenen van Holzmaden (Duitsland) naast de
ammonietenschelp echter ook afdrukken van de octopusachtige armen van het dier! Wat er uiteindelijk met deze uiterst belangrijke vondst gebeurd is (publicatie?), is me helaas niet bekend. Waarschijnlijk kennen onze paleontologische vrienden uit het Antwerpse wel de rest van het verhaal...
Frans was niet alleen een goed verzamelaar, hij had ook een onstilbare (maar gezonde) honger
naar kennis en inzicht. Waar hij ook naar toe ging, zijn reizen waren steeds tot in de puntjes voorbereid. De fossielrijke streken van Frankrijk en Duitsland waren favoriete bestemmingen. Op het
terrein was hij net als een sluwe vos, die voldoende had aan de kleinste aanwijzing om zijn versteende prooi op te sporen. Fossielen in tuinmuurtjes, veldstenen, uitgedroogde rivierbeddingen;
niets ging deze autodidact onopgemerkt voorbij. Zijn reisverslagen waren dan ook voordrachten
van het genre "puur genieten".
Wat Frans allemaal zelf leerde, hield hij echter niet voor zich. Neen, integendeel, deze man was
steeds bereid om zijn kennis te delen met zijn mede-verzamelaars. Kwam je op de proppen met
een fossiel dat je zelf wou uitprepareren, dan was hij steeds bereid om je de nodige duidelijke uitleg te verschaffen over hoe je dat het beste zou kunnen aanpakken, welk materiaal je het best kon
gebruiken, waar je moest op letten, enz. Zelfs toen hij 90 geworden was, belde hij me eens op om
me te laten weten dat hij nog enkele nieuwe voordrachten klaargestoomd had!
Frans mocht dan wel wat klein van gestalte zijn, hij was een groot mens met een goed hart. Ook al
haalde hij een zeer respectabele leeftijd, toch zullen we hem heel erg missen.
[Herwig Pelckmans]

Brievenbus vol ? Verhuisd ? Nieuw e-mail adres ?
Zoals je weet kun je maandelijks een tekst-versie van Geonieuws toegestuurd krijgen per e-mail,
bijna een maand voor de gedrukte versie in je brievenbus valt. Al te vaak resulteert dat in e-mailtjes met als aanhef...
From: System Administrator [postmaster@neckerwagen.com]
Sent: zaterdag 3 maart 2007 15:13
To: rik.dillen@skynet.be
Subject: Undeliverable: Geonieuws tekst-versie 04-2007

Krijg je al maanden je tekstversie niet meer toegestuurd, en wil je ze toch nog ontvangen ? Bezorg
dan je correct e-mail adres via rik.dillen@skynet.be
Er zijn ook abonnenten die blijkbaar nooit hun e-brievenbus leegmaken, en... vol is vol !

Maatschappelijke Zetel van de MKA verhuisd
Ten gevolge van het overlijden van Guido Cornelis eind vorig jaar moest dringend de Maatschappelijke Zetel van de MKA verplaatst worden. Die is nu gevestigd Boterlaarbaan 225, 2100 Deurne
(d.i. ten huize van Ludo Van Goethem). Dit, de aanstelling van de verkozen bestuursleden en enkele wijzigingen van volmachten werd, zoals wettelijk verplicht, officieel neergelegd bij de griffie
van de rechtbank van koophandel, en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
15 maart 2007.
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 15/5/2007 - 30/6/2007

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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KONGSBERG. Mijnbouwmuseum. Mineralen-symposium, beperkte beurs, hoofdzakelijk
voordrachtenprogramma.
JUDENBURG. Veranstaltungszentrum, Kaserngasse 18. 9-17 h. Beurs + tentoonstelling.
SAINT-NAZAIRE (44). Salle Jacques Brel, avenue Saint-Hubert (haven). Beurs.
SAVIGNEUX-MONTBRISON (42). Salle polyvalente (tegenover gemeentehuis). Beurs.
MONTCEAU-LES-MINES (71). l' Embarcadère, quai Jules Chagot. Beurs.
LONDON. Alexandra Palace, Wood Green. 10-17 h. Beurs. <info@rockngem.co.uk>
GENOVA. Cotone Congressi, Porto Antico. 9.30-19.00 h. <genovamineralshow@libero.it>
www.genovamineralshow.com
VENLO. Venlonazaal, Hogeweg. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <h.rayer@planet.nl>
www.rayer-minerals.com
FREUDENSTADT. Turn- und Festhalle. 10-17 h. Beurs. <fomineral@hotmail.de>
VERONA. Amleto Longhi, Via F. Bianchini 5. Beurs (M-F). <zoist@tin.it>
www.veronamineralshow.com
TURNOV. Budova I. zakladni skoly, ul. Skalova 600. 9-18 h. <info@drahekamenv.cz>
THALE/HARZ. Mehrzweckhalle. 10-17 h. Beurs (M).
ISSOIRE (63). Halle-aux-Grains, stadscentrum. Beurs (M-F).
HALLEIN. Salzberghalle. Beurs.
ZOAVE (VR). Palazzo Municipale, Via G. Camuzzoni 8. Beurs (M). <info@gmsvr.it>
www.gmsvr.it
SINT-PETERSBURG. "Manege", St.-Isaac Square 1. Beurs (M-F-J-E).
RIO MARINA (LI, ELBA). Beurs (M). <info@parcominelba.it> www.parcominelba.it
PERCHTOLDSDORF. Herzogsburg en omgeving in open lucht. 9-19/9-18 h. Beurs.
<europe-crystal@a1.net> www.europe-crystal.at
TOKYO. Century Hyatt, Shinjuku-Ku. 10-19 h (laatste dag tot 17 h). Beurs. <tima@ro.bekkoame.ne.jp>
WILNSDORF. Festhalle. 9-16 h. Bijeenkomst van verzamelaars van mijnlampen.
DEIDESHEIM. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M). <familie-birkle@t-online.de> www.pfaelzermineralienboerse.de
WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. Beurs.
PIERREVERT (04). Salle Polyvalente. Beurs.
WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum. 9-16 h. Beurs (M).
PISA. Loggia dei Banchi, Piazza XX Settembre. Beurs (M-F-J-E) en kampioenschap
goudpannen.<ggpp@comune.pisa.it> www.comune.pisa.it/ggpp/welcome.htm
EHRENFRIEDERSDORF. Kultur-haus der Zinnerz GmbH, Sauberg 1.10-16 h. Beurs (M).
MACUGNAGA/VALLE ANZASCA. Kongresgebouw. 10-18.30/9-17.30 h.
<6marco69@virgilio.it>
FREISEN. Bruchwaldhalle. 9-17 h. Beurs (M). <holger_schroeck@web.de>.
VORDERNBERG. Barbarasaal. 10-17 h. Beurs (M).
ENSISHEIM. Regency Palace. 14-18/10-18/10-17 h. Beurs (meteorieten).
Info : Zélimir Gabelica, Université de Haute Alsace, F-68093 Mulhouse.
Tel. 0033-389336894, fax 0033-389336815. <z.gabelica@uha.fr> www.ville-ensisheim.fr
JICIN. Kulturni dum. 7-15 h. Beurs (M-F-J-E)
FREIBERG. Heubner-Halle, Dörnerzaunstr. 9-17 h. Beurs (M), tentoonstelling over
pseudomorfosen. <mineralienfreund@web.de>
FREIBERG/SACHSEN. Heubner-Halle. Dörnerzaunstraße. 9-17 h.
<mineralienfreunde@web.de>
SCHWANGAU. Kurhaus, Gipsmühlweg 5. 10-19/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
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NEWCASTLE-UPON-TYNE. High Gosford Park. 10-17 h. Beurs.
KOPPARBERG. Beurs (M). 9-17/9-15 h. www.geonord.org/org/BGS
IVREA (TO). Piazza Ottinetti. Beurs. <alciati@libero.it>
SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Overal in het stadje ☺. Beurs. <info@euromineral.fr>
www.euromineral.fr
YLÄMAA. 10-18 h. Beurs. <esko.hamalainen@ylamaa.fi> www.ylamaa.fi/jalokivimessut
SCHNEEBERG/ERZGEBIRGE. Zechensaal. Beurs en andere activiteiten, met o.a. bezoek
aan de historische mijnschacht "Weisser Hirsch".

