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GEMBOREE 2019 BY UIS, NAMIBIË
Die Kaapstadse Klub se reëlings t.o.v. die Gemboree 
vorder al fluks. Hulle het sopas hulle eerste 
communiqué asook die registrasievorms uitgestuur.

Die verblyf sal tussen Die Brandberg Lodge en die White 
Lady verdeel word. Namibië is een van dié plekke wat 
hom tot uitstekende fotografie leen.

Die Kaapstadse Klub het besluit om voorkeur met die 
verkope van minerale aan die plaaslike handelaars en 
myners te gee. Hulle werk saam met die Ministry of Mines 
om die uitreiking van die permitte vir die uitvoer van 
minerale by Uis te laat doen. Verdere inligting sal nog 
volg.

Hou dit asb. in gedagte dat 'n Gemboree slegs deur 
persone wat by 'n klub wat by FOSAGAMS geaffilieer is, 
bygewoon mag word.

Vir enige verdere inligting t.o.v. die Gemboree kan julle 
gerus die Gemboree Team by  
kontak.

Sien julle almal by Uis!

WITWATERSRAND GEM AND MINERAL CLUB VIER 
HULLE 60e VERJAARSDAG

Baie geluk aan die Witwatersrand Gem and Mineral Club 
wat hulle 60e verjaarsdag gevier het. FOSAGAMS wil 
hulle hiermee gelukwens en is trots op wat hulle al bereik 
het.

gemboree2019@gmail.com
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Met die viering van Wits se verjaarsdag by Graeme en 
Leslie Hoffman se landgoed, het daar 'n paar 
interessante feite na vore gekom. Etlikes word hier 
genoem:

Die klub se eerste vergadering was in die 
Johannesburgse Openbare Bilblioteek gehou. Hulle 
werkwinkel is daarna in Empireweg 31, Parktown 
gevestig.

Uitstappies is o.a. na die volgende plekke onderneem: 
Tshipise, die paduitgrawings by Hartbeespoortdam, 
ametis by Ferndale, aragoniet naby Krugersdorp, 
minerale baddens by So-ja, ergthinite op 'n matriks van 
saftoritel kobaltiet by Groblersdal, 'n nuwe 
ametisterrein is by Bryanston ontdek, bowenite by 
Carolina Congo-Vaalmyn.

  

In die 1973- en 1974- nuusbriewe word die 
brandstofbeperkings bespreek. Die spoedbeperkings het 
die klub ook in November getref. Daar is toe besluit dat 
uitstappies nou elke tweede maand onderneem gaan 
word.

Tieroog word teen R1,00 'n kg verkoop.

Besighede wat in die Wits- nuubriewe geadverteer het, 
was Giftique wat in die Carltonsentrum was; Gemstones 
in Jeppestr; Central Emerald Buying and Selling 
Organization (Pty) Ltd op die h/v Smal- en 
Presidentstrate; B. Muscat en Yardley's.

Die grootste aantal persone wat 'n klubvergadering 
bygewoon het, was 113. Dit was in Januarie 1973 en 
veertien besoekers het ook die vergadering bygewoon.

Die Witsklub het al agt Gemborees en twee Nasionale 
skoue gereël.

FOSAGAMS het dan ook met die verjaarsdagviering die 
volgende persone vir hulle bydraes tot FOSAGAMS 
bedank: Jack Brasg (Redakteur SA LapMag), Graham 
Reeks (President FOSAGAMS), Allan Fraser (Redakteur 
SA LapMag), Sharon Flax Waddington (Redaktrise 
SAGM), Bruce Cairncross (Redaksionele komitee SA 
LapMag, vele artikels en pragtige foto's van sy minerale), 
Kevin Hean (Borg van Bruce se foto's). Hiermee het 
FOSAGAMS ook hulle diepe dankbaarheid teenoor Ray 
Biram betoon wat vir jare die tesourier van FOSAGAMS 

   Fotos: www.fosagams.co.za/Gallery/Gemborees

Theresa Cairncross, Phillip Hitge, 

Paul Botha en Andre Koekemoer              

Foto: Linda Stone

Graeme Hoffman se versameling

word bewonder       Foto: Linda 

Lede van die Witsklub met Ray en Helen Biram in die 

voorgrond      (Foto: Verskaf)                                                            



PIETERMARITZBURG GEM AND MINERAL CLUB

Baie geluk aan die Pietermaritzburg Gem and Mineral Club 

wat volgende jaar (2019) hulle 30e verjaarsdag gaan vier.

