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Academie voor Mineralogie, 
www.acam.be 
De Academie voor Mineralogie vzw, 
te Merksem bij Antwerpen heeft als 
doel liefhebbers van edelstenen, 
mineralen en fossielen bij elkaar te 
brengen. Hiervoor is een website op
gezet die wij onze lezers niet willen 
onthouden. 

De openingspagina toont niet alleen 
links bovenaan de index doch brengt 
hier een aantal beurzen en veel 
nieuws onder uw aandacht. Nieuws 
van prima kwaliteit. Zo ook NGV-
GEONIEUWS. 

De knop ACAM bestaat uit een aantal 
onderdelen met informatie over de 
diverse werkgroepen en hun onder
werpen: Edelsteenkunde, Paleonto
logie, Mineralogie en de recent ge
starte werkgroep Filatelie en 
Aardwetenschappen. Het onderdeel 
Topics' bevat een aantal wetenswaar
digheden die de moeite van het 
lezen waard zijn zoals teksten over 
edelsteenkunde, geologie en paleon
tologie. Onder 'Publicaties' wordt de 
aandacht gevestigd op drie boekjes 
voor beginners en een aantal mono
grafieën. En vanzelfsprekend ont
breekt ook niet de pagina met 
'Links': een overzichtelijke verzame
ling websites over aardwetenschap
pen en edelstenen. 

Belangrijk binnen de Academie voor 
Mineralogie zijn de diverse meer
daagse cursussen over mineralogie 
en edelsteenkunde en vooral de 
tweejarige cursus Edelsteenkunde, 
die toegang geeft tot het FEEG-
diploma. Op de website vind je de 
leerprogramma's en verdere infor
matie. 

Op de site wordt ook het Mineralo-
gisch Museum beschreven met de 
fossielen en de mineraal referentie
collectie en de zeer uitgebreide 
bibliotheek. Zeker te bekijken is de 
pagina met de zeer interessante 
publicaties van de Academie voor 
Mineralogie over edelstenen en mi
neralen. 

Op de gastsite van De Raad voor 
Aardwetenschappen vzw, is de 
Deontologische Erecode voor ama
teur-geologen en verzamelaars van 

mineralen, gesteenten en fossielen 
opgenomen. Deze code is onder
schreven door dertien Belgische ver
enigingen van amateur-geologen. 

Op de 'Kalender' pagina zijn naast de 
activiteiten van de vereniging ook 
door anderen ingerichte tentoonstel
lingen en activiteiten over aardwe
tenschappen en edelsteenkunde op
genomen. 

Tot slot: de reden om de homepage 
van Academie voor Mineralogie op te 
nemen in uw favorieten is het 
'Nieuws': een lijst met links naar re
cent op Internet gepubliceerde pagi
na's over aardwetenschappen en 
edelsteenkunde. U zal veel genoegen 
beleven aan het bestuderen van deze 
site. En dit lukt beslist niet op één 
avond. 

Dinosaurus.net, www.dinosaurus.net 
Homepage van J. Arts. 
Voor Nederlandse begrippen een 
goed bezochte site over dit speci
fieke onderwerp. Met een gemiddeld 
aantal van rond de 600 bezoekers 
per dag met uitschieters naar de 
1000. Dat is helemaal niet vreemd, 
want er zijn zeer veel scholen die de 
site bezoeken voor werkstukken en 
vragen. 

Dat is ook meteen het tweeledige 
van deze site, er staan veel onder
werpen op een manier uitgelegd dat 
ze toegankelijk zijn voor leken en 
scholieren van de lagere klassen, 
maar er zijn ook onderwerpen die 
pittig genoemd kunnen worden. Wat 
te denken bijvoorbeeld van de evolu
tie van veren, of de evolutie van het 
vliegen op zich. Er is in ieder geval 
ruime aandacht voor de theorie dat 
vogels directe afstammelingen zijn 
van dinosaurussen. 

Verder mag op zo'n site een 'data
base' met de dinosaurusgenera van A 
tot Z natuurlijk niet ontbreken. Van 
vele dinosaurussen wordt een korte 
beschrijving gegeven met vindplaats 
en grootte en ouderdom van de aan
getroffen fossielen. Bij de meeste is 
een door de webmaster gemaakte te
kening te zien. Er is natuurlijk ook 
een pagina waar alle nieuwtjes ge
meld worden, dus nieuwe vondsten 
van nog niet beschreven dinosaurus

sen of artikelen die hier iets mee te 
maken hebben. 

De site is rustig opgebouwd zonder 
veel flitsende schermpjes. Meestal is 
alleen op de openingspagina een 
korte flash animatie te zien. Voor de 
rest is het een mooi geïllustreerde, 
duidelijk leesbare site waar de index
pagina altijd in beeld is zodat navi
geren een koud kunstje is. 

Je kunt de indexpagina in twee 
delen splitsen, een gedeelte waar je 
screensavers kunt downloaden of 
bureaubladen of een puzzel kan 
maken. Dus meer gericht op jonge 
mensen. Het tweede gedeelte omvat 
alle relevante onderwerpen zoals 
Dino nieuws, Algemene dino info, 
Fysiologie en gedrag, Classificatie, 
Vogeltheorie, Dinosaurus A-Z en 
Paleo-portretten met stukjes over 
wereldberoemde paleontologen waar
onder onze eigen Jan Smit. Al deze 
onderwerpen zijn weer op een eigen 
indexpagina in subhoofdstukken ver
deeld. Al met al een zeer uitgebreide 
site met onderwerpen voor alle lagen 
van de bevolking. Scholieren van 
zowel basis- als voortgezetonderwijs, 
leken, maar ook voor de wat meer 
ervaren dinodeskundigen. 

Nieuwsgierig geworden? Zet uw com
puter aan en surf naar 
http://www.dinosaurus.net, als het 
onderwerp u interesseert zult u de 
komende uurtjes wat te doen heb
ben. 

Engeland 
Onze leden die naar Engeland en in 
het bijzonder naar de kust van 
Somerset en Lyme Regis gaan doen 
er goed aan zich vooraf goed in het 
gebied te verdiepen. Hiervoor zijn er 
een aantal uitstekende sites. 
Mogelijk komen wij er in de toe
komst uitgebreid op terug, maar uit 
eigen ervaring willen wij er twee nu 
reeds onder de aandacht brengen. 

uk fossils network 
http://www.ukfossils.info/ 

Jurassic cliffs 
http://www.g6csy.net/fossil/photo-
sbh.html 
Uitstekende foto's om in het terrein 
goed te kunnen aangeven waar men 
is en in later stadium dienend als ge
heugensteun. 
http://www.g6csy.net/fossil/bm.html 

Prima beschrijving van zone's, forma
ties, fossielen enz. 
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