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opnieuw bekeken
Zoekdag Limbricht
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Golden grMax

Ceschikte detector voor hobbyisten
die veel op stranden en recreatie terreinen zoeken. Uitgerust met een semielliptische spider zoekschijf z4x zo cm
Notch om trekringetjes uit te schakelen, 4 toon-

hooges.

f 1799,-

U zoekt een geavanceerde en toch lichte
detector, dan is deze Bandido hetgeen u
zoekt Met variabele discriminatie en tune voor
een optimaal dieptebereik Voor wat extra dieptebereik
koopt u deze met een 25 cm. schijf ì.p.v. zo! ro kHz

Conquistador

Sand Shark
Nieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Pulse
lnductie Geschikt voor de zoutwaterzoekers/duikers. Geen last van zouteffecten

I

t 1995,V/ordt veel verkocht aan archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige bediening,
geringe gewicht en door zijn hoge gevoeligheid, ook in lastige grondcondities. Verschil
t.o.v. de Silver Sabre ¡.rMax: de Conquistador heeft een
vaste alle metalen-stand en een frequentieschakelaar
om storingen van andere detectors uit te schakelen

I 1349,-

Silver Sabre pMax

De meest verkochte klassieker is
verkleind! Toppunt van profession
teit, eenvoud en hanteerbaarheid.
ten en zoeken. Weegt slechts 999

Í 1269,-

eutlass ll pMax

sl=ço
Als u een detector koopt voor
een van uw familieleden of als
back-up, denk dan eens aan deze
detector. Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding!

f 999,-

Compadre
Kleine krachtpatser, vervangt de Amigo
ll. Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de
stort te gebru¡ken, deze detector heeft

n

I

o-discriminatie!

f 749,-

Tiger Shark
N ieuwste onderwaterdetector va n Tesoro. Voorzien
van een zout- en een zoetwater- stand. Nu met inlegbatteri¡. Hoge gevoeligheid uiteraard voor kettingen
en kleine gouden voorwerpen.

I 2399,-

Sovereign XS-2a

PRO

Supergoede detector, met name op zout/natte
en gemineraliseerde terreinen. Geen diepteverlies, werkt op r7 frequenties (BBS systeem)
Uitgerust mel z5 cm wide
scan zoekschijI oplader,
oplaadbatt., heuptas.
De digitale meter is
een aparte accessotre

f 2295,-

Meter

f 500,-

f 3495,Relic Hawk
Professionele detector met 40 cm wide scan zoekschijf.
Specialiteit: ongekend dieptebereik voor middelgrote voorwerpen (tussen 5 en 5o cm) Pakt echter ook munten. Door
zijnhoge gewicht minder geschik als enige detector. \)lordt
geleverd met: lader, rugzak, hoofdtelefoon en beschermkap,

Excalibur f 000
Dtl
De enige (onderwater)detecwaarmee je letterlijk overal goed
kunt zoeken en rommel kunt discrimineren, zonder gehinderd te worden door
zouteffecten, zware mineralisatie of een kombinatie hiervan. Toekschijî z5 cm. Wordt geleverd met
hoofdtelefoon, oplader en beschermkap.

'

tot

-

f 3295,-

Digitale revolut¡e van Minelab,
ongekend dieptebereik door de vele
revolutiona¡re v¡nd¡ngen die toegepast zijn! Nu ook 20 cm zoeksch¡¡f
als accessoire beschikbaar.

llerkt op

een totaal nieuw systeem, FBS

geÏeten (Full Band Spectrum). Deze

ø

&

nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot
z8 verschillende frequent¡es uit, variërend van r.5 kHz tot loo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als de discriminatie-prec¡s¡e wordt verbeterd.

Musketeer XS Pro
Na de Explorer XS het best verkochte model van Minelab.
Professionele detector met een bijzonder goed
dieptebereik. veel akkerzoekers vinden dit de beste analoge
detector die er is. Discr¡minatie van ijzer is zeer goed.
Ulide scan zoekschijfvan z5

f 1899,-

cm. Met grondonstoringsknop. \)lordt geleverd met oplader en beschermkap. Heuptas + band om er een heupmodel
van te maken.