Kom indoor goudpannen op
MINERANT !
Ervaar eens het genot om
zelf goudschilfertjes uit een
emmertje zand te pannen !

MINERANT 2007

Antwerp Expo (Bouwcentrum)
5-6 mei 2007

't Is al goud wat
blinkt... !

Fluoriet van Hunan, China
foto en verzameling Freddy Bollaerts
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Jaaroverzicht 2006
Paul Van hee, Ludo Van Goethem en Hugo Bender
1. Inleiding
Gewoonlijk komt een inleiding zowat neer op het chronologisch opnoemen in verkorte versie van het wat er
zoal gebeurde tijdens het voorbije jaar. Dit jaar ligt het heel wat moeilijker.
Het begon goed, Minerant was een succes onder andere door het goudpannen waarbij we extra, bijna professionele, hulp kregen van Roland. Och ja, voor de volgende keer wordt de hoogte van die waterbak aangepast
omdat er enkele een beetje stijfjes naar huis zijn gegaan. Dan kwam in juli de reis naar Namibië, een echte
meevaller. Het begon wel iets minder goed daar bij aankomst onze bagage achtergebleven bleek te zijn in
London Heathrow. Gelukkig dienden we de eerste nacht niet in tenten te slapen. Hoogtepunten waren ongetwijfeld het bezoek bij de Himba’s, Sossuvlei met Deadvlei en het bezoek aan de Aris Quarry. Eind september
kregen we dan het slechte nieuws over Guido’s gezondheid, wat verscheidenen onder ons toch nogal bezig
heeft gehouden. In Geonieuws werd daarover reeds uitvoerig bericht.

2. Leden
Eind december 2006 telden we 274 individuele en gezin-lidmaatschappen. Bij de laatste categorie horen nog
118 extra gezinsleden. Het ledenaantal blijft daarmee op een vrij constant niveau tov de vorige jaren.

3. Personalia
We betreurden in 2006 het overlijden van onze volgende leden :
• Frida De Schepper, echtgenote van Herman Reynders
• Elisabeth Isselée, echtgenote van Eric Isselée
• René Van Herck
• Guido Cornelis
Geboorten:
Rani, kleindochter van Annie en Paul Van hee
Huwelijken:
Het "drievoudig" huwelijk (3 paren op 6-6-6) van Tine, dochter van onze redacteur Rik Dillen, met Chris Van
Liefferinge.

4. Vergaderingen
4.1. Ledenvergaderingen
Er werden 10 ledenvergaderingen gehouden in het lokaal “Op Sinjoorke” in de Jeugdherberg te Antwerpen,
telkens met lezingen, voorafgegaan van een ruiluurtje, aanbod van de maand, bibliotheekraadpleging en vele
informele contacten. De decembervergadering ging door in Kasteel Steytelinck in Wilrijk. De opkomst tijdens
de vergaderingen wisselde als altijd en lag nog steeds tussen de 65 en 100.
De opkomst bij de vergaderingen in ‘s Gravenwezel varieert duidelijk naargelang van het onderwerp en seizoen van zo’n 20 tot 40 personen.

4.2. Statutaire algemene vergadering
De statutaire algemene vergadering vond plaats op 10 februari 2006.

4.3. Lezingen
Het uitzoeken van de lezingen en contacteren van de sprekers, wat niet altijd zo evident is, gebeurt door
Herwig Pelckmans. De lezingen gehouden tijdens de ledenvergaderingen behandelden de volgende onderwerpen in het lokaal “Op Sinjoorke” :
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13 januari
10 maart
14 april
13 mei
9 juni
8 september
13 oktober
10 november
8 december

Op zoek naar mineralen in Noorwegen
De atomaire krachtmicroscoop
Met de MKA naar Namibië
Tsumeb
Digitale fotografie
Florida
Reisbelevenissen in Nevada en Oregon
Goud in Noord Spanje
Fluorescentie herbekeken
Hematiet, van kristalrooster tot abstracte kunst

JJ. Osinga, Con Van As
Cornelis Woensdregt
Rik Dillen
Paul Van hee
Marc Lambrechts
Georges Claeys
Herwig Pelckmans
Bruno Van Eerdenbrugh
Axel Emmermann
Eddy Van Der Meersche

De lezingen in lokaal “De drie rozen” in ‘s Gravenwezel :
6 januari
3 februari
3 maart
7 april
2 september
6 oktober
3 november
1 december

Reisbelevenissen in Nevada en Oregon
Mijn-ervaringen in de westelijke Noordeifel
Oregon, deel 2
De Oost-Afrikaanse slenk
Gezellig samenzijn
Het geheim van de vulkanen
Mineralen Van Schotland
Mineralen van de Etrusken

Herwig Pelckmans
Hugo en Paul Bender
Herwig Pelckmans
Paul Van hee
National Geographic
Jan Sibtsen
Ko Jansen

4.4. Mineralen van de maand
Er werden 7 mineralen van de maand aangeboden tijdens de vergaderingen in zaal “Op Sinjoorke”. Er werd
voor een gevarieerd aanbod gezorgd. Deze mineralen werden in Geonieuws in detail beschreven. De aangeboden mineralen en vindplaatsen waren :
januari
maart
april
juni
september
oktober
november

antleriet
ceruleiet
plumbojarosiet
austiniet
prehniet
tuperssuatsiaiet
hanksiet

Utah, USA
Cornwall, UK
Nevada, USA
Utah, USA
New Jersey, USA
Namibie
California, USA

4.5. Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergaderde op 10 maart en 17 december 2006 . Daarnaast zijn er de geregelde contacten op de vergaderingen en bijna dagelijkse contacten per elektronische post.

