Afgiftekantoor : 2140 Borgerhout 1
Erkenningsnummer P708324

geoniieuw
ge
ws
w
maandb
blad va
an de
mine
eralogiische kring
k
a
antwer
rpen v..z.w.
32(10),, decem
mber 2007
2
In dit num
mmer :
•
Plane
eriet
•
Het RRUFFR
projectt
•
Crons
stedt : vind-(d
de)-plaa
atsnam
men...

Mine
eralogiische Kring Antwe
erpen vzw
Oprichtin
ngsdatum : 11 mei 1963
Statuten
S
: nr. 9925,
9
B.S. 17 11 77
Zetel : Bo
oterlaarbaan 225,
2
B-2100 Deurne
D
BTW-nummer
B
: BE 0417.613.407
Wettelijk depot : Kon. Bib. België BD
D 3343
Verschijn
ningsdata : maandelijks, behalve in juli en
n augustus.
Redacteu
ur en verantw
woordelijke uittgever : H. DIL
LLEN, Doorns
straat 15, B-9170 Sint-Gillis--Waas.
Niets uit deze
d
uitgave mag
m worden ve
ermenigvuldigd
d en/of openba
aar gemaakt door
d
middel van druk, fotokop
pie, of
op welke wijze dan ookk zonder voorafgaande schrifftelijke toestem
mming van de uitgever.
Betalinge
en
bankre
België :
ekening 789-58
809102-81
nd :
girorekkening (NL) 51 91 10.
Nederlan
Al deze re
ekeningen staa
an op naam va
an M.K.A. v.z.w
w., Marialei 43
3, B-2900 Scho
oten.

NUT
TTIGE AD
DRESSEN
Hugo
o BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan
B
1
107,
B-2650 Edegem. Tel. 03 4408987.
<h
hugo.bender@
@skynet.be> Bestuurder.
B
Se
ecretaris, leden
nadministratie..
Paul BENDER, Pie
eter Van den Bemdenlaan
B
10
07, B-2650 Ed
degem. Tel. 03
3 4408987.
<p
paul.bender@skynet.be> Bestuurder. Tecchnische realis
satie Geonieuw
ws, coördinato
or Minerant.
Rik DILLEN,
D
Doorn
nstraat 15, B-9
9170 Sint-Gilliss-Waas. Tel. 03 7706007. <rrik.dillen@skyn
net.be>
Be
estuurder. Red
dacteur Geonieuws.
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel.
M
Tel. 03 2953554 en 0496 359117
7
<a
axel.emmerma
ann@pandora
a.be> Werkgro
oep technische
e realisaties, werkgroep
w
fluorrescentie.
Jan JENSEN,
J
Jan Jensen, Varen
nblok 4 bus 6, B-2650 Edege
em. Tel 0472 790423
7
<jan.je
ensen@dexia.be>
Be
estuurder. Uitleendienst, we
erkgroep fotogrrafie.
Etien
nne MANS, Jan Blockxlaan 16,
1 2630 Aartsselaar. Tel 03 8888124. <em
mans@skynet.be>
Biibliothecaris, samenaankoop
s
p.
Herw
wig PELCKMA
ANS, Cardijnstrraat 12, B-353
30 Helchteren. Tel. 0486 121128.
<h
herwig.pelckm
mans@pandora
a.be> Organissatie vergaderiingen, contactten met spreke
ers.
Guido
o ROGIEST, Prins
P
Kavellei 86, B-2930 Brrasschaat. Tel.. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be
e>
Be
estuurder. Ond
dervoorzitter, public
p
relationss.
Paul TAMBUYSER
R, Surmerhuize
erweg 23, NL-1744 JB Eenig
genburg. Tel. 00
0 31 226 394
4231.
Fa
ax 00 31 226 393560.
3
<paul@minerant.orrg>. Werkgroep
p edelsteenkunde, webmastter.
Ineke
e VAN DYCK, Walbogaard 11,
1 B-9140 Te
emse. Tel. 03 8276736.
8
<ina.van.dyck@
@skynet.be> Werkgroep
W
zeo
olieten.
Ludo
o VAN GOETH
HEM, Boterlaarrbaan 225, B-2
2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060.
<ludo.vangoethem@belgacom
m.net> Verteg
genwoordiging
g openbare bessturen.
Paul VAN HEE, Ma
arialei 43, B-29
900 Schoten. Tel.
T 03 645291
14. <pvanhee@
@skynet.be>
Be
estuurder. Voo
orzitter.
Anny
y VAN HEE-SC
CHOENMAEK
KERS, Mariale
ei 43, B-2900 Schoten.
S
Tel. 03
0 6452914. <p
pvanhee@sky
ynet.be>
Pe
enningmeeste
eres.
Eddy
y VERVLOET, August Verme
eylenlaan 15F
F bus 29, B 205
50 Antwerpen.. Tel. 03 21944
435
<e
eddyvervloet@
@skynet.be> Bestuurder.
B
Exxcursies.

E-ma
ail adres : mk
ka@minerantt.org

URL
U
(WWW) : http://ww
ww.minerant..org/

Titelpag
gina
Een wee
eerstation in
n Duitsland, speciaal vo
oor geologen
en. Foto © Alfons
A
Quad
dens.

M
MKAkale
ende
er
Vriijdag 7 decembe
d
er 2007
Maan
ndelijkse vergaderin
ng in zaal "De drie ro
ozen", Kerksstraat 45, 's Gravenw
wezel om
20.00
0 h.

Sttefan He
elsen
Sane
ering van
n verlate
en mijns
sites
Alwee
er is het voo
or de MKA een
e waar genoegen om een nieuwe spreker te m
mogen verw
welkomen.
Stefa
an Helsen iss Technisch
h Directeur van de firm
ma Ecorem (dat staat voor Enviro
onmental
COnssulting, Rem
mediation, Engineering an
nd Managem
ment). Deze van
v origine B
Belgische firm
ma houdt
zich onder andere bezig me
et het sanerren van stortplaatsen en
e de rehab
bilitatie van mijnsites.
m
Vana
avond komt Stefan
S
ons vertellen
v
wat er zoal geb
beurt nadat alle
a mijnactivviteiten zijn stilgelegd.
s
Het concept
c
regio
onale Geopa
arken is slech
hts één van de vele opties ... Voor a
al wie zich (n
nog n)ooit
heeftt afgevraagd wat er met veel van onzze geliefde vindplaatsen
v
dient te geb
beuren, nadat er geen
steen
ntjes meer on
ntgonnen wo
orden, is dezze avond een
n echte aanrrader; te mee
er omdat hij gebracht
wordtt door ieman
nd die er mett veel eigen ervaring
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ng in het Cultureel
C
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en-Wilrijk
19.30
0h

Om praktische redenen iss er deze maand gee
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m
van de maand (planeriet uit Arizona
a) zal dus pas
p op de jjanuari-verg
gadering
verkkrijgbaar zijn
n 20.15 h STIPT met de
d voordraccht !