DIE ONTDEKKING VAN DIE 5,655 KARAAT 'INKALAMU', DIE 'LEEU SMARAG' WORD AANGEKONDIG  

Inkalamu is om 10:15 op die 2e Oktober 2018 deur Debapriya Rakshit, 'n geoloog, en Richard Kapeta, 'n ervare 
smaragmynwerker, aan die oostelike gedeelte van die Kage– myn ontdek. Richard het meer as 'n dekade se 
ondervinding vir Gemfields in die ontginning van Zambiese smaragde. Hierdie spesifieke omgewing is in die 
laaste tyd as baie vrugbaar bewys. Die Kagem– span  was suksesvol met die ontginning van verskeie 
betekenisvolle kristalle, maar nie een van hulle het die kombinasie van grootte, kleur en helderheid soos dié 
van die “Lion Emerald' gehad nie.

Die smaragde wat in die Gemfields se Kagem– myn ontdek is, is sowat 450 miljoen jaar deur 'n rare 
kombinasie van in situ minerale en stuwende magma wat diep uit die aardkors kom, gevorm. Dit het daartoe 
bygedra dat omstandighede net reg vir die vorming van die smaragkristalle is.  

Name aan ongepoleerde stene word slegs aan die skaarsste en mees uitsonderlikste stene gegee. Daar 
bestaan nie 'n amptelike lys van name nie, maar daar word gereken dat daar minstens twee dosyn stene is 
wat hulle eie name het. Die meerderheid van dié stene weeg minder as 1 000 karaat. Gemfields het laas in 
2010 'n smarag 'n naam gegee toe hulle die 'Insofu' of 'Olifant' onthul het.

Met hierdie jongste gebeurtenis het Gemfields se naamkeuse op 'Inkalamu' (betekende 'leeu' in die plaaslike 
Bemba– taal) geval in erkenning van twee van Gemfields se bewaringsbondgenote nl. Zambian Carnivore 
Programme en die  Mosambiekse Niassa Carnivore Project. Hierdie bondgenote het onvermoeid daaraan 
gewerk om die verhouding tussen Afrika se karnivore en plaaslike gemeenskappe oor die uitgebreide, afgeleë 
en gebiede wat uitdagings te bied, te harmoniseer.

Die 'Leeu Smarag' sal op Gemfields se volgende vendusie in November 2018 in Singapoer te koop aangebied 
word.

Gemfields, wat ook robyne in Mosambiek ontgin, is in 2017 deur die Suid– Afrikaanse 
mynbeleggingsmaatskappy Pallinghurst Resources oorgeneem. 

Bronne: 

1. Beeld, Donderdag 1 November 2018

2. https://gemfields.com/gemfields-introduces-inkalamu-the-5655-carat-lion-emerald
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Die 'Inkalamu' is by die Kagem– smaragmyn, die 
grootste smaragmyn ter wêreld ontdek. 

Die myn word 75% deur Gemfields en 25% deur die 
Industrial Development Corporation of Zambia (wat op 
sy beurt weer aan die regering van die Republiek van 
Zambië behoort) besit.
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       GEOLOGIESE-  EN MINERALOGIESE MUSEUMS

Ek is baie ingenome om aan te kondig dat ek met 'n nuwe reeks begin met die klem op geologiese- 
en minerale museums. Dit beloof om lonend en bevredigend te wees. Vir diegene van julle wat met 
vakansie gaan, maak seker dat julle niks misloop nie en begin sommer om die museums wat julle 

langs die pad teëkom, op jou lysie af te tik. Dit is iets wat die hele familie kan geniet; dit is 
terselfdertyd pret en verrykend.

1. Albany- museum, Somersetstr., Grahamstad, 046 622 2312; info@am.org.za , mnr. Manzi Vabaza.

2. Amathole- museum, H/v Albert- en Alexandrastrate, King William's Town, 043 642 4506, 
amathole@museum.za.net 

3. Bernard Price Instituut vir Paleontologie, Van Riet Louw- gebou, Oos-kampus, Wits, Jan Smuts-
rylaan, Braamfontein, 011 717 6682.

4. Bieloch- Geologiese Museum, Geowetenskappe Gebou, Wits, 011 717 1000.

5. Cradle of Humankind, Maropeng Besoekerssentrum, net af van die R563, naby Krugersdorp, 014 577 
9000, info@maropeng.co.za 

6. Ditsong Museum van Natuurlike Geskiedenis, Paul Krugerstr. 432, Pretoria, 012 000 0040,
 info@ditsong.org.za 

7. Ditsong Tswaing Meteorietsentrum, Onderstepoortpad (35), Soshanguwe, Plot 1249 Jr Soutpan, 012 
000 0041, tswaing@ditsong.org.za 

8. Durban Natuurwetenskappe Museum, 1e vloer, Stadsaal, Durban, 031 311 2256, 
allison.ruiters@durban.gov.za 

9. Oos-Londen Museum, Oxfordstr. 319, Southernwood, Oos- Londen, 043 743 0686, 
gmorcom@emuseum.za.org

10. ESKOM-Museum, Eskom Erfenisafdeling, Megawattpark, Maxwell, Johannesburg, 011 800 4199, 
jenny.kolb@eskom.co.za 

  Tswaing Meteorietsentrum

Foto: http://www.nfi.org.za/what-is-the-tswaing-crater/
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   AFSTERWE VAN DAVID MINSTER

FOSAGAMS het met leedwese van die afsterwe van David Minster verneem. 
David was vir 'n kort rukkie die redakteur van die SAGM en die 
administrateur van die FOSAGAMS- Facebookbladsy. Hy het ook verskeie 
artikels en uitstekende foto's verskaf. Die Vivo- ekskursies was een van sy 
gunsteling uitstappies. 

