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  Alle foto's: Zani van Zyl (Bloemfontein)   

                            zanivz@gmail.com

Die Pietermaritzburg Gem and Mineral Club is die 
gasheerklub vir die Gemboree wat in die skilderagtige 
Clarens gehou gaan word. Sommige van Suid- Afrika se 
onvergeetlike besienswaardighede gaan besoek word. 

Die omgewing het 'n unieke geologie soos die 
Drakensberg lava, Clarens sandsteen, rooi en pers rotse in 
die Elliotformasie, gevlekte moddersteen en die 
Moltenoformasie se blou en grys skalie – al hierdie kan ook 
op jou eie tyd besigtig word.

Die klub is slaggereed om 'n aksiebelaaide program aan te 
bied.

Daar is nog verblyfplek beskikbaar en dit kan op 
Communique III besigtig word. Die padaanwysings na 
Clarens word ook in hierdie Communique gegee.

Die sluitingsdatum vir registrasie is Vrydag, 13 Maart 
2020.



FOSAGAMS- TOER NA NAMIBIË

Namibië en die noordelike gedeeltes van die Noord- Kaap sal altyd 'n gewilde bestemming en 'n 
moet-sien  vir almal wees. Met die manjifieke natuurtonele, oorvloedige dierewêreld en gesogte 
minerale is dit duidelik hoekom die klipjagters graag na hierdie gebied terugkeer.
Die toer sal by Kakamas op Saterdag 18 Julie 2020 begin en by Onseepkans op Vrydag 31 Julie 
2020 eindig.

Malcolm Jackson sal die toerleier wees en die toer sal die noordelike gedeeltes van die Noord- Kaap 
en die suidelike gedeeltes van Namibië dek.

Wees op die uitkyk vir die volgende FOSAGAMS- nuusbrief (2 2020) vir volledige inligting t.o.v. die 
toer.

DIE SLUITING VAN DIE SOUTH AFRICAN GEM AND MINERAL CLUB (PE) 

Dit is met spyt dat ons kennis geneem het van die sluiting van die South African Gem and Mineral 
Club. Om die klub te verloor, is 'n groot verlies en ons hoop dat die lede se belangstelling en passie 
vir die stokperdjie weer in die toekoms sal herleef.

Dit was altyd 'n plesier om met die klub te werk en ons wens hulle net die beste in die toekoms toe. 
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FOSAGAMS FACEBOOK: @FOSAGAMS SAFVSEMV

Die FOSAGAMS Facebook is deur Dylan Trent opgekikker. Marietjie 
van Zyl is die administrateur van die bladsy.

Ons sal daarvan hou om virtuele vriendskappe met almal te sluit. Dit 
sal die Facebook – lesers in staat stel om te sien wat FOSAGAMS 
doen en ook om in interaksie met mekaar te wees. 

Al die enersdenkende 'rockhounds' kan in die aktiwiteite en by die 
aankondigings van sierstene en minerale betrokke raak. 

Facebook laat mense toe wat nie bevriend of geassosieerd met 
mekaar is nie, om hierdie winkelvenster te betree en deur die 
'glasvenster' te kyk.

Dit sal ook waardeer word as die klubs vir ons opdaterings kan 
stuur. Dit sluit bv. in wat julle beplan om te doen. Facebook - lesers 
kan dan besluit  waar hulle betrokke wil raak.

Die Facebook is 'n wonderlike manier om die FOSAGAMS se 
gemeenskap na die wêreld toe uit te brei.
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Skermskoot: Dylan Trent



 HOE OM METEORIETE TE IDENTIFISEER

Volgens die Suid- Afrikaanse Erfenis Wet Nr. 26 van 1999 mag geen Suid- Afrikaanse meteoriet 
versamel, verwyder, uitgevoer, handelgedryf, aangekoop of verkoop word sonder 'n permit wat 
deur die Suid-Afrikaanse Erfenisagentskap uitgereik is nie. Dit geld ook vir meteoriete wat in 
Namibië en Botswana gevind word. 