20.15
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Zaterdag 15 decemb
ber 2007
7
dering van de Werkgrroep Edelstteenkunde in zaal "De
e drie rozen
n", Kerkstraa
at 45,
Vergad
's Grave
enwezel om
m, van 9.30 tot 12.00 h..
Inderd
daad, je lee
est het goed
d : wegens sluitingsperiode van de
d Vlaamse Jeugdherb
berg
in Antw
werpen wijkken we deze maand uit naar 's Grravenwezel.

Inform
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aren over edelstene
en en edelsteenkund
de
Met de komst van het Internett is er in de loop van he
et voorbije decennium
d
een toevloe
ed
aan info
ormatie op ons
o afgekom
men. Hoe en
e waar zoe
eken we info
ormatie op e
en is deze
informatie wel betro
ouwbaar?

urzen en te
entoo
onstellinge
en
Beu
Period
de 22/11//2007 - 31/12/200
07
De beurzzenkalender is ook beschikb
baar via onze website
w
www.minerant.org/f
/fairseu.html
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B

LIE
EGE. Palais des Congrè
ès, Esplanad
de de l'Euro
ope.
Intermineral (A
AGAB). 10-1
18 h. Beurs (M-F-J-E).
(
Inffo : Michel Warnier,
W
13 avenue des Fossés,
F
4500
0 Huy.
085 232939
2
- www
w.agab.be/in
nter2007.htm
ml
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MO
ONTIGNY-LE
E-TILLEUL. Centre Cultturel, rue Wiilmet. Beurs
s. Beurs (M-F).
Inffo : F. Huberrt, 70 rue de Marbaix, 6110 Montigny-le-Tilleul.
071 517103
5
- ww
ww.quatrem.b
be - francis.h
hubert@belga
acom.net

17/11

NL

ZW
WIJNDRECHT. Develste
eincollege.
Min
neralenbeurrs van GEOD
DE (Zwijndrrecht). 10-17
7h
Info
o : A. Kuik, Patrysstraat 63, NL-3353
3 BA Papend
drecht.
00317
78 6156615 www.geode
e.tk - nicokuiik@hetnet.nll

17-18/11
1

B

AN
NTWERPEN.. Kinepolis,, Groenenda
aallaan 394
Min
neralenbeurrs van ACAM
M (Schoten)). 12-18.30/10-17.30 h.
Info
o : Ronny Serraris,
S
Drieg
gaaienstraatt 221, 9100 Sint-Niklaas
S
03 77
765372 - www.acam.be
w
e - info@accam.be

22-25/11
1

RU SINT
T-PETERSBURG. Muchiina Art Schoo
ol, 13 Soljanoi pereulok. Beurs (M-F--J).
<info
o@gemworld
d.ru>
DE BER
RLIN. Messe
e (bij zendma
ast), hal 11.1. 10-18 h. Be
eurs (M-F-J-E).

23-25/11
1
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23-25/11
24/11

220

<info
o@berlin-mineralien.de> ww
ww.mineralis.d
de
DE STUT
TTGART-KILL
LESBERG. Neue Messe. 10-18 h. Beurss (M-F).<krawietzrome
etsch@kristall--galerie.de> www.kristall-ga
w
alerie.de
GR ATHE
ENE. Hotel Ro
oyal Olympic, Diakou St. 28
8. <minat@hol.gr> www.ge
emin.eu
CZ BRNO. Kongresce
entrum Brünn. Oldriska Mac
calikova, Kong
gresove centru
um Brno, a.s.
Vysta
aviste 1. 9-16 h. Beurs (M). <macalikova@
@kcbrno.cz>
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SIDCUP. The Emmanuel Church Hall, Hadlow Road. 10-16 h. Beurs (M-J-E).
POITIERS (86). Parc des expositions, arène de Poitiers. Beurs (M-F).
BORDEAUX (33). Hangar 12-14, Quai des Chartrons. Beurs. <blanc.fils@cegetel.net>
LE PRADET (83). Espace des Arts. Beurs.
SAINT-FONS/VENISSIEUX (69). Salle Maurice Métrat, 10 avenue de la République. Ruilbeurs.
JOUY-EN-JOSAS (78). Grand Hall d'honneur, Groupe HEC, 1 rue de la Libération. Beurs
(M-F). <patrick.bleno@wanadoo.fr >
JOUVISY-SUR-ORGE (91). Salle des fêtes. Ruil-beurs.
NOVEGRO (MI). Parco Esposizioni Novegro. 1²0-19 h. Beurs (M-F-E).
<luciano.ceceilato@fastwebnet.it> www.parcoesposizioninovegro.it
BRIGHTON. Racecourse. Beurs. www.gemnbead.co.uk/showdetail.asp?ID=543
NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
OSNABRÜCK. Berufsschulzentrum, Stüvestraße. 10-17 h. Beurs (M-F).
<www.boerseos.de>
KORNEUBURG. Stadtsaal. 9-17 h. Beurs (M-F).
HALLEIN. Salzberghalle. Beurs (M-J). <zanaschkamineralien@a1.net>
HOLLABRUNN. Freizeitzentrum, Josef-Weisleinstraße 11. Beurs (M-F).
<zanaschkamineralien@a1.net>
GÖTEBORG. Exercishuset Heden Göteborg. <skotteksmassan@hotmail.com>
BUDAPEST. Budapesti Corvinus Egyetem, Villányi u. 29-43. <azurite@freemail.hu>
ZÜRICH. Messe, Hallen 9.1 + 9.2. Beurs (M-F). < info@mibo.ch> www.mibo.ch
JONA. Zentrum Kreuz. Beurs (M).
ARNSBERG-NEHEIM. Kulturzentrum, Berliner Platz. 10-17 h. Beurs (M-F). <maulwurfarge@web.de> www.maulwurf-arge.de
BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <www.lions-butzbach.de>
WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz. 10-17 h. Beurs (M-F). www.mineralienboersewuerzburg.de.vu
BAD LOBENSTEIN. Kulturhaus. 10-16 h. Beurs (M).
BAD SQOODEN-ALLENDORF. Altes Kulturhaus. 10-18 h. Beurs (M-F-E).
ROSENHEIM. Austellungszentrum Lokschuppen. 9.30-17 h. Beurs (M-F). <t.roppelt@tonline.de>
BAD HERSFELD. Bürgerhaus Hohe Luft. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<mwalter159080534@aol.com>
PARIS. Hotel Marriott Paris Rive Gauche (ex-Sofitel). 17, bd. Saint-Jacques. 12-19/1019/10-19 h. Beurs. www.mineralexpoparis.com
JICIN. Kulturni Dum. 7-15 h. Beurs.
ROMA. Ergife Palace Hotel, Viale Aurelia 619. <gminromano@tin.it> wwwgminromano.it
LONDON N3. St. Marys Hall, Hendon Lane, Finchley. Beurs.
DORTMUND. Messezentrum Westfalenhallen. 10-12 h. Beurs (M).
<messe@westfalenhalle.de> www.westfalenhallen.de
ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 11-18 h. Beurs (M-F-J-E).
THALE/HARZ. Mehrzweckhalle. 10-17 h. Beurs (M).
KÜSSNACHT. Vereinsheim Monséjour. 13-17/10-17 h. Beurs (M).
BUDAPEST. Kulturhuis, Rozsnyai u 3. 9-18/9-17 h. Beurs (M). <koorszag@ koorszag.hu>
www.koorszag.hu
WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>