Musketeer

XS

Zie XS Pro, maar dan met 20 cm
zoekschijf en met gewone
batterijen.

I 1599,-

Musketeer Colt
Goedkoopste detector van de Musketeer serie. 5kHz.
Zeer goed dieptebereik en prima gevoeligheid.

f 1299,-

z Inhoud
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Ditmøøl gleed een dik pøkket bíj onze leden door de bnevenbus. Naøst het
møgøzíne nøtuurlíjk weer het øønmeldingsformulíer voor de verkiezing
v

ondst v øn het j aør zo o o.

Extrø zijn bijgevoegd drie formulieren vøn de ROB nømelíjk het ArcLús
øønmeldingformulier, het Archis boekje met hierin de høndleidíng voor het
invullen vøn het aønmeldingsfonnulier plus een losse ødressenlijst vøn de
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Tijd voor verandering.
Het vondstaanmeldingsformulier van ARCHIS

t4

Vondst van het jaar

Vakmanschap is

meesterschap

r8
22
23
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Kees Leenheer heef. het de eerste

weken vøn het nieuwe jøør druk gehød onl weer

een

juiste verhouding in

het blad te krijgen. Meer advefteren geefi meer inkomsten die døn weer

vertaald kunnen worden naør de inhoud vøn het blød. Kees kennende zøl
hem dít ook dit keer weer gelukt zijn.

Met enige regel møat zullen we nu versløg gøøn doen over bezoekjes aøn
onze leden in den lønde. Denk níet døt we onverwøchts bíj u op de stoep
zullen støøn. IJ zuh ver vøn tevoren worden gevrøagd onl tnee te werken.

in de økker. Biologischboeren
problemøtíek rondom het BSE
gebeuren, als je de week- en dagbløden leest, Dumpøn vøn mest is døn
gebeurd. Echter deze cisis heefi ook en øndere kønt waør wíj als zoeker
wel m.ee te møken knjgen. Nømelijk als dít geheel doorzet, zullen er weer
meer boeren rnoeten stoppen, wo,t weer inhoudt dat er minder grasland c.q.
økkers beschikbaør zíjn wøør wíj onze mooíe hobby op kunnen blijven
Is de BSE cnsis de red.dingvønhet metøøl

zou een oplossíngkunnen zijn voor

Bronstijdvondsten

opnieuwbekeken
o Verder zoeken
o Waar de graafrnachine's
in werking treden
o Vraagl¡aak

h voorwoord schríjfi is het Ølrijd møør øfwøchten of de ínformatie

je krijgt uiteindelijk bewøørheid wordt.

dø

uítoefenen.

32
Volgend

jøør møørt zullen wij ons rc-jørig jubiløum vieren. De øctiviteiin een ver gevorderd stødíutn, Døtum en pløøts zuLlen

tencommíssie ís al

binnenkort d.oor de øctíviteitencommíssie bekend worden gemøøkt. Het
Detector magazine is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaar.

staøt echter nu øl vast døt er een pøar dikke verenigingspnjzen extrø

Sluitingsdatum kopij: r februari zoot

Johøn Koning

zíjn

te vørdíenen.
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woarde zijn, moeten binnen drie dagen

markeren en de politie waarechuwen

Zoek nooit op archeologísrhe lerreinen,

Vondsten, wootuan men redehjkewtjs kan

oonnemen ofvermoeden dat deze van

vereniging'de Detector

n døtecto

is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grosmot)

je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

Maak alle gaten weer netjes dicht en wel
zo, dat er geen schade zichtbaar

landeigenaor of beheerder van de grond.

eologische i nstonties, zoals d e

provinciaal archeologen en het KPK.