4.6. Werkgroepen.
4.6.1. Edelsteenkunde (Paul Tambuyser)
In 2006 diende er gewacht tot maart op een vergaderlokaal wegens het sluiten van het lokaal in de Ommeganckstraat. Vergaderingen vinden nu ook plaats in de Jeugdherberg. Tijdens 7 vergaderingen werden volgende onderwerpen besproken:
11 maart
15 april
6 en 7 mei
9 juni
9 september
14 oktober
11 november

Thessa Goossens
Practicum determinatie
Goudpannen op Minerant en edelsteendeterminatie
Peridoot
Practicum determinatie
De spectroscoop
Practicum determinatie

Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep, zoals al menig jaar, een identificatiestand voor edelstenen. Wie zijn
edelsteen wilde of durfde laten keuren kon daar terecht.
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4.6.2 Technische Realisaties (Axel Emmermann)
Constructie van een Henderson pomp om het goudpannen te vergemakkelijken, zie artikel in GN.

4.6.3. Zeolieten (Ineke Vandyck)
De werkgroep zeolieten hield een ruilvergadering in het lokaal “De drie Rozen” op 22 oktober.

4.7. Veiling.
Op de februari vergadering werd opnieuw een veiling georganiseerd die enkel voor leden toegankelijk was.
Veilingmeester van dienst was Axel Emmermann. Bedoeling is iedereen de kans te geven enerzijds verzamelobjecten aan de leden aan te bieden, anderzijds leden de kans te geven aan democratische prijzen speciale verzamelobjecten, apparatuur, e.d. aan te kopen. De sociale impact is natuurlijk vanzelfsprekend.

5. Minerant
Minerant, op 6 en 7 mei, 31ste editie kende weer het gebruikelijke succes. Voor de 2de maal was de standhouderadministratie in handen van Guido Cornelis. Helaas werd het voor hem ook de laatste maal door zijn
overlijden in november. Als steeds konden we weer beroep doen op een uitgebreide groep vrijwilligers die
zich voor de vele taken inzetten : opbouw, bar, broodjes smeren, inkom, secretariaat, opruim …Tijdens Minerant werd een tentoonstelling “Goud” opgesteld en was er mogelijkheid om zelf goud te pannen. Een ploeg
goudzoekers onder leiding van Etienne Mans begeleidden de meestal jonge goudzoekers zodat ze de techniek konden aanleren en gegarandeerd met echte goudschilfers en een diploma huiswaarts gingen. Het werd
een ongehoord succes.

6. Tentoonstellingen
• De medewerking aan de ANKONA beurs op 11 februari 2006 in het provinciegebouw liet toe contacten te
leggen met de andere verengingen in Antwerpen die zich op allerlei aspecten van de natuur toeleggen.

• Themadag “Calciet in al zijn vormen” in het TNO-NITG te Utrecht, 28 januari 2006.
• Tentoonstelling “Goud” tijdens Minerant op 6 en 7 mei 2006,
7. Geonieuws
Dit jaar zorgde redacteur Rik Dillen voor 244 pagina’s Geonieuws. Geonieuws was goed voor 21 redactionele
artikels van 9 auteurs. Halfweg het jaar werd overgeschakeld naar een nieuw drukprocédé waardoor de
kosten significant konden worden verlaagd. Het nieuwe procédé laat toe op een relatief goedkope manier af
en toe aan Geonieuws wat kleur te geven, zoals het nummer over de Aris Quarry in Namibië.
Geonieuws bestaat tegenwoordig onder tal van versies : uiteraard de klassieke gedrukte versie, maar ook een
hoog-resolutie pdf-versie (enkel voor de drukker bestemd), een lage resolutie pdf-versie in kleur die de leden
via de website kunnen downloaden en zelf afdrukken, en een tekst-only versie die maandelijks aan de
geïnteresseerden als attachment per e-mail worden opgestuurd.

8. Dienstverleningen
8.1. Excursies (Eddy Vervloet en Paul Vandevelde)
8.1.1. “Leven in steen” te Leuven op zaterdag 21 januari
8.1.2. Excursie naar Beez/Leffe op 20 mei
8.1.3. Excursie naar Carrière des Vaulx en Beez op 10 september
8.1.4. Er was een buitenlandse reis naar Namibië van 21 juli tot 4 augustus 2006, waaraan 15 leden
deelnamen.

8.2. Bibliotheek (Etienne Mans)
De bibliotheek stond in 2006 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. Tijdschriften en boeken
werden veelvuldig ontleend. De volledige inventaris van het boekenbestand werd gecontroleerd en is nu beschikbaar op computer en op de web-pagina. Dit jaar werd de bibliotheek grondig herschikt en de kasten hersteld. Een nieuw coderingssysteem is operationeel.
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8.3. Apparatendienst (Jan Jensen)
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 3 steenbrekers, 1 microscoop en 2 geigertellers ter beschikking.

8.4. Samenaankoop (Etienne Mans)
De afdeling samenaankoop blijft zijn werk doen om in blok hetzij boeken, hetzij materiaal aan te kopen aan
betere prijzen. Een beperkte stock doosjes is permanent aanwezig in de bibliotheek.

8.5. Adressenbestand Minerant (Regina Tambuyser)
Het adressenbestand (uitnodigingen voor Minerant) werd weer door Regina Tambuyser geactualiseerd. Het
bestand omvat meer dan 5000 adressen van mineralenverzamelaars en/of geïnteresseerden in mineralen. Al
deze belangstellenden krijgen een uitnodiging voor Minerant thuis gestuurd en op die manier verzekeren we
Minerant van een talrijk geïnteresseerd publiek.