HARELBEKE. Kultuurcentrum "Het Spoor", Eilandstraat 6.
Info : Johan VANDAMME, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare.
 051 249540 - www.lithos-harelbeke.org - lithos.harelbeke@pandora.be

GÖTTINGEN. Holbornsches Haus, Rote Straße 34. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
NORDHAUSEN. Wertherhalle, Bruno Kunze Straße. 10-17 h. Beurs (M-F).
HEERLEN. Corneliushuis. 10-17 h. Beurs.
BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 9-16h. <h.prinz@rbk-online.de>
MÖNCHENGLADBACH. Adolf-Kempken-Halle. 10-17 h. <thomasnoll.mineral@gmx.de>
www.minfoserkelenz.de
GB OXFORD. Exeter Hall, Oxford Road, Kidlington. 10.30-16 h. Beurs (M-F).
AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4-6. 9-16 h. Beurs (M-F)
RU SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall „Manege“, 1 St.-Isaac sq.
<info@gemworld.ru>
IT VERONA. Fiera Verona. Beurs. <zoist@tin.it> www.veronamineralshow.com
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DE HAMBURG. Messe. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <info@mineralien-hamburg.de>
www.mineralien-hamburg.de
CZ PISEK. Prachenske muzeum v Pisku, Velke nam. 114. 9-14 h. <cicha@quick.cz>
HU MISKOLC. Diósgyöri Gimnázium, Kiss tábornok 42. 10-17 h. <azurite@freemail.hu>
www.azurite.hu
DE ALBSTADT-TAILFINGEN. Zollern-Alb-Halle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<tgnj.hugger@t-online.de>
AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h. Beurs (M). <heimourban@steiermaerkische.at>
www.vstm.at
CH BASEL. Messe, Halle 4.1. 10-18/10-17 h. Bedurs (M-F). <minexpo.basel@bluewin.ch>
FR GUERET (23). Lycée Pierre Bourdan. Beurs.
FR MARSEILLE (13). Centre des Congrès, Parc Chanot (hal 3). Beurs.
<blanc.fils@cegetel.net>
FR SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs.
FR BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, 10 rue du Général Leclerc. Beurs (M-F).
AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum Sankt-Ruprecht, Kinoplatz 3. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
DE SCHEENBERG/ERZGEBIRGE. Bij het museum. 10-18 h. Beurs (M).
DE GÜTERSLOH. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M-F). <s.huebner@stadthalle-gt.de>
AT LINZ. Palais Kaufmännischer Verein. 9-16 h. Beurs (M-F). <siegfried.gottinger@asfinag.at>
DE WILNSDORF. Festhalle. 11-17 h. Beurs. <zander.u@t-online.de>
HU BUDAPEST. TIT Stúdió Egyesület, Zsombolyai u. 6. Beurs. <info@tit.hu> www.tit.hu
FR BOURGET-DU-LAC (73). Traverse Technolac. Beurs.
FR LE BOUGET-DU-LAC CHAMBERY (73). Espace La Traverse. Beurs (M-F-E-J).
FR CHATEAUPONSAC (87). Beurs.
DE KÖLN. Gürzenich, Köln-Centrum, Rathaus. 11-18 h. Beurs (E).
AT SANKT-PÖLTEN. Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
AT VILLACH. Volkshaus Völkendorf, Neubaug. 9. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
NL HAARLEM. Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan. 10-17 h. Beurs (M-F).
<beurzen@mineralennlc.nl>
RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. <info@gemworld.ru>
AT WIEN. Städtische Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>

Gebruikte afkortingen : M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
juwelen
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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2
De 33ste internationale mine
eralenbeurs, MINERANT
T 2008, vind
dt plaats op 26 en 27 april 2008
in An
ntwerp EXPO
O (ex-Bouw
wcentrum), Jan
J Van Rijs
swijcklaan 191, in Antwe
erpen.
Wie als
a exposan
nt wil deelne
emen aan Minerant
M
vind
dt hier alvasst de nodige informatie.
De ta
afelhuur bed
draagt 42 €//m (inclusieff BTW).
Indie
en U wenst deel
d
te neme
en aan MIN
NERANT 200
08, verzoekken wij U :
• He
et inschrijvin
ngsformulier zo spoedig
g mogelijk te
e zenden aa
an hoger vermeld adres
s.
• He
et volledige
e bedrag (42
2,00- EUR/m
m) over te maken
m
op DEXIA-reken
D
ning (nieuw nummer
!) 789-5809102-81 (buite
enland: IBA
AN: BE36 7895
7
8091 0281,
0
BIC: GKCCBEB
BB) t.n.v.
M
Mineralogisch
he Kring An
ntwerpen vzzw, Marialeii 43, BE-29
900 Schoten
n ; of vanuit Nedere Kring Anttwerpen,
land: oversch
hrijving op Postgiro
P
rekkening 519110 tnv Min
neralogische
M
Marialei
43, BE-2900
B
Schoten.
• Gelieve naam
m en adres van
v de stand
dhouder en het gewensste aantal m
meter te verm
melden.

Hou rekening met artikel 3 van het beursreglem
b
ment : “De tafelhuur
t
moet volledig
g betaald
zijn vooraleer
v
de
e inschrijvin
ng aanvaard
d wordt. Ins
schrijving en
n betaling ka
an, zolang er
e plaats
bescchikbaar is, tot
t uiterlijk 28
2 februari 2008.”
2
o
ee
en bevestiging van de
e reservering
g. Wij hope
en van hartte U als
Elke exposant ontvangt
expo
osant op MIN
NERANT 20
008 te moge
en verwelkomen.
Je ka
an een inscchrijvingsformulier (en meer
m
inform
matie) bekom
men bij het secretariaa
at van de
MKA
A, Pieter van
n den Bemd
denlaan 107
7, B-2650 Edegem.
E
Tel. 03 44089
987
<seccretariaat@m
minerant.orrg>

