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MKA-kalender 
 
 
 
 

 Minerant 2023 - 6 en 7 mei 2023 
 

 
 

Uw  actieve hulp is ook dit jaar ONMISBAAR ! 
 
 
Praktische informatie 
• Het toegangsgeld is 5 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezins-

leden 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. 

• Zoals steeds is alle hulp van de leden welkom bij de organisatie, we werken weer met een 
beurtrolsysteem (zie kader). De bar wordt uitgebaat door Antwerp Expo. 

• Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met het open-
baar 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. Minerant is de voornaamste inkomstenbron van MKA, het is dus van vitaal 
belang dat er véél volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.  
 
Minerant 2023 gaat door in 'Antwerp Expo', Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen, nét ten zuiden 
van de Antwerpse Ring.  
 

 
  

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 wil uitvoeren, laat de voorzitter 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 5 mei vanaf 8.00 uur : opbouw  
zaterdag 6 en zondag 7 mei, 9.00-18.00 : 

ticketverkoop en -controle  
secretariaat 
determinatie-stand 

zondag 7 mei vanaf 18.00 : opruiming 
 

Geef je voorkeur (taak, tijdstippen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per e-mail 
mka@minerant.org, of tel 03 4408987. Doen ! Ook één uurtje kan ! 

De werkgroepen EDELSTEENKUNDE en DETERMINATIE verzorgen ook dit jaar een 
gezamenlijke determinatie- en informatiestand. 

We rekenen weer op de spontane hulp van onze leden om deze stand te bemannen. 
Coördinatie: Jef Kerstens, Bart Heymans en Paul Mestrom. 



 
2/6  Kalender 05/2023 

Oriëntatie-hulp 
 
 Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station) 
tram 2 richting Hoboken, of 6 richting Olympiade, die beide voor de ingang van Antwerp Expo 
stoppen (ongeveer 10'). 
 Tram en busverbindingen : 
Tram 2 en 6, buslijn 22 
De Lijn: www.delijn.be/nl/ 
 
 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  
• Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard 

Legrellelaan, rechts Vogelzanglaan 
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan. 
 
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op www.antwerpexpo.be 
Stadsplan Antwerpen : http://www.antwerpen.be/nl/stadsplan 
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo : 
www.antwerpexpo.be/bereikbaarheid-en-parking 
 
Meer informatie over Minerant vind je op www.minerant.org/MKA/minerant.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOK DIT JAAR WEER 
GRATIS FITNESS-SESSIE ! 

Op vrijdag 5 mei (vanaf 8 h tot rond de middag) en op zondagavond 7 mei 
(vanaf 18 h) kun je gratis komen fitnessen in Antwerp Expo. 
 
Onze toestellen bestaan vooral uit paletten, tafels, stoelen, enzovoort die op de 
juiste plaats moeten komen bij de opbouw van Minerant op vrijdag, en bij het 
opruimen op zondagavond. Geniet van deze unieke gelegenheid om helemaal 
gratis te komen sporten! We concentreren ons vooral op de versteviging van 
been-, arm-, rug- en buikspieren. 
 
Alle hulp is meer dan welkom, en je kan dus gratis aan je conditie komen 
werken onder deskundige begeleiding . We zullen je met open armen 
ontvangen op vrijdagvoormiddag en/of zondagavond. Laat deze unieke kans 
niet voorbijgaan! 

De pdf-versie van Geonieuws op onze website is niet alleen 
volledig in kleur, maar bevat ook talrijke links 

naar meer gedetailleerde informatie over tal van topics. 
Voor MKA-leden beschikbaar via 

www.minerant.org/MKA/GN-digitaal.html 

http://www.antwerpexpo.be/
http://www.antwerpen.be/nl/stadsplan
http://www.antwerpexpo.be/bereikbaarheid-en-parking
https://www.minerant.org/MKA/minerant.html
http://www.minerant.org/MKA/GN-digitaal.html
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FEESTELIJKHEDEN MKA-60 ! 
 
Het is stilaan een traditie geworden dat elk lustrum van onze 
vereniging gepaard gaat met wat feestelijke en speciale activiteiten. 
 
Dit jaar gaan we onze trouwe leden eens extra verwennen, met 
 
1) tijdens de maandvergadering van mei een receptie, aangeboden door de MKA, met 

een hapje en een drankje 
2) een lezing van een van de bekendste mineralenverzamelaars en auteurs van boeken 

over mineralogie, met name Jaroslav Hyršl uit Tsjechië 
3) tijdens Minerant bieden we de gelegenheid om met een échte goudpan te leren 

goudpannen. Elke deelnemer krijgt een emmertje zand waarin een aantal échte 
(natuurlijke) goudschilfers gemengd zijn. Het is de bedoeling dat je die er zelf uithaalt 
met de goudpantechniek, die je indien nodig ter plaatse aangeleerd zal worden. 

4) MKA-gezellig-samenzijn op 9 juni – meer info in het juni nummer en e-mail 
5) Meerdaagse reis naar Bulgarije in september-oktober 
 
 
Hieronder een paar sfeerbeelden van vroegere goudpan-opleidingen tijdens Minerant. 
Foto's © Rik Dillen. 
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Dinsdag 9 mei 2023 - maandelijkse vergadering 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem. 
 

19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h), gelegenheid tot transacties, 
determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen van de 
bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... en... 
 
19.15 h receptie, aangeboden door de MKA ter gelegenheid van de 60ste 
verjaardag van de oprichting van onze vereniging. 
 

20.15 h  lezing: 
 

The most important mineral finds 
from Peruvian ore deposits in the last decade  

Jaroslav Hyršl 
 
Onze spreker voor vanavond… 
 
hoeven we je eigenlijk niet meer voor te stellen. 
 