8.6. Internet (Paul Tambuyser)
De aanwezigheid van MKA op het Internet, door Paul Tambuyser gestart en steeds verbeterd, dateert van mei
1995. Sindsdien hebben we onze eigen informatie pagina’s op het WWW. Via het WWW bieden we, in de
vorm van tekstpagina’s, inlichtingen aan over onze vereniging en haar activiteiten en verwijzen we naar
andere mineralogische informatie op het internet.
2006 was opnieuw een mijlpaal voor onze website. Sinds de vernieuwing hebben we gemiddeld 2600 bezoekers per maand. Onze mineralogische zoekmachine bevat 20 000 indexen waardoor zij een belangrijke schakel geworden is bij zoeken naar mineralogische informatie. Zelfs Google en Altavista hebben onze site ontdekt
met 500 treffers per week. Al onze leden kunnen bovendien gratis hun eigen website opstarten.

9. Externe relaties
9.1. Andere verenigingen
Dit jaar werden volgende MKA'ers bij andere verenigingen, gesolliciteerd voor voordrachten:
28 januari: “Calciet uit België” door Ludo Van Goethem, GAC, Utrecht

9.2. Raad van Aardwetenschappen.
Er waren verschillende vergaderingen van de RAW, waaronder een bij de Vlaamse gemeenschap, kabinet van
minister van Kris Peeters. Onder actieve werking van de vereniging Lithos uit Harelbeke werd een convenant
aangenomen met de bedoeling een samenwerking tussen ‘professionele’ (lees academici) en amateur verzamelaars te bevorderen. Het uiteindelijk doel is om bij de uitbaters van groeven en bij openbare werken gemakkelijker toelating te kunnen bekomen tot zoeken. De RAW heeft nu eveneens een Website, www.raw-cst.be,
opgesteld door onze webmaster Paul Tambuyser. De verslagen van bovengenoemde vergaderingen kunnen
daar worden geconsulteerd.

9.3. Culturele raden
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie Antwerpen, die ons een jaarlijkse subsidie bezorgt.

9.4. Andere
De MKA dankt ook het personeel en de directie van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale waar we maandelijks
mogen vergaderen. Wij denken eveneens het personeel van Antwerp Expo voor de vlotte samenwerking bij de
orgenisatie van Minerant.

10 Besluit
Al bij al toch weeral een aktief jaar. Ik wens dan ook iedereen te bedanken voor de inzet bij de verschillende
aktiviteiten die voor de MKA werden georganiseerd. We zien er naar uit wat het voor komend jaar wordt.

P. Van hee, voorzitter
Ludo Van Goethem en Hugo Bender
Samenvatting verslag algemene ledenvergadering op 12 januari 2007
Wijziging van de statuten
Wegens het overlijden van Guido Cornelis dient de zetel van de vereniging verplaatst te worden. Aangezien dit een
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wijziging van de statuten betreft, dient hierover een algemene vergadering te beslissen waarop minstens 2/3 van de
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Slechts 25 van de 69 stemgerechtigde effectieve leden waren aanwezig op de vergadering, er waren geen
volmachten, zodat er niet over de zetelverplaatsing kon beslist worden. De algemene vergadering besloot om een
nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen op 9 februari 2007, waarop het aanwezigheidsquorum niet meer
van toepassing is.

Samenvatting verslag algemene ledenvergadering op 9 februari 2007
24 effectieve leden waren aanwezig op de algemene vergadering. 1 effectief lid had zich door een volmacht
laten vertegenwoordigen.

1. Jaaroverzicht 2006.
De Algemene vergadering heeft geen opmerkingen bij de algemene werking, zie jaarverslag 2006 in dit nummer
van Geonieuws.

2. Financieel verslag 2006 en budget 2007.
De voorzitter stelt de boekhouding 2006 voor. In tegenstelling tot het budget 2006 is het saldo positief. Dit is te
danken aan : beter resultaat Minerant, lagere kosten voor druk Geonieuws, recuperatie van de BTW van het vervallen BTW nummer. Het budget 2007 wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

3. Verslag van de controleurs van de boekhouding.
Dhr Hugo Deplus heeft de boekhouding grondig gecontroleerd en heeft geen bemerkingen. Dhr Mon Schuybroeck
heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als controleur van de boekhouding.

4. Statutenwijziging : verplaatsing van de zetel.
Op de algemene vergadering van 12 januari 2007 werd het aanwezigheidsquorum van 2/3 van de effectieve leden
niet gehaald. Daarom werd het agendapunt herhaald op deze algemene vergadering. De algemene vergadering
keurt eenparig volgende wijziging van artikel 2 van de statuten zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 4 mei 2005 goed :
“Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Boterlaarbaan 225, 2100 Deurne, gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Hij kan naar elke plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de algemene vergadering en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.“

5. Bestuursverkiezing.
Volgende bestuurders waren overeenkomstig de statuten uittredend : dhr Paul Van hee (voorzitter), dhr Guido
Rogiest (ondervoorzitter), dhr Paul Bender (4 jaar lid). Bovendien heeft dhr Fred Balck ontslag genomen als bestuurder op de algemene vergadering van 10 februari 2006 en is dhr Guido Cornelis overleden op 3 november
2006. Hierdoor zijn er 5 vacatures in het bestuur.
Hebben zich kandidaat gesteld als bestuurder : de heren Paul Van hee, Guido Rogiest, Paul Bender, Eddy
Vervloet, Jan Jensen. Aangezien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures dient overeenkomstig het
huishoudelijk reglement stemprocedures geen stemming georganiseerd te worden. De algemene vergadering
heeft geen bemerkingen bij deze kandidaten en keurt derhalve hun aanstelling als bestuurder goed.

6. Vaststelling van de ledenbijdrage voor 2008.
De Raad van bestuur stelt voor de ledenbijdrage 2008 niet te verhogen. De algemene vergadering keurt dit met
algemene stemmen goed.

7. Varia.
Paul Van hee
voorzitter

Hugo Bender
secretaris

Verslag raad van bestuur 24 februari 2007
Het bestuur vergadert per e-mail en verdeelt de functies als volgt :
Paul Van hee, voorzitter ; Guido Rogiest, ondervoorzitter ; Hugo Bender, secretaris.
Andere bestuurders : Henri Dillen, Jan Jensen, Eddy Vervloet, Paul Bender.
Paul Van hee
voorzitter

118

Hugo Bender
secretaris
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Financieel verslag 2006 en budget 2007:
Budget 2006
Nr.

Kostenpost

0

Saldi vorig jaar

00

Intresten+beheer

1.1

Minerant N=

1.2

Minerant N+1

2,1

Fluorescentie

2,2

Edelstenen

2,3

Website

2,4

Zeolieten

4
4,1

in

Boekhouding 2006

uit

in

uit

Budget 2007
in

13727,10

13107,90
18,80

18296,12

7000

7372,51

7000

uit

1498,96
200

200

1500

Secretariaatskosten

87,50

100

802,66

1000

50

16,50

50

600

426,88

600

350

282,80

350

1200

1531,71

1500

Verk boeken

60,00

5

Verzekeringen

6

Huren

7

Vergaderingen Alg

130

155,79

130

7,1

Vergad.Antw

400

582,32

600

7,2

Vergad. 's Gravenw.

