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Beurzen en tentoonstellingen 
December 2007 
 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
2/12  B HARELBEKE. Kultuurcentrum "Het Spoor", Eilandstraat 6.   In
   Info : Johan VANDAMME, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare. 
     051 249540 - www.lithos-harelbeke.org - lithos.harelbeke@pandora.be 
 
6-9/12 RU SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall „Manege“, 1 St.-Isaac sq. 

<info@gemworld.ru>  
7-8/12 IT VERONA. Fiera Verona. Beurs. <zoist@tin.it>  www.veronamineralshow.com 
7-9/12 DE HAMBURG. Messe. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <info@mineralien-hamburg.de> 

www.mineralien-hamburg.de 
8/12 CZ PISEK. Prachenske muzeum v Pisku, Velke nam. 114. 9-14 h. <cicha@quick.cz> 
8/12 HU MISKOLC. Diósgyöri Gimnázium, Kiss tábornok 42. 10-17 h. <azurite@freemail.hu> 

www.azurite.hu 
8-9/12 DE ALBSTADT-TAILFINGEN. Zollern-Alb-Halle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<tgnj.hugger@t-online.de> 
8-9/12 AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h. Beurs (M). <heimourban@steiermaerkische.at> 

www.vstm.at 
8-9/12 CH BASEL. Messe, Halle 4.1. 10-18/10-17 h. Bedurs (M-F). <minexpo.basel@bluewin.ch> 
8-9/12 FR GUERET (23).  Lycée Pierre Bourdan. Beurs. 
8-9/12  FR MARSEILLE (13).  Centre des Congrès, Parc Chanot (hal 3). Beurs. 

<blanc.fils@cegetel.net> 
8-9/12 FR SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44).  Salle du Marais. Beurs. 
8-9/12 FR BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, 10 rue du Général Leclerc. Beurs (M-F). 
8-9/12 AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum Sankt-Ruprecht, Kinoplatz 3. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
8-9/12 DE SCHEENBERG/ERZGEBIRGE. Bij het museum. 10-18 h. Beurs (M). 
9/12 DE GÜTERSLOH. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M-F). <s.huebner@stadthalle-gt.de> 
9/12 AT LINZ. Palais Kaufmännischer Verein. 9-16 h. Beurs (M-F). <siegfried.gottinger@asfinag.at>  
9/12 DE WILNSDORF.  Festhalle. 11-17 h. Beurs. <zander.u@t-online.de> 
9/12 HU BUDAPEST. TIT Stúdió Egyesület, Zsombolyai u. 6. Beurs. <info@tit.hu> www.tit.hu  
15-16/12 FR BOURGET-DU-LAC (73). Traverse Technolac. Beurs. 
15-16/12 FR LE BOUGET-DU-LAC CHAMBERY (73). Espace La Traverse. Beurs (M-F-E-J). 
15-16/12 FR CHATEAUPONSAC (87). Beurs. 
15-16/12 DE KÖLN. Gürzenich, Köln-Centrum, Rathaus. 11-18 h. Beurs (E). 
15-16/12 AT SANKT-PÖLTEN. Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
15-16/12 AT VILLACH.  Volkshaus Völkendorf, Neubaug. 9. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
16/12 NL HAARLEM. Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<beurzen@mineralennlc.nl> 
20-23/12 RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. <info@gemworld.ru> 
22-23/12 AT WIEN. Städtische Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
 