MIN
NERANT
T

Reg
glement

1. VERANTWOORDELIJKHEID : De Mineralo
ogisch Kring Antwerpen
A
vzw
w (MKA) bepe
erkt zich tot he
et inrichten
van de beurs. MKA
A kan, in geval van overmaccht, de opening
gsuren, data of
o plaats wijzig
gen zonder da
at de exposanten
n aanspraak kunnen
k
maken
n op schadeverrgoeding. MKA
A is niet veranttwoordelijk voo
or ongevallen. De inrichters zijn niet veranttwoordelijk voo
or beschadigin
ng of diefstal van
v specimens, geld of matteriaal, zowel tijdens als
buiten
n de openingsu
uren van de be
eurs. Tijdens de
d nacht wordtt de zaal met een
e alarminsta
allatie bewaaktt.
Elke deelnemer
d
moet zich individu
ueel in orde sttellen met alle verplichtingen
n die de Belgissche wetgeving voorziet.
De exxposant is vera
antwoordelijk voor
v
de veilighe
eid en stabilite
eit van zijn stan
nd.
2. TO
OEGANGSURE
EN : De zaal ("ANTWERP
(
E
EXPO"
(Bouw
wcentrum), Jan Van Rijswijckklaan 191, Antw
werpen) is
voor de
d exposanten
n toegankelijk van 7 tot 19 uur
u op zaterdag, en van 8 to
ot 19 uur op zo
ondag. Opbouw kan ook
op vrijjdag van 13 to
ot 17 uur. Voor het publiek is de zaal toega
ankelijk van 10 tot 18 uur op zaterdag en zondag.
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3. INSCHRIJVING : De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier op te sturen naar Paul Bender, P. Van
den Bemdenlaan 107, BE-2650 Edegem, en door de betaling van het volledige bedrag : * alle landen : storting
op rekening DEXIA 789-5809102-81 (buitenland : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: GKCCBEBB) t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Marialei 43, BE-2900 Schoten; * Nederland : storting op postgirorekening nr.
519110 t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Marialei 43, BE-2900 Schoten ; internationaal postmandaat
wordt eveneens aanvaard. Cheques worden niet aanvaard. Bankkosten zijn steeds ten laste van de standhouder, eventuele kosten ten laste van MKA dienen op de beurs vereffend te worden. Inschrijving en betaling kan,
zolang er plaats beschikbaar is, tot 28 februari. De tafelhuur geldt voor de twee dagen en is ondeelbaar. De inschrijving impliceert het zonder voorbehoud aanvaarden van onderhavig reglement. De inrichters hebben het
recht exposanten te weigeren zonder een reden op te geven.
4. ANNULERING : Bij annulering uiterlijk een maand op voorhand kan de tafelhuur worden terugbetaald indien
de vrijgekomen plaats alsnog kan worden verhuurd. Bij niet opdagen op de beurs zonder verwittigen wordt de
betaalde tafelhuur niet terugbetaald. Wanneer een exposant om 10 uur niet aanwezig is, kan zijn stand door de
inrichters worden verder verhuurd. De exposanten huren hun plaats persoonlijk en mogen hun plaats niet afstaan of onderverhuren zonder akkoord van de inrichters.
5. PLAATSVERDELING : De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatsen gelijkwaardig zijn. De plaatstoekenning gebeurt op louter organisatorische basis en vormt een onaanvechtbaar recht
van de inrichters. Geen enkele deelnemer kan derhalve aanspraak maken op een welbepaalde plaats. In de
mate van het mogelijke zal getracht worden rekening te houden met speciale wensen van de deelnemers.
6. STAND : Elke deelnemer moet zorgen voor een met smaak en orde ingerichte stand. Het materiaal mag enkel
op de tafels uitgestald worden. Los papier en lege dozen moeten ordelijk onder de tafels gestapeld worden. Om
veiligheidsredenen dient de tafelbekleding minstens 10 cm van de grond verwijderd te blijven. Voor afval zijn
zakken ter beschikking. Schade door exposanten aan het meubilair of de installatie toegebracht zal hun aangerekend worden. Tafelverbreding is uitsluitend toegelaten aan de standhouderzijde tot maximum 90cm. Het bijplaatsen van eigen tafels of rekken is niet toegestaan. Extra verlichting en fluorescentielampen worden toegestaan mits oordeelkundig gebruik van degelijk materiaal. Het gebruik van lampen of spots met getint of gekleurd
licht is verboden. Het vermogen wordt beperkt tot 150 W per meter. De elektrische installatie van alle standen wordt voor het begin van de beurs door een externe firma gecontroleerd. Bedrading, stekkers, armaturen enz. die onveilig zijn of die niet beantwoorden aan de Belgische voorschriften moeten verwijderd
worden. MKA draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventueel niet functioneren van de verlichting of voor
stroompannes. Toestellen met verwarmingselementen (bv. koffiezetapparaten) zijn niet toegestaan.
7. TENTOONGESTELD MATERIAAL : Enkel toegelaten zijn : het verkopen, ruilen en uitstallen van specimens
van mineralen, gesteenten, fossielen, schelpen, boeken, tijdschriften, microscopen, apparatuur voor het reinigen
van mineralen en het prepareren van fossielen, geologisch gereedschap, geslepen edelstenen, tumble-machines, doosjes en benodigdheden, siervoorwerpen en juwelen waarin natuurlijke mineralen zijn verwerkt. Belangrijk : maximum 1/3 van de stand mag ingenomen worden door siervoorwerpen en juwelen.
Slijp- en zaagmachines en ultrasoonbaden worden toegelaten, maar mogen wegens geluidshinder en elektriciteitsverbruik niet gebruikt worden. Radioactieve mineralen moeten in gesloten doosjes uitgestald en verkocht
worden. Het verkopen, ruilen en tentoonstellen is niet toegestaan van : synthetische "mineralen" ; vervalsingen van mineralen of fossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; mineralen
met bijgeslepen kristalvlakken ; imitatiefossielen ; kunstmatig gekleurde mineralen of fossielen; "gezondheidsstenen" ; zandschilderijen ; insecten, kevers en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of
geprepareerde dieren, vogels, vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fossiel) ; hoorns en geweien ; beschermde koralen ; alle voorwerpen in kunststof (PVC, PET, ...), glas,
aardewerk, porselein ; planten.
Elk specimen moet voorzien zijn van de juiste wetenschappelijke benaming en vindplaats, en moet duidelijk geprijsd zijn in EUR of voorzien van een aanduiding "ruil".
8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT : Commissarissen zullen waken over de toepassing van het beursreglement, in het bijzonder in verband met tentoongesteld materiaal. Zij beslissen over het al dan niet voldoen van
tentoongestelde voorwerpen aan de opgelegde normen, en kunnen voorwerpen laten verwijderen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de inrichters de exposant op een volgende beurs weigeren.
9. BETWISTING : In geval van betwisting, twijfel of voor gevallen niet in dit beursreglement voorzien beslissen
de inrichters. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd. Slechts de Nederlandstalige tekst van dit beursreglement is rechtsgeldig.