150

197,12

200

7,3

Sprekers

571,00

1000

7,4

Alg 3 Rozen

8

Geonieuws

5187,37

7000

1000
296,36
8500

8,1

Verzendingskosen

8,2

Boeken Brogne/GN

195,00

8,5

Sponsoring GN

125,00

10

Uitstappen

11

Belast + Subsidies

12

Alg onkosten+RAW

13

Min vd maand

14,1

Lidgelden N=

14,2

Lidgelden N+1

16

Transito

20

Bib. Allerlei

21

Bib. Tijdschriften

22

Bib. boeken

23

Bib. 's Gravenwezel

30

Doosjes etc
Totalen excl. 0 ... 000

1409,41

1000

4543,26

6000

2124,00

Saldo per 31/12/..
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6000

4483,00
154,00

1500,00

749,02

1200

500,00

136,65

500

150,00

126,13

150

79,00
14000,00

Saldi
Totalen incl. 0 ... 000

3340,81

16230,00

20852,09

-2230,00
27727,10

16230,00
11497,10

15682,67

13000,00

5169,42
33978,79

15682,67
18296,12

14580,00
-1580,00

31296,12

14580,00
16716,12
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Tijdschriften
*

NAUTILUS INFO 31(2), 10.06

30-34 Mount Augustine (Alaska), de eruptie van begin 2006
*

MINERALIEN WELT 17(6), 12.06

16-21 Der Steinbruch Fuchsberg bei NeumagenDrohn und seine Mineralien (Mosel, DE)
22-36 Rutile und Quarze von Krašnja in Slovenien
37-45 Neue grosse Bergkristalle am Winterstock/Uri
46-49 Neuigkeiten aus Südafrika
50-55 Rauchquarze vom Orange River bei Pella,
Südafrika
56-60 Perimorphosen nach Calcit aus der Northern
Cape-Region, Südafrika
62-65 Grüne Fluorite von Riemvasmaak, Northern
Cape, Südafrika
66-72 Die schönen Feldspat-Kristalle aus Namibia
*

landschap
98-100 De boring bij Austerlitz van 1833-1836
*

ROCKS AND MINERALS 81(6), 12.06

420-437 Kentucky mineral locality index
438-440 List of Kentucky localities
442-457 Minerals from the Goboboseb Mountains,
Brandberg, Namibia
458-461 Stannite from Freiberg, Saxony, Germany
463-465 Montana natrolite
467-469 Phase transition
471-472 Single crystals
*

MINERAL NEWS 22(11), 11.06

1/2/4/11-12 New mineral finds
1/3 Proustite - part 6
9-10/13-14 Earthquake relief and a tiresome journey
(Pakistan)

ASTRONOMISCHE GAZET 16(6), 12.06
*

GEOLOGY TODAY 22(6), 12.06

*

NAUTILUS INFO 31(4), 12.06

13-20 Waterstof : stamvader van de elementen
*

TELLUS KRANT 28, 12.06

*

MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 37(6), 10.06

54-56 Uitstap Winterswijk (NL)
*
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*
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2-3 Der Fluorit "Laurent"
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19-23 Vom Rutil aufgespiesst
24-27 Sedrun bricht den Meneghinit-Rekord
28-31 Das Gold der Allondon in Genf
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35-38 Die Mineralnamen der Epidotgruppe
39-40 Weisse Marmore aus der Schweiz
43-44 Spessartin ist nicht gleich Spessartit
45 Pseudojohannit : Wiederentdeckung
*

EXTRALAPIS 31, 11.06
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*

GEOLOGICA BELGICA 9(3-4), 11.06

4-15 Munich 3-5 novembre 2006
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29-38 Une zéolite rare à Sainte-Foy-Tarentaise,
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*
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2-8 2006 FMS NW region meeting
8-9 How I got started with fluorescent minerals
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GRONDBOOR EN HAMER 60(4), 10.06
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De Column van Cronstedt
De berg van Sint Hilarius
Heb je je ooit wel eens afgevraagd welke vindplaats
in feite als “de rijkste ter
wereld” bestempeld kan
worden? Uiteraard kan dit
volgens meerdere criteria (zo zou je vb ook
eens kunnen nagaan welke vindplaatsen
het best vertegenwoordigd zijn door specimens op beurzen), maar het meest voor de
hand liggende criterium is wel dat van “het
aantal verschillende mineralen” dat er ooit
gevonden werd. Uiteraard beperken we ons
in dit geval tot de “echte” mineralenvindplaatsen, en hebben we het niet over die
plaatsen waar de slakken hoogtij vieren.
Algemeen kan je gerust stellen dat de
meeste vindplaatsen “arm” zijn, met hooguit
een tiental verschillende mineralen.
Vindplaatsen die vb. meer dan 50 verschillende mineralenspecies bieden, zijn al heel
wat minder courant. Ontsluitingen die meer
dan 100 soorten opleveren, zijn vrij uitzonderlijk. Als we eens in eigen boezem kijken,
zien we dat voor de Belgische vindplaatsen
enkel nog Vielsalm sensu lato in aanmerking komt. Strikt genomen gaat het hier dan
zelfs niet meer over één enkele vindplaats,
maar uiteraard om verschillende mijnen,
groeven en andere ontsluitingen in een vrij
beperkt gebied.
Vindplaatsen die meer dan 200 soorten opleverden, zijn wereldwijd op je vingers te
tellen. Plaatsen zoals Broken Hill (NSW,
Australië), de Clara Mijn (Duitsland), Franklin (New Jersey, USA), Långban (Zweden),
Lavrion (Griekenland) en Tsumeb (Namibië) behoren uiteraard tot deze selecte
groep van klassiekers. Een goed startpunt
voor meer info over dergelijke vindplaatsen
is onder andere de webstek
http://www.galleries.com/minerals/fablocal/
fablocal.htm
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Dé topper, hét paradijs, hét Walhalla van
elke mineralenfreak ligt volgens de laatste
gegevens niet in Canada (in de provincie
Québec) en luistert bijgevolg niet naar de
naam Mont Saint-Hilaire (vaak afgekort als
“MSH”). Enige hilariteit over de berg van
Sint-Hilarius is echter volkomen misplaatst,
als je weet dat van deze vindplaats ondertussen reeds 372 species beschreven werden (stand 12/03/07)! Niet minder dan 50
van deze mineralen waren nieuw voor de
wetenschap! En daar blijft het niet bij, want
er liggen nog tal van nieuwe beschrijvingen
te wachten op publicatie; net zoals er nog
heel wat “unknowns” wachten op wetenschappelijk onderzoek en identificatie.
Zij die de weelde van deze vindplaats eens
willen bewonderen, kunnen we alvast de
webstek van Marc Favre aanraden. Op
http://www.saint-hilaire.ca/msh.htm vind je
niet minder dan 950 foto’s van 258 soorten
en 7 unknowns. Een hele prestatie, zowel
van Marc als van de vele verzamelaars die
met hun foto’s en opmerkingen hebben bijgedragen tot dé website over de mineralenrijkdom van de MSH. Ook op Mindat vind je
natuurlijk een heleboel foto’s …
Wie het graag iets minder elektronisch wil,
kan naar hartelust likkebaarden bij het
doorbladeren van The Mineralogy of Mont
St. Hilaire (Mineralogical Record Vol. 21, nr
4, 1990). Meer actuele info vind je ook in
Lapis (Vol. 21 nr 7-8, 2000). Tenslotte is er
ook nog het boek Monteregian Treasures
van MANDARINO & ANDERSON (1988).
Al deze publicaties zijn overigens ook te
vinden in onze MKA-bib.
Blijft uiteraard de vraag welke vindplaats er
nu in feite wél als “de rijkste ter wereld” bestempeld kan worden. Helaas lees je dat
pas in een volgende column !