Jaroslav Hyršl uit Tsjechië is sinds vele jaren een trouwe bezoeker én expo-
sant op Belgische (en andere) mineralenbeurzen. Ook op Minerant ont-
breekt hij bijna nooit. Hij studeerde geochemie en mineralogie aan de Uni-
verzita Karlova in Praag, en doceerde er tot in 1996 mineralogie. Vanaf 
1990 volgde hij o.a. in Idar-Oberstein cursussen over gemmologie, en richt-
te hij een gemmologisch laboratorium op in Praag. Hij werkte als consultant 
en mineraloog in Peru, Bolivië en Brazilië. 
 
Jaroslav bezocht tal van mineralenvindplaatsen wereldwijd, maar vooral in 
Zuid-Amerika is hij vele malen actief bezig geweest met mineralogie. 
 
Je vindt veel meer informatie over Jaroslav in een bijdrage in Geonieuws 

over hyršliet, een mineraal dat een paar jaar geleden naar hem genoemd werd 
(zie  www.mineralogie.be/geonieuws/GN2021-04.pdf). 
 
Bij mineralenverzamelaars is uiteraard 'Minerals and their localities' zijn bekendste werk (als co-
auteur, samen met Jan Bernard), waarvan in 2015 de derde uitgave verscheen. Dit erg handige en 
complete werk is voor veel systematische verzamelaars het referentiewerk bij uitstek. En natuurlijk 
is, naast vele andere, ook het kilo's zware boek 'Tschechien & Slowakei' niet te versmaden. 
 

Opgelet ! 
Deze keer gaat de vergadering uitzonderlijk door op DINSDAG. 

 

https://www.mineralogie.be/geonieuws/GN2021-04.pdf
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… en zijn lezing 
 
Dat Peru niet alleen op toeristisch gebied, 
maar ook mineralogisch een ongelooflijk 
interessant land is zal niemand verbazen. 
Mindat beschrijft van dit land 415 mineralen 
afkomstig van 397 vindplaatsen. Voor 32 mi-
neralen is de typevindplaats in Peru gele-
gen. 
 
Jaroslav geeft in zijn lezing deze maand de-
tails over de interessantste nieuwe vondsten 
in Peru gedurende de afgelopen 10 jaar. Dat 
zijn informatie actueel is blijkt uit het feit dat 
hij eind februari 2023 nog maar terugkeerde 
van een prospectiereis naar het land van de 

Inca's. Een greep uit het aanbod van belangrijke recente vondsten: 
 
Quiruvilca (auripigment, realgar, hutchinsoniet, 

stibniet, arseen en rhodochrosiet) 
Mundo Nuevo (hübneriet, kwarts - Japanse 

tweelingen– sphaleriet, tennantiet-Zn, bour-
noniet, lautiet, heteromorphiet en augeliet) 

Pasto Bueno (hübneriet, kwarts, fluoriet, 
tennantiet-Zn) 

Casma (goud) 
Huanzala (pyriet, galeniet, sphaleriet, chalcopy-

riet, bournoniet, wurtziet, fluoriet, kwarts, 
calciet, apatiet, scheeliet, rhodochrosiet) 

Uchucchacua (alabandiet, zilver, een aantal 
nieuwe sulfidemineralen) 

Casapalca (tetrahedriet, chalcopyriet, sphaleriet, 

calciet) 
San Cristobal (zilver, chalcopyriet, apatiet, 

sideriet) 
Milpo (fluoriet, geocroniet) 
Racracancha (pyriet, calciet) 
Colquijirca (enargiet) 
Julcani (arsenopyriet, tennantiet, apatiet) 
Palomo (anorpiment, seligmanniet) 
Cobriza (gedegen koper) 
Lily (clinoatacamiet, atacamiet) 
Pampa Blanca (chrysocolla) 
Cochapata (malachiet, azuriet) 
Pichirigma (chalcantiet) 
La Rinconada (goud) 

 
Het spreekt voor zich dat je deze lezing absoluut niet mag missen. 
 
Uitzonderlijk is deze lezing niet in het Nederlands, maar in het Engels. 
 
En vergeet niet dat deze lezing doorgaat op 
DINSDAG 9 MEI 2023 
(twee dagen na Minerant dus) 
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Links: auripigmentkristallen van de 
Quiruvilca-mijn, Peru. 7 X 9 cm. 
Verzameling en foto © Paul 
Bongaerts. 

Een schoolvoorbeeld van een kubische 
kristalcombinatie: kubus, pyritoëder en octaëder 
netjes in evenwicht met elkaar. Quiruvilca, Peru. 

Specimen 4 X 3 X 3 cm. Verzameling en 
foto © Erik Vercammen. 
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Twee voor de prijs van één! 
 
De lezing van Jaroslav Hyršl werd gerealiseerd in samenwerking met onze 
zustervereniging Nautilus-Gent. Dat houdt in dat hij twee dagen na de lezing bij ons 
nog een lezing zal geven over de mineralogie van Peru, maar dan weer uit een heel 
ander perspectief bekeken. 
 
Net zoals Nautilusleden ook op onze vergadering welkom zijn, zijn ook MKA-leden wel-
kom op deze tweede voordracht van Jaroslav. Die gaat door op donderdag 11 mei 
2023 in het Koninklijk Atheneum aan de Voskenslaan in Gent. Je geraakt er heel 
gemakkelijk met de trein (5' te voet van het station Gent-Sint-Pieters). Met de auto 
kom je langs de 'achterzijde' van de campus (Valentin Vaerwyckweg) en parkeer je op 
de parking. Afhankelijk van waar je de auto parkeert heb je mogelijk een code voor de 
slagboom nodig; die is op die dag 3215.  