Uw speciale aandacht a.u.b. voor artikel 6, en artikel 5 met een belangrijke
wijziging : maximum 1/3 van de stand mag ingenomen worden door
siervoorwerpen en juwelen waarin natuurlijke mineralen zijn verwerkt.
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De
e colu
umn van
v
C
Cronst
tedt
Vind
d-(de)-plaatts-namen !
Over het onderwerp “Mineraalnamen en hun ettymologie” werd reeds
r
uitvoe
erig gepubliceerd.. Wat hee
el wat
minder ged
documenteerrd is, is
de
herkkomst
van
n
de
benaminge
en van de diverse
d
onze
plaatsen
waar
speciimens uitein
ndelijk vanda
aan komen. "Waar
heeft ie het nu weer over?"", hoor ik enkelen
e
onder jullie al harrdop denken
n, "Een plaattsnaam
is to
och een plaatsnaam?”.. “Wat is er nu
bijzon
nder aan Ovvifat of Resteiigne of Betekkom?".
Inderrdaad, wat de Belgissche vindplaatsen
betre
eft, valt er weinig
w
inspira
atie te halen voor
deze column. Wij
W nemen immers meestal
m
genoegen met de naam van
n de gemeen
nte als
vindp
plaats. Maar bij ons staan de kerke
en dan
ook maar
m
een boogscheut
b
v
van
elkaar, en de
caféss gelukkig no
og dichter. Wij
W voelen da
an ook
geen behoefte om
o vindplaa
atsnamen te
e gaan
verzin
nnen.
Ver, ver van hierr - in de Verenigde Statten bijvoorb
beeld - zijn er
e echter geb
bieden die zo
o desolaat zijn,
z
dat je niiet anders ka
an dan een nieuwe
n
vindp
plaats een ze
elfgekozen naam
n
te geve
en. Tegenw
woordig zou je natuurlijk met
m GPS-coö
ördinaten kunnen we
erken. “Heb
b je die nieuwe
n
diopta
aasvondst uit
u (39deg54
4.333minN, 43deg
12345minE) al gezien?”
g
Nee
en, daarmee
e communicceren is niett bepaald han
ndig. Daaren
nboven
had men
m vroegerr geen GPS. Dus was men
m wel
verplicht om allerlei benaming
gen te beden
nken.
Veel van de ontssluitingen we
erden gedoop
pt door
bijgellovige prosp
pectors, die hoopten da
at een
goed gekozen na
aam voor hu
un mijn, hen op de
één of
o andere manier
m
toch geluk
g
zou brengen.
Name
en als Fortu
une, Plenty, Reliable, Ricch Hill,
Silverr Hill, Oro (=
=goud) en natuurlijk
n
ookk Hope
verwo
oordden hun
n stille wens naar een rijjke opbreng
gst en de bijjhorende roe
em. Vaak werd
w
de
(gewe
enste) opbre
engst van de
d mijn ook benadrukt door termen
n als King of
o Queen te gebruig
ken, zoals bij de
e Tourmaline
e King Mine
e of de
Golde
en Queen Mine.
M
Ande
ere mijnwerkkers zochten
n hulp van boven,
met namen
n
als Surprise,
S
Insspiration, Pro
ovidence, Oracle
O
of zelffs Socrates. Veel plaatse
en kregen ook
o een ironiische naam, zoals Fool’ss Cany-
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elukzak Mijn) of Stand
on,, Lucky Cusss Mine (=Ge
on Your Head Mine. Ande
ere namen gaan
g
eerderr de griezelige toer op
p, zoals Tom
mbstone,
Las
st Chance, Secret
S
Canyyon of Green
n Monster
Min
ne.
“Pe
erhaps we will
w find gold, perhaps nott” was de
oorrspronkelijke
e benaming vvan een mijn
nwerkerskam
mp op de oostelijke flan
nk van de Gila
G Bend
Mo
ountains (Arizona). Laterr werd de na
aam voor
alle
e eenvoud in
ngekort tot het even toep
passelijke
Perhaps (= missschien).
Mis
sschien heb je wel je eig
gen idee van
n waar de
naa
am van een vindplaats vvandaan kan
n komen.
Wa
at kan je an
nders denken
n van de Re
ed Cloud
Min
ne (La Paz County,
C
Arizo
ona), dan da
at de mijn
haa
ar naam kre
eeg door ijve
erige mineralenverzame
elaars, die zodanig vee
el wulfeniett hadden
doe
en opwaaien
n dat de stofw
wolken rood gekleurd
wa
aren? Helaass blijkt deze stelling niett te kloppen
n. De mijn werd
w
ontdekt in 1862 en genoemd
g
naa
ar een nabijg
gelegen Spa
aans pad. Ma
aar daarme
ee is in feite het
h verhaal vvan de Red Cloud
C
Mine nog niet beë
ëindigd. Er zzijn immers nog
n andere mijnen met deze naam. Via www.m
mindat.org
vind je er bijna 20 (in 9 verrschillende sttaten van
de VS) ! Onge
etwijfeld ligg
gen die niet allemaal
lan
ngs oude Spa
aanse paden
n, dus moete
en er nog
and
dere verklaringen zijn voor hun benaming.
Voel je je speu
urneus al krie
ebelen? Dit is je kans
m de komend
de, gure winteravonden
n gezellig
om
doo
or te brenge
en met het achterhalen
n van de
herrkomst van die vindplaa
atsnamen die
e jou het
me
eest intrigere
en. Wat daccht je van de
e Broken
Pro
omise Claim, de Mocking
gbird Mine of
o de Lost
Ca
amel’s Tinaja
a Mine? Snu
uffel in je bo
oeken, je
tijdschriften, in de MKA-bib of op het we
eb... .
et het resulltaat van je
e speurwerk
k kan je
Me
alv
vast terecht bij Rik of b
bij mij. Wed
dden dat
de beste inze
endingen b
beloond én in Geonie
euws gepub
bliceerd zulle
en worden?
?

Prettige
P
fe
feesten sspeurdag
gen !
I
Inspectorr Axel
225

Tijdschriften
*

MINERALIEN WELT 18(3), 06.07

16-20 Vorkommen von Beryll, Granat und Turmalin
im Reichenbacher Tal (DE)
21-23 Haüyn (Eifel, DE)
24-31 Aus der Eifel : Zwillingsbildungen, Epitaxien
und Pseudomorphosen
32-40 Bruno und "sein" Druntobel bei Sedrun (CH)
41-55 Der Eisenglimmer-Bergbau Waldenstein (AT)
56-57 Neue Milleritfunde im Ostrau-Karviner Revier
in der Tschechischen Republik
58-61 Rutil (Sagenit) aus der Gamsberg-Region
62-64 Das Metazeunerit-Pocket auf Tubussis 22,
Erongo (2) (Namibië)
65-72 Achat Magazin
*

GRONDBOOR EN HAMER 61(2), 06.07

37-41 Eifelbronnetjes met een vulkanisch trekje
*

ROCKS AND MINERALS 82(3), 06.07

188-198 The occurrence and origin of gold nuggets
in Victoria, Australia
200-208 Geodes and geodes after fossils from
Heltonville, Lawrence County, Indiana (USA)
216-220 Collector's guide to the axinite group
222-226 Witherite from Fallowfield, Northumberland,
England
232-244 Rochester mineralogical symposium
• Fengjiashan wollastonite mine, Hubei, China
• Kamotoite-(Y) and phenakite (Ontario)
• Proposopite (Nine mile pluton, Wisconsin)
• Pegmatite dike (Pierrepont, New York)
• Lipscombite (Cerro Blanco, Cordoba, Argentina)
• Nyf-type papachacra permatite district, Catamarca,
Argentina)
• Alum cave Bluff (levinsonite, jurbanite, destinezite
+ possibly new minerals)
• Tourmaline (Grenville, Canada)
• Phosphates from Fort Payne chert, Alabama
• Mineralogical applications of synchrotron X-rays
• Rare earth mineralogy of Mohave Co. pegmatites,
• Natromontebrasite (Meyers quarry, Colorado)
• Carrollite (Kamoya South II mine, Congo)
• Baileychlore (Sierra Norte de Cordoba, Argentina)
• Nano- and micro-scale graphite cones and tubes
from Hackman valley, Khibiny, Kola, Russia
• Tourmaline-group (New York)
• Crystal growth - crystal size distributions
• Mineral groups : review and preview
• Solid solution and epitaxy in the autunite-group
• Fe-P-REE deposit at Mineville, New York