I

Het

's

nachts zoeken zonder toestemming

van de landeigenaor is verboden lemand

die's nochts zoekt is verdacht bezig

Van de redactie
Meestal wacht ik met het typen van dit stukje tot we klaar zijn met
de layout van het magazine op de computer. Het magazine ziI
gelukkig weer in elkaar, en het was een behoorlijke klus die heel

wat avonduurtjes kostte. Het eerste magazine van het jaar brengt
altijd extra werk met zich mee. De adverteerders moeten worden
benaderd of ze weer willen adverteren. Schrijvers benaderen voor
het schrijven van artikelen enz.enz. lle hopen dat u met het
resultaat tevreden bent, en dat u er veel leesplezier aan heeft.
Zoals u misschien hebt opgemerktzi¡n er z pagina's advertenties
bijgekomen en is het vondstaanmeldingsformulier vervallen.
Als compensatie voor de extra advertenties is het magazine 4
pagina's dikker geworden. Ook hebben we deze keer z pagina's
met vondsten in kleutgedrukt-Lleltsìe bedoeling dit in meerdere
magazines te doen.
ln dit magazine treft u veel inzendingen voor de rubriek "Vondst
van het jaar". Persoonlijk vind ik dit een leuke rubriek, want zo
krijg je een goed beeld van de topvondsten van het afgelopen jaar.
Blijkbaar vindt u als lezerfzoeker de rubriek ook leuk, want het
aantal inzendingen neemt elk jaar toe. Heeft u vorig jaar niet veel
gevondenì Misschien vindt u dit jaar wel iets leuks of interessants,
en kunt u meedoen met de vondst van het jaar.

Jøørvergødenng 2oo1
Het bestuur wil u ook dit jaar van harte uitnodigen voor het
bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze algemene vergadering zal plaatsvinden op
zalerdag r9 mei zoor, aanvang: 9,3o uur in
"Het Huiken" te Elburg,
Agenda

Opening, mededelingen, ingekomen stukken, jaarverslag zooo,
- decharge penningmeester,
benoeming nieuwe kascontrole commissie, contributieverhoging
z o o z, v erkiezing bestuursleden, rondwaa g, sluiting.
verslag kascontrole commissie

Toelichting contributieverhoging zooz
Het bestuur stelt voor om de contributie per r januari 2ooz Ie
verhogen rot f 57,5o. Dit bedrag zal in euro's worden afgerond tot
z6 €. De contributieverhoging is nodig, omdat sinds de laatste
contributieverho gin g j anuari' 9 9 ) de prljzen for s zijn geste gen.
Dit geldt met name voor de twee grootste kostenposten van de
vereniging; het magazine en de verzendkosten. Om u enigszins
een idee te geven van de prijsstijgingen van de afgelopen jaren
(

ln de loop van het jaar zullen er een aantal nieuwe rubrieken in het
magazine bijkomen. lUelke dat merkt u vanzelf. We willen in ieder
geval meer gebruikerservaringen plaatsen, aandacht besteden aan
het schoonmaken van vondsten enz. We hebben een aantal nieuwe
schrijvers die regelmatig iets in het magazine gaan schri.jven, maar
kunnen natuurlijk toch ook uw hulp goed gebruiken. Zo willen wij
bijvoorbeeld graag weten wat u van uw detector vindt. De goede
en minder goede eigenschappen van het apparaat. Ca er eens
serieus voor zitten en schrijf uw ervaringen met uw detector op
papier. Het magazine is grotendeels afhankelijk van de inbreng van
de leden. Dus ook van u.

volgt hier wat cijfermateriaal.

Het aanmelden van vondsten dient voortaan op het meegezonden
formulier te gebeuren. Dit formulier wordt maar één keer meegezonden, dus u kunt het beste een aantal kopiëen maken en die
voortaan gebruiken. ln het artikel van Fred Brounen, medewerker
van de noe, doet hij uit de doeken hoe het aanmelden van vondsten precies moet gebeuren. llij hopen dan ook dat u veel gebruik
gaat maken van dit formulier. Heeft u nog vondsten in de vitrinekast die toch eigenlif k aangemeld zouden moeten wordenì Lees
het begeleidende boekje dan eens goed door en meld uw belangrijke vondsten aan. llillen wij in de toekomst met onze mooie hobby
verder kunnen gaan dan zullen wij er ook serieus mee om moeten
gaan.

Veel leesplezier, en wellicht tot ziens op de zoekdag
Kees Leenheer

1999

Prijsverhoging grafische indusuie 3,5/".
Dat komt voor de vereniging neer op een bedrag van
ongeveer;f r 05o,-.