Ronnie McKenzie, internasionale kenner op die gebied van meteoriete, het 'n artikel oor 
meteoriete geskryf wat in die volgende SAGM gaan verskyn. Maak seker dat jy hierdie kopie te 
siene kry!
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SMELTINGSKORS  

Meeste van die meteoriete het ‘n swart 
smeltingskors wat deur versmelting 
veroorsaak word. Dit is as gevolg van die 
wrywing van die voorwerp soos wat dit deur 
die atmosfeer beweeg. 

 
AANTREKKINGSKRAG TOT MAGNETE 

Meeste van die meteoriete is tot ‘n magneet 
aangetrek en dit is een van die handigste 
toetse om te bepaal of dit wel ‘n magneet is. 

 
REGMAGLIP 

Regmalippe is die ongewone 
duimafdrukpatrone wat op baie meteoriete 
gevind word. 

 
LIPPING 

 
Dit is ‘n kenmerkend van ‘n georiënteerde 
meteoriet. 

 
VLOEILYNE 

 
Dit kom algemeen in georiënteerde 
meteoriete voor.  

 
NEUMANN- LYNE  

Neumann-lyne kom algemeen voor in die 
lae nikkel- yster meteoriete genoem 
heksaëdriet (ystermeteoriet). 

 
WIDMANSTATTEN -LYNE 

Widmanstatten-lyne is sigbaar na etsing in 
meeste van die ystermeteoriete met ‘n 
medium nikkel inhoud plaasgevind het.  

 
DIGTHEID 

As gevolg van die meteoriete se hoë 
ysterinhoud is die meeste digter as normale 
rotse.  

 
VORM 

Sommige van die meteoriete vertoon ‘n 
ongewone vorm. Dit is as gevolg van hulle 
stabiele vlugpatroon soos wat hulle deur die 
atmosfeer beweeg en word as 
‘georiënteerd’ bewoord. 

 
YSTER IS SIGBAAR WANNEER DIE 
METEORIET GESNY WORD 

 
Sigbare yster / nikkel is duidelik binne die 
meteoriet wanneer dit gesny en gepoleer 
word.  
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Die mark vir edelgesteentes is groot en florerend. As bewys hiervan, gaan kyk gerus na die video's 
oor die edelgesteenteskou by Tucson, Arizona.

Wat egter by bogenoemde mark gemis word, is etiek.

Die stene word dikwels deur mynwerkers verkry wat 'n gebrek aan die basiese het soos 'n 
ordentlike lewenspeil. Hulle myn dikwels in gevaarlike omstandighede wat dood, siektes en 
beserings aan vroue, mans en kinders wat aan hierdie projekte deelneem, meebring.
Meeste van die stene word 'rou'  na verafgeleë lande verskeep. Hier word die stene in 
werkswinkels gesny en gepoleer. Persone, meestal kinders, asook kwesbare armoediges word in 
diens geneem. Hulle word aan dwangarbeid, slawerny en onderdrukkende lae lone onderwerp.
Die stene word dan op markte in die Noorde gekoop en aan persone wat die stene vir hulle kleure, 
vorms en glans verkoop. Heelwat persone gebruik die stene vir spirituele doeleindes of heg 
helende waardes aan die stene toe.

Watter helende effek kan 'n steen hê wat aan soveel ellende onderwerp is en wat gemyn, verskeep 
en gepoleer is?

Wat ons nodig het, is om 'n sisteem tot stand te bring wat etiek aan die waardesisteem gee. Dit is 
wat die Prieska Protocol ( ) doen.  Gesamentlik kan elke deel van die 
vertikale waardesisteem in 'n dialoog betrokke raak om in die pre-verspreidingsfase die finale 
verkoopprys wat onder die Protocol verkoop word, te bepaal.

Gesteentes wat onder die Prieska Protocol aangekoop word, mag net soos die ander gesteentes 
lyk. Hulle sorg dat die mens floreer.

Kontak vir Douglas Racionzer by   om by hierdie etiese edelsteenrevolusie 
aan te sluit.

www.prieskaprotocol.org

douglas@racionzer.net

Vriendelike groete
Sien julle almal by Clarens!

Linda Stone
President FOSAGAMS