226

• Application of cathodoluminescence to the
evolution of the Black Mountain pegmatite
• Block structure and rapid crystal growth
• Typomorphism of quartz, calcite and pyrite (NC)
• 2 Hew Na-REE fluorocarbonates from the Aris
phonolite, Namibia
• One of Canada's earliest type mineral localities
• Amphibole nomenclature
245-247 Prismatic habit and other fusses
249-251 Nelsonite and Kiruna-type deposits
*

LE REGNE MINERAL #74, 04.07

5-11 Tucson 2007
12-14 Or natif à la mine de Mockingbird, Mariposa
Co., California (USA)
15-19 Scorodite à Saint-Thonan, Finistère (FR)
21-26 La zoisite des fentes alpines de Canari,
Haute-Corse (FR)
29-32 Brandberg en vue ! (Namibië)
33-35 Echos de la minéralogie française
37-40 Gîtes minéraux (Huelgoat, Finistère, FR)
*

ERUPTION #13, 04.07

10-18 Costa Rica
19-21 Hawaii
31-39 Volcans actifs au Sud du Pérou
41-43 Les chambres magmatiques fossiles
44-45 Raung : le cratère le plus profond du monde
(Indonesië)
47-50 Laki 1783 : l'éruption révolutionnaire ?
*

SCHWEIZER STRAHLER 41(2), 05.07

2-5 Thomas Armbruster
6-7 Perowskit-kristalle aus der Region Zermatt
8-13 Riesenkristalle aus der Göscheneralp, Uri
14-17 Ein neues Mineral aus Graubünden
21-25 Calcite vom Pilatus
26-32 Die neue Milarit-Rauchquarzkluft am
Zinggenstock
*

CANADIAN MINERALOGIST 45(1), 02.07

Themanummer (170 pp.) : "Contaminated granites"
*

LITHORAMA 34(6), 06.07

2-3 Le groupe 5 du tableau de Mendeleev
5-7 Le "Petit Granit" de la carrière Gauthier-Wincqz
à Soignies (BE)
1-4 La ruée vers le... coltan

Geonieuws 32(10), december 2007

Ee
en nie
euwe on-line da
ataba
ank :
he
et RRU
UFF projec
p
ct
Rik Dillen
RRU
UFF... ? Wa's da ? Well, om eerlijkk te zijn, ik weet
w
het no
og steeds niet. Na enig
g opzoekingsswerk op het internet kwam ik err ook niet achter.
a
Dan
n maar een
n e-mailtje gestuurd
g
naar de beziele
er van het project,
p
Bob
b Downs, met
m de vraag wat de betekenis is van het
acron
niem RRUF
FF. Het anttwoord wass verrassend
d en origine
eel. RRUFF
F is helema
aal geen
acron
niem, het verwijst
v
nerg
gens naar.... gewoon een
e fantasie
etje van de
e hoofdspon
nsor van
het project,
p
Mike
e Scott. Naar analogie
e met de me
erknaam "A
APPLE", datt ook op nie
ets slaat,
vond
d hij rruff om
m een of andere reden goed klinken, en lancceerde hij he
et project onder
o
die
naam
m. Tussendoor wil ik ju
ullie het verrhaal niet onthouden
o
d de appe
dat
el de favorie
ete fruitsoortt was van Apple-sticht
A
ter Steve Jobs. Op ee
en gegeven
n moment d
dreigde hij de
d collega's zijn nieuwe
e firma "App
ple" te noem
men als ze niet voor sluitingstijd vvan het kantoor met
een betere naam
m op de pro
oppen kwam
men... en zo
o geschiedd
de. Een and
der goed vo
oorbeeld
is de
e programmeertaal "AP
PL" die in he
et begin van
n de jaren 80
8 furore ma
aakte (afkorrting van
het bijzonder
b
originele "A Programmin
P
ng Language
e").
Serie
eus nu. "The RRUFF Project™"
P
iss een datab
base projectt met als be
edoeling sp
pectra en
ande
ere gegeven
ns te verza
amelen in een
e
goed gestructuree
g
erde relatio
onele database, die
bescchikbaar is voor de ga
anse wetenschappelijk
ke wereld. De
D gegeven
ns kunnen gebruikt
word
den als refe
erentie voor mineraloge
en, geologe
en, gemmollogen en al wie in min
neralogie
geïntteresseerd is voor de identificatie
e van mineralen. De database
d
wordt opgeze
et, voorzien van gegeve
ens en onde
erhouden door de Univ
versity of Arrizona.
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Het RRUFF-project bevat een zeer groot aantal referentie-monsters, waaraan men zeer
zorgvuldig Ramanspectra heeft opgenomen. In vele gevallen zijn ook X-stralendiffractogrammen opgenomen, en alles is uitgebreid geverifieerd met micro-sonde analyses. Van
vele specimens zijn ook uitstekende foto's beschikbaar van de onderzochte specimens.
Daarnaast zijn er handige links naar enkele andere populaire websites, zoals bvb. MINDAT en WEBMIN en naar andere databases, zoals bvb. de American MIneralogist Crystal
Structure Database. Voor de doorsnee mineralenverzamelaar een hoogst handig gereedschap is een volledige mineralenlijst met correcte formule, onder de hoede van niemand
minder dan de IMA herself ! Deze database heeft dus even veel "gezag" als de Glossary
of Mineral Species.
Op dit ogenblik bestaat er geen commercieel verkrijgbare complete en actuele lijst van
door de IMA goedgekeurde mineraalnamen. Met de talrijke nieuwe species en ook geregelde wijzigingen aan bestaande nomenclatuur wordt het quasi onmogelijk om een boek
uit te geven dat up-to-date is. De laatste versie van de beroemde must-have "Glossary of
mineral species" (2004) is ondertussen al flink gedateerd.
Voor dergelijke situaties is een databank, beschikbaar via het internet, uiteraard de ideale
oplossing : de gegevens kunnen quasi continu up to date gehouden worden. Het RRUFFproject is tegenwoordig de gastheer voor een perfect actuele lijst van officiële mineraalnamen van species die goedgekeurd zijn door de IMA (zie http://rruff.info/ima/).
De website is veel meer dan een lijst. Je kunt bvb. mineraalnamen zoeken via de elementen die in de formule aanwezig zijn (via een aanklikbare tabel van Mendeleev), en je kunt
informatie van verschillende bronnen vergelijken.
Handig is ook de link naar alle pagina's van "Handbook of Mineralogy" in pdf-formaat, zomaar vrij toegankelijk. Een ander zeer handig instrument is een zeer uitgebreide referentielijst en last but not least een downloadbare file met mineraalnamen (in het Engels
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weliswaar) die je in de spelling-checker van Word kunt invoegen. En er zijn nog talrijke
plannen om deze databank nog uit te breiden met andere gegevens en mogelijkheden.
Je moet dus, naast MINDAT, zeker de link naar de RRUFF database bij je favorites plaatsen, want het is voor elke mineralenverzamelaar een meer dan nuttig hulpmiddel.