 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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logische 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 standhou-
der, 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 in-
schrijving 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 af-
staan of onderverhuren zonder akkoord van de inrichters. 
5. PLAATSVERDELING : De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatsen gelijk-
waardig 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 aange-
rekend worden. Tafelverbreding is uitsluitend toegelaten aan de standhouderzijde tot maximum 90cm. Het bij-
plaatsen van eigen tafels of rekken is niet toegestaan. Extra verlichting en fluorescentielampen worden toege-
staan 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 stan-
den wordt voor het begin van de beurs door een externe firma gecontroleerd. Bedrading, stekkers, arma-
turen 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, tum-
ble-machines, doosjes en benodigdheden, siervoorwerpen en juwelen waarin natuurlijke mineralen zijn ver-
werkt. 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 elektrici-
teitsverbruik niet gebruikt worden.  Radioactieve mineralen moeten in gesloten doosjes uitgestald en verkocht 
worden. Het verkopen, ruilen en tentoonstellen is niet toegestaan van : synthetische "mineralen" ; verval-
singen van mineralen of fossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; mineralen 
met bijgeslepen kristalvlakken ; imitatiefossielen ; kunstmatig gekleurde mineralen of fossielen; "ge-
zondheidsstenen" ; zandschilderijen ; insecten, kevers en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of 
geprepareerde dieren, vogels, vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fos-
siel) ; 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 ge-
prijsd zijn in EUR of voorzien van een aanduiding "ruil". 
8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT : Commissarissen zullen waken over de toepassing van het beursre-
glement, 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 hier-
aan 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 Nederlandsta-
lige tekst van dit beursreglement is rechtsgeldig. 
 
  

Uw speciale aandacht a.u.b. voor artikel 6, en artikel 7 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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Het RRUFF-project bevat een zeer groot aantal referentie-monsters, waaraan men zeer 
zorgvuldig Ramanspectra heeft opgenomen. In vele gevallen zijn ook X-stralendiffracto-
grammen 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. MIN-
DAT en WEBMIN en naar andere databases, zoals bvb. de American Mineralogist Crystal 
Structure Database. Voor de doorsnee mineralenverzamelaar een hoogst handig gereed-
schap 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 gere-
gelde 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 voorbijgestreefd. 
 
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 RRUFF-
project is tegenwoordig de gastheer voor een perfect actuele lijst van officiële mineraalna-
men 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 elemen-
ten 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, zo-
maar vrij toegankelijk. Een ander nuttig 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 plaat-
sen, want het is voor elke mineralenverzamelaar een meer dan nuttig hulpmiddel. 
Eén adres : http://rruff.info/ 
 
Dankwoord - acknowledgements 
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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 Cu2+Al6(PO4)4(OH)8.4H2O 
faustiet (Zn,Cu2+)Al6(PO4)4(OH)8.4H2O 
aheyliet Fe2+Al6(PO4)4(OH)8.4H2O 
coeruleolactiet (Ca,Cu2+)Al6(PO4)4(OH)8.4-5H2O 
planeriet Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8.4H2O 
chalcosideriet 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 no-
menclatuurcommissie 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 coeruleolac-
tiet van de kaart veegde (Ernst Burke, 2006). Coeruleolactiet bleek een mengsel te zijn 
van koperhoudende planeriet, met varisciet en wavelliet. De zuiveringsactie kreeg een iet-
wat 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 Mineralo-
gist : 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, 
Nordrhein-Westfalen, 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 B-
positie wordt Al3+ vlotjes vervangen door Fe3+ en vice versa. Een heel geschikte methode 
om dergelijke mineralen te identificeren is NIR ("Near Infrared Spectrometery"), een spec-
troscopische methode die gebruik maakt van infrarode straling, en die informatie geeft 
over de aanwezige bindingstypes (en daaruit kan de structuur afgeleid worden en het mi-
neraal 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 voor-
komt, 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 in-
gewikkelder dan we graag hebben. In de volgende tabel geven we een paar samenstel-
lingen (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 2 3 4 5 
 Syssert, 

Rusland 
Gumeshevsk 
Rusland 

Dug Hill 
AR, USA 

Mauldin 
AR, USA 

theoretische 
concentratie 

CuO 0.40 0.23 3.08  0.00
ZnO 0.07 0.03  0.00
FeO  0.23  0.00
Fe2O3 0.21 0.00 0.86 0.8 0.00
Al2O3 39.9 39.5 37.75 40.1 40.68
P2O5 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 : 
 