Kristalletjes,
Axel
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Chalcocietkristallen met wereldklasse
van de Telfer goudmijn, Western
Australia
Ian Graham

Australian Museum, Sydney
De Telfer goud-koper mijn bevindt zich in het zuidwestelijk
deel van de Great Sandy Desert, ongeveer 485 km ten zuidoosten van Port Headland, in het noordwestelijke deel van
Western Australia. Het is een van de grootste goudmijnen
van Australië, en is eigendom van Newcrest Mining Ltd. Tot
het einde van 2005 heeft de mijn 7 miljoen ounces (d.i. bijna
200 ton !) goud geproduceerd.
In 1996 werden honderden specimens met schitterende
chalcocietkristallen op matrix ontdekt door een mijnwerker
(Downes et al. 2006). De kristallen en kristalgroepen kwamen voor in spleten in de oxidatiezone van de ertsgang
M50, op een diepte van 500 m (Birch 1006, Downes et al.,
2006).
De mijnwerker hield de ontdekking angstvallig geheim voor
het management, en was in staat om gedurende 4 jaar dergelijke specimens te verzamelen. Naar het einde van 2000
toe verkocht hij een aantal specimens aan een dealer uit
Melbourne, die de allerbeste stukken te koop aanbood op
een van de beurzen van Tucson in 2001 (Birch, 2006).

1

Newcrest Mining kwam achter de onwettige verkoop van de
specimens, en zette een procedure in om de specimens terug te krijgen. Intussen is de politie van Western Australia
erin geslaagd om nagenoeg alle specimens terug te krijgen.
De mijnwerker in kwestie werd in 2004 niet veroordeeld voor
diefstal, maar de rechtbank besloot wel dat de specimens
toebehoorden aan Newcrest Mining Ltd (Birch, 2006). De firma besliste dan de specimens aan diverse Australische en
buitenlandse musea en universiteiten te schenken, en zo
kwamen ook enkele specimens terecht in het Australian Museum in Sydney.

2
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Chalcocietkristallen van de Telfer mijn behoren tot de wereld-top (Downes et al., 2006), en kunnen zonder probleem
wedijveren met de klassieke vindplaatsen Redruth in Cornwall, Groot-Brittannië (Embrey en Symes, 1987), en de Bristol kopermijn, Connecticut, in de Verenigde Staten (Jones,
2001). De grootste kristallen die gevonden werden waren tot
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8 cm lang, met scherpe pijlpuntvormige eindvlakken (Downes et al, 2006). Slechts enkele
matrix-specimens (sommige met geassocieerde calcietkristallen) bleven bewaard. Op
sommige van deze matrixspecimens zat een dunne overkorsting van atacamiet en brochantiet, overkorst door gips (Zownes et al., 2006). Deze auteurs beschreven de kristalvormen wat meer in detail : zowel kort- als langprismatische kristallen komen frequent
voor, maar pseudohexagonale kristallen zijn heel wat zeldzamer. De Telfer calcocietkristallen zijn vaak vertweelingd volgens (110) en (032).
Onder de specimens die aan het Australian Museum geschonken werden door Newcrest
Mining Ltd. zijn er sublieme beëindigde individuele kristallen tot 44 mm lang, en mooie
kristalgroepen op matrix. Ze vertonen alle een uitgesproken metaalglans, zijn staalgrijs en
hebben allemaal door de natuur schitterend afgewerkte eindvlakken.
Zoals vermeld door Downes et al. (2006) zijn de langwerpige kristallen alle vertweelingd
volgens (110) (figuur 1). Anderzijds worden de vlakke, tabulaire kristallen eerder gedomineerd door de vormen (113), (012) en (001), met kleine (111)-vlakjes (figuur 2). Ze vertonen een prominente horizontale striatie volgens (113) en (001).
De door het Australian Museum verkregen kristalgroepen hebben een diameter tot 45
mm, en bestaan uit complexe vergroeiingen, vaak met door elkaar gegroeide kristallen,
van zowel prismatische (figuur 3) als vlakke tabulaire kristallen (figuur 4). Op sommige
specimens zitten ook mooie calcietkristallen.
Van de Telfer mijn werden nog heel wat andere mineralen gesignaleerd die het verzamelen meer dan waard zijn (Downes et al., 2006), o.a. agardiet-(Nd), agardiet-(Ce) en agardiet-(Y) als fijne microkristallen, kristallen tot een paar cm groot van gedegen koper,
mooie microkristallen van cornwalliet, dussertiet en oliveniet, goedgevormde bloedrode
cuprietkristallen tot een paar cm groot, goudkristallen tot enkele mm, botryoidale malachietaggregaten tot meer dan 10 cm groot, en glanzende oranje prismatische microkristallen van monaziet-(Ce) tot 1 mm groot.
De foto's van de Telfer chalcocietkristallen uit de collectie van het Australian Museum
werden gemaakt door Stuart Humphreys, departement fotografie van het Australian Museum. Voor wie er algauw even naartoe wil : vanuit Port Hedland, de dichtstbijgelegen
stad, moet je gewoon even 485 km afleggen over wegen van piste-kwaliteit in zuidoostelijke richting.