Eén adres : http://rruff.info/
Dankwoord - acknowledgements
We zijn dank verschuldigd aan Bob Downs voor waardevolle suggesties.
We owe our sincere thanks to Bob Downs for valuable comments.
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De vantasseliet-pagina bevat een uitstekende foto van vantasseliet-kristallen...
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Mineraal van de maand
planeriet
Rik Dillen
Deze maand is nog eens een fosfaat aan de beurt : planeriet. Strunz en Nickel (2001)
vermelden de volgende mineralen in de turkooisgroep :
turkoois
faustiet
aheyliet
coeruleolactiet
planeriet
chalcosideriet

Cu2+Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
(Zn,Cu2+)Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
Fe2+Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
(Ca,Cu2+)Al6(PO4)4(OH)8.4-5H2O
Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8.4H2O
Cu2+Fe3+6(PO4)4(OH)8.4H2O

Je ruikt zeker al onraad als je opmerkt dat we coeruleolactiet schuin gedrukt hebben.
Coeruleolactiet heeft namelijk al een bewogen geschiedenis achter de rug, en sinds vorig
jaar is het uit zijn functie ontheven : het werd zoals dat heet "gediscrediteerd" door de nomenclatuurcommissie van de IMA. Een paar jaar geleden hadden Foord en Taggart
(1998) de ganse turkooisgroep eens grondig onder handen genomen, met als gevolg dat
in 2006 de IMA bij gelegenheid van een grote zuiveringsactie onder andere coeruleolactiet van de kaart veegde (Ernst Burke, 2006). Coeruleolactiet bleek een mengsel te zijn
van koperhoudende planeriet, met varisciet en wavelliet. De zuiveringsactie kreeg een ietwat dramatisch klinkende titel mee : "A mass discreditation of GQN minerals".
Een heel oud relaas dat o.a. de verwarring tussen coeruleolactiet en planeriet behandelt
werd geschreven door Leitmeier, in 1916. Anekdotisch vermelden we dat een abstract
van dit verhaal gepubliceerd werd in het allereerste nummer van "The American
Mineralogist : 1(1), 18 (1916). De algemene formule van de turkoois-groep zou je kunnen
schrijven als
AB6(PO4)4(OH)8•4H2O, met A = vacature en/of Cu, Fe, Ca or Zn and B = Al, Fe, Cr.

Planeriet van Grube
Föckinghausen, Bestwig,
Meschede, Sauerland, NordrheinWestfalen, Duitsland.
Veldbreedte 20 mm.
Verzameling en foto
© Rui Nunes.
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Planeriet van de Miguel
Vacas Mine, Vila Viçosa,
Évora District, Portugal.
Veldbreedte 15 mm
(bovenste foto) resp 7 mm
(onderste foto)..
Verzameling en foto's
© Rui Nunes.

In de meeste gevallen zijn de A-posities gedeeltelijk vacant en gedeeltelijk bezet. In de Bpositie wordt Al3+ vlotjes vervangen door Fe3+ en vice versa. Een heel geschikte methode
om dergelijke mineralen te identificeren is NIR ("Near Infrared Spectrometery"), en
spectroscopische methode die gebruik maakt van infrarode straling, en die informatie
geeft over de aanwezige bindingstypes (en daaruit kan de structuur afgeleid worden en
het mineraal geïdentificeerd) - (Frost en Erickson, 2005).
Ook planeriet heeft al wat meegemaakt in zijn lange leven : het werd al eens afgeschaft
maar later terug in ere hersteld als zelfstandig mineraal.
In de formule van planeriet ontdek je een karakter dat niet in ons klassieke alfabet voorkomt, namelijk . Dit symbool stelt een zogenaamde "vacature" (Engels : vacancy) voor,
een soort "lege plaats" dus. Dat is een plaats die in het kristalrooster niet is ingevuld door
een atoom/ion. Het "atoomgewicht" van  is dus 0, en het kan voorkomen op een plaats
die voor hetzelfde geld opgevuld had kunnen zijn door een ion dat op die roosterplaats
gepast zou hebben. Daardoor wordt de hele chemie van de tukooisgroep toch wel wat ingewikkelder dan we graag hebben. In de volgende tabel geven we een paar samenstellingen (massa-%) van leden van de planeriet-familie die in de natuur werden aangetroffen,
in vergelijking met de waarden voor de theoretische formule
Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8.4H2O :
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1
Syssert,
Rusland
CuO
ZnO
FeO
Fe2O3
Al2O3
P2O5

2
3
4
5
Gumeshevsk Dug Hill
Mauldin
theoretische
Rusland
AR, USA
AR, USA
concentratie
0.40
0.23
3.08
0.00
0.07
0.03
0.00
0.23
0.00
0.21
0.00
0.86
0.8
0.00
39.9
39.5
37.75
40.1
40.68
38.2
37.3
35.75
37.1
37.76

Op gevaar af onze vingers te verstuiken op het toetsenbord : hier komen de bijbehorende
formules, zodanig gerangschikt dat je ze zo goed en zo kwaad als mogelijk met elkaar
kunt vergelijken :

1
2
3
4
5

Vindplaats
Syssert District, Oeral,
Rusland
Gumeshevsk, Oeral,
Rusland
Dug Hill, Arkansas,
USA
Mauldin Mountain
quarry, Arkansas, USA
Theoretische formule
planeriet

Formule
(0.95Cu0.04Zn0.01)

(Al5.95Fe0.02)

(PO4)2.21 (PO3OH)1.90

(OH)8 3.96H2O

(PO4)2.11 (PO3OH)1.96

(OH)8 3.96H2O

(0.67Cu0.31Fe0.02)

(Al5.89Fe0.09Cr0.02) (PO4)2.72 (PO3OH)1.29

(OH)8 4.73H2O

(1.00)

(Al5.92Fe0.08)

(PO4)1.92 (PO3OH)2.00

(OH)8 4.07H2O

(1.00)

(Al6.00)

(PO4)2.00 (PO3OH)2.00

(OH)8 4.00H2O

(0.98Cu0.02Zn0.003) (Al6Fe0.02)

Het goede nieuws is dat het materiaal dat we je deze maand aanbieden (dat afkomstig is
van de Mauldin Mountain quarry in Arkansas, USA) het dichtst de theoretische ideale formule van planeriet benadert, op de voet gevolgd door materiaal van Gumeshevsk, Oeral,
Rusland. Dit zijn echte vertegenwoordigers van de eind-leden van de reeks planeriet - turkoois : denk de Cu-ionen uit turkoois weg, en je hebt planeriet. Materiaal van Dug Hill
noemen grapjas-mineralogen wel eens "halfvolle planeriet".