2ooo

Prijsverhoging grafische industrie meI 2,4%o.
Hier komt nog een stijging van de papierprijs
overheen van plusminus 9%o. Bovendien werd de BTW
op porto verhoogd van 6o/" naar ry ,5%". Al met al komt dit
neer op een kostenstijging van ca. f 276o,-.

2oor

Prijsverhoging grafische industrie j,5%. BTW
verhoging vanry,5/onaar r9/o, alsmede een
(verwachte) papierprijsstijgingvan ca 6-8%". Al met al
komt dit neer op een kostenstijgingvan f ß76,-.

Dit betekent dus, dat we over deze drie jaar een kostenstijging
hadden van f 5686,-, terwijl de contributie gelijk is gebleven.
Als we alleen al deze stijging van de kosten verdelen over het
huidige ledental komen we op een bedrag yartzo'rt vier gulden
per lidll Hierbij komt verder, dat we het aantal pagina's in het
rnagazíne gaan uitbreiden, en verder is het de bedoeling dat er
ook meer in kleur wordt afgedrukt. Dit alles, om u nog meer
leesplezier aan te kunnen bieden.
In het licht van de genoemde kostenstijgingen, en daarbij dus de
extra kwaliteitsverbetering van het magazine, is de voorgestelde
contributieverhoging alleszins redelijk. Een deel van de kosten
kon namelijk opgevangen worden door de grote ledenaanwas van
het afgelopen jaar. Desondanks blijft, om ook in de toekomst aan
uw wensen en verwachtingen te kunnen voldoen, een kleine
contril¡utieverhoging noodzakelijk.
Herbenoeming bestuursleden
De bestuursleden D. Eekhof, en f . Koning zijn periodiek aftredend. Beide bestuursleden zijn herkiesbaar. Het bestuur draagt
hen voor voor herl¡enoeming. Het is mogelijk deze voordracht

METAL

XPDETEffiOFß
XP Metaaldetectors

gaan verhazingwekkend diep...

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de helangrijkste
e i genscha pp en va n XP - D ete cto rs
De door ons team gemaakte ADVENTIS en ADX200 metaal
detectors staan synoniem voor de hedendaagse kwaliteit, en onze
technologische vooruitgang. Deze detectors zijn een dramatische
verbetering ten opzichte van de reguliere detectors. 0nze technici
hebben, in samenwerking met diverse ervaren detector-gebruikers,
voor de ADVENTIS en de ADX200 de perfecte balans tussen
dieptebereik en discriminatie ontwikkeld.

Door het inbouwen van een ultrasnelle microprocessor
(voor de signaal analyse) bereiken we een hogere
gevoeligheid en een betere afwijzing van ongewenste
signalen. Door de dubbele discriminatie hebben we
een belan g rijke f lexibiliteit in meta a lafwijzin g,
waardoor we optimale prestaties krijgen in het veld.

@

omscrnuvrrrc

Robuuste 22 5 cm waterdichte
zoekschotel met beschermkap.

Speciaal verstevigd verbindingsstuk
Fiberglas ondersteel.
D raaisluiting
Comfortabele foam handgreep.
0nbreekbare armsteun.

0nze expertise, in elektromagnetisme, heeft ons in staat
gesteld om, een laag frequente 'Dubbele-D' zoekspoel te
ontwikkelen die een extreme dieptebereik heeft.

Duurzame schotelka bel.

Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mount te gebruiken.
Frequentie: 4600 Hz.
Dubbele discriminatie.
Alle metalen stand.
Grond afstelling: automatisch of handmatig.
Normaal / Mineralisatie schakelaar.
Voeding: I AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.
Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met oplaadbare
pack.

Vanaf het eerste moment dat je een XP-Detector ter hand neemt
zul je versteld staan van het gebruiksgemak. 0fje nu beginner of
gevorderd bent, je zult aan deze detector veel plezier beleven,
vooral door de handige instellingen voor snel en gemakkelijk gebruik.

XP-Detector is er trots op innovatieve producten te ontwikkelen van
hoogstaande kwalite¡t en duurzaamheid.