3
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Dankwoord
De foto's van de Telfer chalcocietkristallen uit de collectie van het Australian Museum werden gemaakt door Stuart Humphreys, departement fotografie van het Australian Museum.
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Figuren
1. Enkelvoudig prismatisch chalcocietkristal (D53813) (35 X 10 X 7 mm).
2. Vlak tabulair kristal (D53811) (44 X 15 X 20 mm)
3. Complexe groep van vergroeide prismatische en tabulaire chalcocietkristallen
(D53808) (27 X 20 X 45 mm)
4. Complexe groep van vergroeide tabulaire chalcocietkristallen op een calcietmatrix
(D53809) (45 X 30 X 35 mm)
Alle foto's Stuart Humphreys, Australian Museum, Sydney

Epiloog : de Telfer mine
Na de ontdekking van het goudvoorkomen van Telfer (op sommige kaarten vind je ook de
naam "Teller") werd in 1971 Newmont Australia Ltd opgericht. Dat zou later de hoeksteen
worden van de in 1991 opgerichte Newcrest Mining Ltd. De eerste ontginningsperiode van
de Telfer mijn, van 1977 tot 2000, leverde bijna 6 miljoen ounces goud op (ongeveer 170
ton). Omdat de aanwezigheid van zeer veel in cyanide-oplossing oplosbaar koper het rendement sterk aantastte, werd in 2000 de mijn "op waakvlam-regime" geplaatst, zodat ondertussen nieuwe studies konden ondernomen worden naar een betere aanpak.
Via talrijke proefboringen en fysische metingen kwam men tot de conclusie dat het voorkomen eigenlijk veel rijker was dan eerst gedacht. Een haalbaarheidsstudie toonde aan
dat het mogelijk moest zijn om op rendabele wijze goud te winnen met een combinatie
van een ondergrondse mijn en een ontginning in dagbouw.
In maart 2002 liepen de schattingen al op tot 26 miljoen ounces (750 ton) goud en bijna
een miljoen ton koper. De studie omvatte 140 km boorgaten en 150 000 ton bodemmonsters, met als resultaat dat bleek dat de Telfer mine een van de belangrijkste Australische
mijnbouwgebieden zou worden.
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Men rekende bij de investeringen die nodig waren voor de ontginning nieuwe stijl op een
jaarlijkse opbrengst van 800 000 ounces (22 ton) goud en 30 000 ton koper per jaar, en
dat voor een periode van 24 jaar. De open pit ontginning ging van start in juni 2003, en de
nieuwe verwerkingsfabriek werd opgestart in november 2004. Het eerste erts dat ondergronds werd gedolven werd opgehaald in maart 2006.
Ondertussen zijn de schattingen alweer bijgesteld, en nu rekent men op een nog grotere
productie. We vatten de schattingen even samen in de volgende tabel :
beschikbaar
erts

Augehalte

Cugehalte

totale hoeveelheid Au

totale hoeveelheid Cu

direct bereikbaar

500 Mton

1.52 g/t

0.16 %

710 t

830 kt

reserves

390 Mton

1.35 g/t

0.15 %

482 t

590 kt

De ondergrondse mijn schat men tot 2015 te kunnen exploiteren, de open groeve tot
2024. En ondertussen wordt er nog naarstig verder gezocht naar nieuwe reserves, tot op
een diepte van 1300 m.
Open pit mijnbouw gebeurt met klassieke trucks en graafmachines. Voor zones met een
hoge mineralisatiegraad gebruikt men selectieve mijnbouwtechnieken, terwijl de andere
zones gewoon massaal afgebouwd worden. De behandelingsfabriek kan allerlei soorten
ertsen aan via diverse types uitlogingsprocédé's en flotatiemethodes, met een jaarlijkse
capaciteit van 17 tot 22 miljoen ton materiaal, afhankelijk van de aard van het erts. De nodige energie wordt geleverd door drie gasturbines. Het gas dat daarvoor nodig is wordt
aangevoerd vanuit de haven van het 485 km verderop gelegen Port Hedland, via een
speciaal voor dat doel aangelegde pijpleiding, gebouwd en geëxploiteerd door GasNet
Australia.
En men blijft niet bij de pakken zitten. Een dertigtal kilometer ten zuid-oosten van de Telfer mine bevindt zich Trotman's Dome. De prospectie-boorwerkzaamheden werden in
2003-2004 zeer ernstig gehinderd door opeenvolgende cyclonen, die zoveel vernieling
zaaiden dat men zowat opnieuw moest beginnen. Ondertussen werden nog op andere
plaatsen in de buurt potentiële ertslichamen ontdekt en onderzocht. Het begrip "in de
buurt" is naar Australische normen wel wat te relativeren...

Telfer

Rudall River
National Park
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Goudpannen in
Zweden
Etienne Mans