Struktuur van turkoois met Cu en Al in een
octaëdrische omringing, verbonden door
AlO6-octaëders en PO4-tetraëders. De structuur van planeriet bekom je door de Cuionen te vervangen door een vacature (lege
plaats). Naar W. Bubenik (2007).

In planeriet van Dug Hill in Arkansas is ongeveer een derde van de verwachte vacatures
bezet, vooral door Cu en hier en daar door Fe. In het artikel van Foord en Taggert staat in
deze formule overigens een fout (Fe2 i.pl.v. Fe0.02), maar dat kan de pret niet bederven.
Voor verdere details omtrent de kristalchemie van planeriet verwijzen we naar Foord en
Taggert (1998).
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Mineralen van de turkooisgroep afkomstig van Pennsylvania, Georgia, Alabama en Arkansas werden uitvoerig onderzocht met o.a. X-stralendiffractometrie en de elektronenmicrosonde door Henry Barwood (1999)
Planeriet is triklien. Kristalletjes komen zelden voor, en als ze voorkomen is het op microschaal. Meestal vormt het sferische aggregaatjes tot 2 mm diameter, maar ook botryoidale overkorstingen en massieve aders komen voor.
De kristalstructuur is opgebouwd uit Al-octaëders en PO4-tetraëders, zoals weergegeven
in de figuur die de structuur van turkoois weergeeft. Als je de Cu-ionen wegdenkt heb je
automatisch de planeriet-structuur. De roosterparameters zijn a = 7.505 Å, b = 9.723 Å, c
= 7.814 Å, α = 111.43°, β = 115.56°, γ = 68.69°, Z = 1
Planeriet glanst nagenoeg niet... het gebrek aan glans noemt men met enige zin voor humor wel eens een kalkglans of aardachtige glans (Foord en Taggert, 1998). Planeriet is
wit, geelachtig-beige of alle mogelijke tinten van licht- tot olijfgroen. Het fluoresceert niet.
De hardheid in de schaal van Mohs is 5, en bij gebrek aan kristallen werd geen splijting
waargenomen. De breuk is splinterig. De densiteit is 2.7
Planeriet is een secundair mineraal, dat gevormd wordt in aluminiumfosfaat-afzettingen.
Het komt voor samen met o.a. wavelliet, varisciet, metavarisciet, turkoois (waarmee het
een reeks vormt - tussensamenstellingen komen dus ook voor) en andere fosfaatmineralen.
•
•

•
•

De type-vindplaats is Chernovskaya Mountain, Chernaya River, Verkhnyaya Sysert',
Sverdlovskaya Oblast', Oeralgebied, Rusland.
De specimens die we deze maand aanbieden zijn afkomstig van de Mauldin
Mountain Quarries, Mauldin Mt., Montgomery Co., Arkansas, USA. Het gaat om
een steengroeve voor de wegenbouw, die
door de overheid uitgebaat wordt. De
groeve is gelegen in de zuidflank van
Mauldin Mountain, op een kilometer of vijf
van Mount Ida. In de jaren zeventig werden hier wavellietspecimens met wereldklasse gevonden, met radiaalstralige aggregaten met wavellietkristalletjes tot enkele mm lang. In bepaalde perioden van
Geografische
de afbouw in de groeve kwam ook relatief
situering van
Mauldin Mountain
veel varisciet voor. De juiste locatie is
(naar Smith A., 1985)
34°35'43"N , 93°41'54"W. Planeriet komt
er voor als gele tot groenachtige overkorstingen en sfeertjes tot 2 mm diameter. Meestal komt planeriet alleen voor, en als
het al samen met wavelliet voorkomt is het duidelijk van beide het eerstgevormde mineraal. Verder komt er ook nog crandalliet en metavarisciet voor. Voor meer details
verwijzen we naar de literatuur: Barwood en Delinde (1989) en Smith (1985).
Van Dug Hill, Avant, Garland County, Arkansas, USA, is vooral wavelliet zeer bekend,
maar er komt ook varisciet en planeriet voor. Deze planeriet neigt qua samenstelling
toch al wat naar turkoois (Smith, 1996).
Grube Föckinghausen, Bestwig, Meschede, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, ligt ons na aan het hart omdat er naast planeriet ook vantasseliet aangetroffen
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•

•

•

werd ! Dit is overigens de derde vindplaats voor vantasseliet. Op deze vindplaats komt
zowat de ganse turkooisgroep voor, en het is dan ook zeer moeilijk om de specimens
met zekerheid te identificeren zonder professionele middelen.
In de Miguel Vacas Mine, Vila Viçosa, Évora District, Portugal, komt planeriet zowaar
als aggregaten van microkristalletjes voor, deze keer wit met een roze-paarsachtig
tintje, dat enigszins aan sommige variëteiten van strengiet doet denken. Maar er komen ook mengkristallen voor met een samenstelling ergens tussen planeriet en turkoois, en het werd maar heel beperkt gevonden (Rewitzer en Marques de Sá, 1998).
Ook op de storthopen van de uranium-mijn Lichtenberger Absetzer Mine, Ronneburg, Gera, Thüringen, Duitsland komt planeriet voor als kleine nagenoeg witte vezelachtige kristalletjes (tot 0.5 mm lang), begeleid door pyriet en varisciet (Witzke en Rüger, 1998).
In de Grouse Lodge Quarry bij Shanagolden, Limerick, Ierland, komen fosfaatmineralen voor in breukvlakken van fijnkorrelige leistenen uit het Namuriaan, onder andere
planeriet en een andere voor België oude bekende : koninckiet. Verder komen er nog
turkoois, gibbsiet, kaoliniet en wavelliet voor, dit laatste als mooie, radiaalstralige aggregaten (Moreton en Green, 2005).

Verder zijn er nog een handvol andere vindplaatsen in Australië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rusland, Spanje en de Verenigde Staten. We kunnen verwachten dat stelselmatig in een aantal vindplaatsen van Cu- en Al-fosfaten in de nabije
toekomst nog "Neufunde" te verwachten zijn van planeriet, naarmate specimens die altijd
voor turkoois gehouden werden beter onderzocht worden.
Planeriet werd genoemd naar Dimitrii Ivanovich Planer (1821-1882), mineraloog en directeur van de Gumeshevsk kopermijn in Polevskoi, Rusland, een paar kilometer van de
plaats waar planeriet voor het eerst werd aangetroffen.
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Planeriet-nodulen van Mount-Ida, Montgomery County, Arkansas, USA.
Verzameling en foto © Athos Locatelli - www.minservice.com

Te koop
Uit oude verzameling (ongeveer 40 jaar geleden aangekocht in de Verenigde Staten) :
GEDEGEN KOPER van Ray, Mineral creek district, Pinal County, Arizona, U.S.A.
Grote, dunne bijna driehoekige roodkoper plaat zgn. “sheet-copper”. Afmetingen :
basis 58 cm, zijden 46 en 40 cm.
Tegen elk aanvaardbaar bod. Meer inlichtingen en eventueel bezichtigen (op afspraak) : Pierre Rondelez, Zegelaan 24, 8450 Bredene.
059 323995
<pjero@euphonynet.be>
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