Met sy aanvaarding as redakteur van die tydskrif het hy die volgende 
opsomming t.o.v. sy  “klip- geskiedenis “ verskaf:

Foto: Facebook

“Ek het as 'n jong kind in die kuns van die lapidêre wêreld begin belangstel. Ek wou vir myself  'n 'cat's 
whisker' kristalradiostel bou. My pa het toe vir my 'n stukkie galeniet van sy winkel af gebring. Die radio het 
gewerk en die galeniet het my al hoe meer begin fassineer en dit het tot 'n lewenslange stokperdjie, 
professie en passie gelei. Ek het begin om minerale spesies en getuimelde stene te versamel. Dit is eintlik 
verstommend om te sien wat alles in die vroeë 1960's in die omgewing van Pretoria en Johannesburg 
opgetel kon word. 

As 'n volwassene het ek by die familiebesigheid as 'n goudsmid betrokke geraak. Dit het daartoe gelei dat 
ek ook met minerale en halfedelgesteentes begin handel dryf het. Ek het baie minerale by Mara's Gems wat 
in die middestad van Pretoria geleë was, gekoop. Ek het later hegte vriende van Luis en Mara Leite geword. 
My eerste mooi mineraal waarmee ek handel gedryf het, was van die eerste skouspelagtige rodochrosiete 
van die Kalahari Mangaanvelde wat in 1974 daar ontdek is. Ek kan nie aan 'n beter kennismaking tot die 
bedryf dink nie. Ek was egter meer geïnteresseerd in edelgesteentes en het daarom sake in die 
edelsteenbedryf begin beoefen. Toe ek hierdie bedryf betree het, het ek besef dat ek tekort skiet aan 
kennis. Ek het die 'Gemmological Association of Great Britain' se gemmologiese kursus in 1979 voltooi en 
het daarna 'n genoot van hierdie vereniging geword. Ek het toe 'n nuwe edelsteentoetstegnologie ontwerp. 
'n Voorbeeld hiervan is die geel LED-ligbron vir die gebruik in refraktometers. 

Ek was ook betrokke by die Barkhausen- effek wat 'n onderskeid tussen natuurlike – en sintetiese diamante 
getref het en gevolglik is die baan vir gebruik in die moderne elektronika in gemmologie geopen. In 1986 
het ek in Idar Oberstein, die middelpunt vir die edelgesteenbedryf, gaan bly. Daar het ek die 'German 
Gemmological Association' se gemmologiese kursus voltooi. 

Ek het in 1990 soontoe teruggekeer om hulle gevorderde diamantgraderingskursus te voltooi asook dié in 
pêrels, amber, koraal en ander organiese edelgesteentes. Ek het ook vir myself 'n nuwe professie ontwikkel 
nl. die fasettering van edelgesteentes, die kerwing van stene en die slyp van cabochons. Daardeur het ek 
met die beste slypers in die wêreld in kontak gekom. Ek het daarna begin om minerale, edelgesteentes, en 
juweliersware te fotografeer. My foto's is in tydskrifte en kalenders dwarsoor die wêreld gepubliseer. In 
1997 was ek ook die gasspreker by die 'Gemmological Association of Great Britain' se AJV. Ek het 'n 3D-
skyfievertoning, 'n praatjie oor edelgesteentes en insluitsels in edelgesteentes tydens die vergadering 
aangebied. Sommige van my vroeëre foto's is in die 'Minerals of South Africa', geskryf deur Bruce 
Cairncross en Roger Dixon, gepubliseer.”

Ons innige simpatie aan Hilda en hul twee dogters.
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Mag jy en jou geliefdes 'n Kersfees beleef wat met 
geluk, vrede en liefde gevul is. Mag God jou en jou 
familie seën en beskerm. Mag julle goeie gesondheid 
in 2019 ervaar.

Vriendelike groete
Linda Stone
President FOSAGAMS

President - Linda Stone    
Vise – President -  Jannie Swart  
Sekretaresse – Sonja Smit   
Tesourier - Marietjie van Zyl
E – posadres: president@fosagams.co.za   
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Cornelia Voigt    http:// www.kalaharitreasures.com/
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