Winkel en shelter
in Ädelfors

Het goudpannen, vorig jaar, tijdens de MKA uitstap, was een aangename en ontspannende bezigheid. Toen het vaststond dat we in 2006 onze vakantie in Zweden zouden doorbrengen zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om daar goud te pannen. Via het internet vonden we vier vermeldingen van goudpan-activiteiten in zuid- en midden-Zweden:
twee in de omgeving van Filipstad in Värmland, in Kopparberg, een 50 km NO van Filipstad en in Ädelfors bij Vetlanda.
De omgeving van Filipstad met onder andere de gekende mineralenvindplaatsen Långban, Persberg en Nordmark was sowieso een van de doelen van de reis en Ädelfors was
best in te plannen op de terugweg vanuit Stockholm naar Malmö. Toen we ook nog te weten kwamen dat het eerste weekend van onze verlofperiode er een mineralen beurs en
een goudpan kampioenschap in Kopparberg was, twijfelden we niet meer. Op vrijdag nog
vertrokken we met de gehuurde mobilhome om zondag voor de middag ter bestemming te
zijn. In de Arboga rivier die door Kopparberg stroomt doet men de laatste jaren ook heel
wat aan goudpannen.
Kopparberg was echter een tegenvaller, niet zozeer de beurs en het kampioenschap want
daar hebben we niet veel van gezien, maar wel het feit dat de reis niet verliep zoals gewenst. Het vertrek op vrijdag was wegens noodzakelijke herstellingen aan de mobilhome,
in de late avond in plaats van in de namiddag. Daarbij kwam nog de ganse zaterdag regenweer in Duitsland en Denemarken en geloof het of niet maar van de beurs, welke gepland was te eindigen om drie uur, was bij aankomst om kwart na drie niet veel meer te
merken, een groot deel van de kraampjes was zelfs al afgebroken en weggevoerd. We
zijn toen direct naar het goudpan kampioenschap gaan kijken enkele honderden meter
verder en waren juist op tijd om de koelbakken te zien wegvoeren. Toen ook nog bleek
dat op de camping juist buiten Kopparberg geen kat te zien was (ook geen uitbater) hadden we genoeg van Kopparberg en zijn we nog dezelfde dag doorgereden naar Filipstad,
een uurtje rijden naar het zuidwesten.
Dinsdag zijn we na een bezoek aan Långban in de voormiddag naar Hornkullen bij Nykroppa, een 15 tal km ten zuiden van Filipstad, gereden waar in de omgeving van een oude zilvermijn ook in de beek goud zou te vinden zijn. Het weer was mooi en de kledij aangepast, short en een T-shirt. Nog voor we de beek bereikt hadden, een honderd meter in
het bos, was ons al duidelijk geworden dat het niet de gepaste kledij was om in juni in
Zweden goud te pannen, het stikt er namelijk van de muggen. Geen beestjes als bij ons
maar razende, zoals de Zweden zeggen “muskito’s”. Met enkele inwoners per vierkante
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km buiten de steden kun je wel aannemen dat die beestjes niet weinig blij waren toen er
enkele brokken bleek onbehaard festijn het bos inwandelde. Had in die eerste pan nu nog
een goudschilfer gezeten dan zouden we nog wel eventjes voortgedaan hebben maar het
heeft niet mogen zijn. We hebben dan maar wat boodschappen gedaan en ‘s avonds
genoten van een lekkere BBQ rijkelijk overgoten met Leffe.
Tot dan toe was het goudpannen alles behalve een succes te noemen maar voor woensdag hadden we een afspraak met de uitbater van Storhojden, een uitkijkpunt/cafetaria op
een heuvel juist buiten Filipstad. Daar kon men ook tegen een kleine vergoeding goudpannen en hij had ons er van kunnen overtuigen dat we zeker goud zouden vinden.
Vanuit Storhojden moesten we Willy maar volgen. In de groene bossen was dit geen
enkel probleem als je weet dat hij met een roze terreinwagen rijdt. Midden in de bossen
ten oosten van Filipstad nam hij ons enkel honderden meter mee het bos in tot aan een
kleine beek. Naast de beek was een put gegraven en daar konden we verder graven en
het slib uitpannen in de beek. Willy bezorgde ons ook twee middeltjes tegen de muskito’s,
een bruine pasta voor de mannen, stinkt verschrikkelijk maar werkt. Je moet het wel ook
op je kleding smeren of ze steken los door je jeans. En voor de dames een lekker
ruikende spray waar die beestjes verzot op zijn. Ge kunt dus wel aannemen dat toen Willy
terug reed, mijn eega na enkele minuten het bos uit en de mobilhome in vluchtte.
Hier was het goudpannen echter een plezier. Iedere pan bevatte goudschilfers, meestal
tussen de 1 en 2 mm groot met enkele uitschieters tot 3 mm. Het goud zou er in een
brede rivier aangeslipt zijn tijdens het einde van de laatste ijstijd. Een goed uur
goudpannen had ruim 50 schilfers opgeleverd. In onze Ardennen heb je daar toch al vlug
een weekend voor nodig. Na het goudpannen zijn we op Storhojden iets gaan eten en
heeft Willy nog enkele interessante mineralenvindplaatsen aangegeven.
Het eerste deel van de reis zat er op...
Op de terugreis vanuit Stockholm zijn we de volgende zondag in Ädelfors aangekomen
waar men naast en in de Eman rivier goud kan zoeken. Men heeft er zelfs een waar
goudzoekers-dorp. Naast de rivier is reeds een grote put gegraven en men heeft er een
kanaaltje aangelegd, overdekt en met de nodige zitplaatsen. Alle benodigde materieel,
zelfs rubberen laarzen zijn beschikbaar. Je moet er voor een dagje (10 to 17 h) wel ongeveer 20 € ophoesten. Het opzet is als volgt. Je plaatst een ronde zeef op je pan en schept
deze vol met zand en stenen in de put. Boven naast de rivier staat een spoelbak waar je
alles in uitwast en de zeef met de overtollige stenen kieper je in de afvoergoot naar de rivier.
Goudpannen in Storhajden : het werk en... de buit
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Daarna ga je rustig in het kanaaltje zitten en pannen maar. Een uurtje of 4 pannen heeft
mij ongeveer een halve gram schilfers opgeleverd, een 150-tal. De meeste schilfers zijn 1
tot 2 mm, maar we hebben toch een aantal uitschieters tot een millimeter of vier. Volgens
de eigenaar kan je met wat geluk tot meer dan een gram goud op per dag vinden en zijn
echte nuggets geen uitzondering. Zelf zagen we een jongetje dat blij verrast was toen hij
een kleine nugget van ongeveer 8 mm vond.
Naast de wasinstallatie is er nog een kleine camping, een winkel met alles wat te maken
heeft met goud zoeken, een grote shelter en een enorme tipi met de nodige BBQ’s en
tafels en een aantal waterbakken waar men de nodige goudpan-initiatie kan geven.
Opvallend is dat die maandag, de openingsdag van het seizoen, er reeds verschillende
families met de kinderen aanwezig waren. Op de camping verbleven ook enkele meer
professionele goudzoekers, uitgerust met vlotters en pompen om in de vrij brede rivier te
gaan zoeken.
Het goud hier is ook afgezet op het einde van de laatste ijstijd, zowat 12000 jaar geleden.
De Eman rivier zou toen een 300 meter breed zijn geweest.
Vlak naast de camping is een klein maar mooi mineralen museum met veel geologische
informatie van de streek en informatie over de oude goudmijn in de omgeving. Spijtig
genoeg hebben we daar geen foto’s van om de eenvoudige reden dat na een val de lens
van de camera geblokkeerd was. De foto’s van het goudpannen in Ädelfors ("edele rivier")
hebben we snel gemaakt met een geleend toestel.
Tot besluit voor de internetters nog enkele nuttige adressen.
http://www.adelforsguldvaskning.se/
http://www.guldstrom.se/emain6.htm
http://www.guldoaventyr.com/
http://www.munkeberg.com/index_nl.html
http://www.filipstad.se/vanstermeny/turismtourism/tourisminenglish/activities.4.d9ceea102
43858e6d80001255.html

Goudzoeken in Ädelfors
Rechts : het eindresultaat (afstand tussen de
puntjes = 0.5 mm)
Onder links : de goudafzetting
Onder rechts : goudpanners aan het werk
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