 Vindplaats Formule 
1 Syssert District, Oeral, 

Rusland 
( 0.95Cu0.04Zn0.01) (Al5.95Fe0.02) (PO4)2.21 (PO3OH)1.90 (OH)8 3.96H2O

2 Gumeshevsk, Oeral, 
Rusland 

( 0.98Cu0.02Zn0.003) (Al6Fe0.02) (PO4)2.11 (PO3OH)1.96 (OH)8 3.96H2O

3 Dug Hill, Arkansas, 
USA 

( 0.67Cu0.31Fe0.02) (Al5.89Fe0.09Cr0.02) (PO4)2.72 (PO3OH)1.29 (OH)8 4.73H2O

4 Mauldin Mountain 
quarry,  Arkansas, USA 

( 1.00)  (Al5.92Fe0.08) (PO4)1.92 (PO3OH)2.00 (OH)8 4.07H2O

5 Theoretische formule 
planeriet 

( 1.00) (Al6.00) (PO4)2.00 (PO3OH)2.00 (OH)8 4.00H2O

 
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 for-
mule 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 - tur-
koois : denk de Cu-ionen uit turkoois weg, en je hebt planeriet. Materiaal van Dug Hill 
noemen grapjas-mineralogen wel eens "halfvolle planeriet". 
 

 
Structuur van turkoois met Cu en Al in een 
octaëdrische omringing, verbonden door 
AlO6-octaëders en PO4-tetraëders. De struc-
tuur van planeriet bekom je door de Cu-
ionen 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 Arkan-
sas werden uitvoerig onderzocht met o.a. X-stralendiffractometrie en de elektronenmicro-
sonde door Henry Barwood (1999) 
 
Planeriet is triklien. Kristalletjes komen zelden voor, en als ze voorkomen is het op micro-
schaal. Meestal vormt het sferische aggregaatjes tot 2 mm diameter, maar ook botryoida-
le 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 hu-
mor 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 fosfaatminera-
len. 
 
• De type-vindplaats is Chernovskaya Mountain, Chernaya River, Verkhnyaya Sysert', 

Sverdlovskaya Oblast', Oeralgebied, Rusland. 
• De specimens die we deze maand aan-

bieden zijn afkomstig van de Mauldin 
Mountain Quarries, Mauldin Mt., Mont-
gomery 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 wer-
den hier wavellietspecimens met wereld-
klasse gevonden, met radiaalstralige ag-
gregaten met wavellietkristalletjes tot en-
kele mm lang. In bepaalde perioden van 
de afbouw in de groeve kwam ook relatief 
veel varisciet voor. De juiste locatie is 
34°35'43"N , 93°41'54"W. Planeriet komt 
er voor als  gele tot groenachtige over-
korstingen 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 mi-
neraal. 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, Duits-
land, ligt ons na aan het hart omdat er naast planeriet ook vantasseliet aangetroffen 

Geografische 
situering van 
Mauldin Mountain 
(naar Smith A., 1985) 
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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 ko-
men ook mengkristallen voor met een samenstelling ergens tussen planeriet en tur-
koois, en het werd maar heel beperkt gevonden (Rewitzer en Marques de Sá, 1998). 

• Ook op de storthopen van de uranium-mijn Lichtenberger Absetzer Mine, Ronne-
burg, Gera, Thüringen, Duitsland komt planeriet voor als kleine nagenoeg witte vezel-
achtige kristalletjes (tot 0.5 mm lang), begeleid door pyriet en varisciet (Witzke en Rü-
ger, 1998). 

• In de Grouse Lodge Quarry bij Shanagolden, Limerick, Ierland, komen fosfaatmine-
ralen 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 ag-
gregaten (Moreton en Green, 2005). 
 

Verder zijn er nog een handvol andere vindplaatsen in Australië, Frankrijk, Duitsland, Ita-
lië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rusland, Spanje en de Verenigde Staten. We kunnen ver-
wachten 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 direc-
teur 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 af-
spraak) : Pierre Rondelez, Zegelaan 24, 8450 Bredene.  059 323995 
<pjero@euphonynet.be> 
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