IMPORTEUR:

Øøw¡orctukt
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL)
Tel. (0114) 370480 - fax (01141 370481

lnt.00 31 11 43 70 480
E-mail: detect@wxs.nl
lnternet: www.detectornet.nl

Pack.

scan schote
E

-

Elektronica: 2jaar op onderdelen en uurloon.
Schotel: 1 jaar op onderdelen en uurloon.

Lidmaatscha
met andere kandidaten. Het is statutair vereist dat
deze aanvulling schriftelijk ondersteund wordt door tenminste
vijf leden. Aanvullingen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. Deze aanvulling dient ondertekent en wel, voor rz mei
zoor in handen van de secretaris te zijn. Aanvullingen die op of
na rz mei binnenkomen of niet volledig zijn, worden beschouwd
als niet te zijn ingebracht.
aan te vullen

De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van De Detector Amateur. Familieleden of kennissen (uiteraard uitgezonderd
familieleden die steunlid zijn) kunnen helaas niet worden toegelaten. In overeenstemming met de statuten moeten alle aanwezi
ge leden de presentielijst hebben getekend.

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar. Opzegging dient uitedijk op r augustus schriftelijk binnen
te zijn. De contributie per lid

bedraagtrf55,- perjaar. Voor gezinsleden geldt

een aantrekkeli.jke korting.
Postbank t675ooo, ING Bank 67 8o 04 9oo t,n,u De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz, komen

Activiteitencom missie

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor vragen, suggesties enz. over

van de vereniging terecht. Vandaar

zoekdagen, determinatiedagen

dat we de adressen weer eens op een

kunt u terecht bij: G. Lukassen,

rijtje zetten. Wilt u zoveel mogelijk
schrijven in plaats van bellenl!!

Gezinslidmøøtschøp
Herhaaldelijk

blijlt

het voor te komen dat er misverstanden
ontstaan over de term "gezinslid". Immers, een gezinslid is,
zoals het woord al zegl, eerr lid van het gezin. In verenigingsverband wordt de term echter gebruikt voor leden van de
vereniging die wel lid zijn van De Detector Amateur, maar
niet het Detector M agazine ontvan gen. Zo' n " gezinslidmaatschap" wordt vooral aangegaan als een ander lid van het gezin
reeds het Detector Magazine ontvangt en men liever, in plaats
van twee magazines te ontvangen, het magazine met elkaar
deelt. Uiteraard geldt voor zo'n "gezrnslidmaatschap" ook een
ander contributietarief, namelijk / r7,5o.

Het woord "gezínslid" is dus binnen de vereniging voor

tweeërlei uitleg vatbaar. Hier ontstaat dan ook de verwarring.
Vrijwel iedere zoekdag heb ik bij de inschrijving te maken met
leden waarvan de zoon of dochter graag mee wil zoeken voor
het ledentarief , maat geen lid is van de vereniging. Immers
zoon of dochter is een lid van heI gezin, en in het magazine
slaat toch dat het inschrijftariefvoor leden en gezinsleden
gelijk is. Deze argumentatie is logisch en ik heb er dan ook
wel begrip voor. Toch wordt ook in deze gevallen het inschrijftarief voor niet-leden gehanteerd.
Als bestuur vinden wij het erg vervelend dat een verschil in
interpretatie van een term voor deze verwarringzorgf. Om
deze verwarring in de toekomst te voorkomen is besloten om
de term "gezinslid" te schrappen en in plaats daarvan de
nieuwe term "steunlid" te hanteren.
De omschrijving van een steunlid is nu als volgt:
"Steunleden zijn volwaardige leden van De Detectot Amateur
met de daarlrijbehorende rechten en plichten. Zij onwangen
echter niet het Detector Magazine. Hiertegenover staat een
aangepast (momenteel ;f r7,5 o) contributietarief. "
Een steunlid is dus eigenlijk hetzelfde als wat voorheen met
de oude term "gezinslid" werd bedoeld. Voor alle duidelijkheid; op zoekdagen betalen leden en steunleden dus het
inschrijftarief voor leden, dat is momenbeel f ry,5o. Voor alle
andere deelnemers geldt het niet-iedentarief. Dit inschrijftarief voor niet-leden is op dit rnoment f 35,-.
'We
verlrouwen erop dat met de introductie van deze nieuwe
term de verwarring definitiefverleden tijd is.

Dirk Srnílde

Meerpaal z't8, g73z AM Groningen,
Tel. (o5o) 541896.
zoekdag@detectoramateu

r. n

I

Advertenties, Opgraverties,
Ledenadministratie

Occasions, Kopij

Opgave van leden, adreswijzigin-

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

gen, vragen over de contributie bij:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

W. Woudstra, Melkemastate t6,

9zo5 CL Drachten.

8925

AP Leeuwarden.

Fax (o5rz) 545rr7.

w.woudstra@detectoramateur.

n

I

redactie@detectoramateur. nl

Vragen

Vraagbaak

Vragen over de vereniging kunt u

Voor determinatie van door u

kwijt bij onze secretaris:

gevonden voorwerpen dient u een
foto of duidelijke zwart-wit
tekening op te sturen naar:

D Smilde,
Pr. Bernhardweg 3t,
8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3)

631

D. Eekhol Vangstraat 46,
847r EXVlolvega,

978.

d.s m ilde@detectoramateu

r. n

I

vraagbaak@detectoramateu

n

r.

I

Bestuursleden
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Om mee te doen met de "vondst van het iaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o wootden,
te schriiven over het door u gevonden object Natuuilijk stuurt u duidelijke foto's van
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voonrerp mee. Voorwerpen van archælogische waarde dienen te worden aangemeld.
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Zeldzame Sceatta
Vervolg artikel in magazine nr. 54
De bovenkant die Danny gevonden
heeft, behoort inderdaad bij de
hanger uit de rre - r2e eeuw; wat
een toeval. De boven-

kant heb ik van
Danny cadeau
gekregen, erg tofvan

hem, nu is de hanger weer compleet.
Ik denk dat ik het
voorwerp laat restaureren. Verder zit
ik met een bronzen voorwerp, dat
niemand schijnt te kunnen determineren (zie tekening hiernaast van
mew. M. Troost).
Misschien kan
iemand er iets
meer over vertellen na deze publicatie (o343)

5rzr8o.
December was een

moeilijke zoekmaand, veel regen,
vorst en sneeuw.
Toch zijn we er
een paar keer opuit getrokken. En op
een van die dagen wear we o.a. van
top tot teen onder de bagger kwamen
te zitten, zat het geluk toch weer
mee. Eerst vond Niels een mooie
middeleeuwse riemtong, even later
vond ik een prachtige zilveren
sceatta. De andere jongens hadden
er al eens één ofmeerdere gevonden.
Nu was het mijn l¡eurt. De sceatta's
die de andere jongens gevonden
hadden, zijn uiteraard bijzonder,
maar algemener van type. Die ik
gevonden heb, is volgens Bouke v.d.
Veen van het KPK zeldzaar¡r!

Het is een sceatta
uiITzo na Chr.

uit de Zuidelijke
Nederlanden
(rivierengebied).
Er waren er bij
Bouke tot op heden
rr van bekend, ik vond de rze.
Met deze muntwil ik ook meedoen
aan de vondst van het jaar.

r6e-eeuwse

rrfrg

Enkele weken na deze vondsten
zaten we weer eens ergens in
het veld, toen Danny op een
blindganger van luchtafweer-

geschut stuitte. Een bryzantgranaat met een doorsnede
van 40 mm en zo'n25 c-rn
lang, volgens onze explosievenspecialist Niels. Gelukki g ging er
niets mis toen Danny het ding
nietsvermoedend opgroef. Het was
maar goed, dat wij er op stuitten en
niet de bouwvakkers die hier straks
in de grond moeten wloeten (zli zljn
in ieder geval gewaarschuwd dat er
misschien nog meer kan liggen).
De granaat is inmiddels onschadelijk
gemaakt door de roo.
Ard.wie Schoenmøker

Alvorens ik met de detectorhobby
zou beginnen, heb ik me eerst eens
op de hoogte gesteld bij de plaatselijke archeologische dienst; dat was in

lanuan 2ooo.
Daar we¡d mij de mogelijkheid
geboden om ookvia de Oosterhoutse
archeologen te mogen zoeken.
Onder leiding van fohn Kuipers die
de gang van zaken voor detectoramateurs bij de archeologie regelt, kreeg
ik een plaats toegewezen waar ik

mijn lusten kon botvieren. In de
buurt van de locatie waar de archeologen een opgraving aan het doen
waren, mocht ik het gehele terrein er
omheen afzoeken, dit zou later op de
kaart gezet worden. Na wat duiten en
loodjes kwam er plotseling goud
naar boven. Mijn eerste indruk was
toch een beetje trvijfelend, zoiets van

Zilveren Hangertie
Hallo beste wienden Detector Amateurs. Ik ben fohan Vegelien uit een
klein dorpje in Noord-Holland. Nu
ben ik ongeveer anderhalfjaar lid
van de mooiste vereniging van
zoeken aardig verslavend is, voor mij
althans.
Afgelopen zomer vertelde een zeer
aardige boer mij, dat er op zijn
akkers iets buiten het dorp een paar
duiten waren gevonden en dat ik
daar ook wel mocht gaan zoeken.
Dit jaar stonden er uien, maar ik
mocht al zoeken tijdens het rooien
en daarna natuurlijk.

Dus ik op de fiets, schepje in de
fietstas, detector over de schouder.

halve centen, twee en een halve
centen en stuivers uit de oorlog, zelfs
een indiaan op een paard van tin
zonder poten (benen). Totdat ik een
paar dagen later op een kleine

signaal. Schep in de grond en ik had
een mooi zilveren hangertje tussen
mijn vingers. Ik heb het meegenomen naar de zoekdag in Bellingwolde en daar kreeg ik te horen dat het
een r8e-eeuws katholiek devotie
hangertje was.
Met dit hangerti. *il ik graag meedoen met de vondst van het jaar
zooo in de categorie 4 of 5.

J. Vegelien

Munties lagen er genoeg: duiten,

Romeins
Pronkstukie
Salland

uit

"goh, een heuse goudkleurige ring".
In heb hem toen laten zien aan de
mensen die er iets meer verstand
van hadden en het bleek te gaan om
eerr 22 karaat gouden damesring
maat 16 li4 uit r5oo. In de binnenrand staan de gotische letters s en ti4.
In die tijd kreeg bij een huwelijk
alleen de vrouw een trouwring, die
ze dan aan haar wijsvinger schoof,
dit omdat men vond dat daar de ader
liep, die naar het hart stroomde.
Voor mij een goed begin van miin
hobby. Met deze toch wel mooie
vondst wil ik meedoen met de vondst
van het jaar.
Ad Píjnenburg

wij diep een stukje van

Zoals altijd zochten we weer een

van

ak:ker op om te gaan zoeken, na eerst

munt te voorschijn, nog geen flauw

toesternming gewaagd te hebben
aan de boer die we al een beetje
kenden.
Als amateurarcheologen was ons het

idee wat hij gevonden had deed hij
het stukie in zijn fìlmroldoosje.
Verdere vondsten deden we die dag
niet.
Thuis aangekomen bij jan en onder
genot van een bakje koffie maakte hij
het stukje schoon onder water. fe
zouzeggen na het gezien te hebben
dat het een nepmuntie was van Shell
die je toen wel eens kreeg bij de
benzinepomp. En toch had het ook
wel iets weg van een Romeinse munt

terrein al bekend.
Na wat heen en weer gelopen te
hebben, hadden we nog maar weinig
gevonden alleen de gebruikelijke
grote ijzerstukken van ploegen enz.
Opeens gaf de metaaldetector van
fan, de Garret cr¡ zooo, een mooi
geluid. Na wat graafirerk haalde hij

een

alleen hij was te groot, laat staan dat
het van zilver was, de kleur was
namelijk heel anders dan de zwarte
kleur die je normaal gesproken

aanteft op een zilveren munt.
Wat we op dat moment nog niet
wisten, was dat we een uniek stukie

munt gevonden hadden.
Een paar weken later op een zoekdag
van de Detector Amateur waar wij
ook waren hadden we het muntstukje bij ons.
Op een gegeven moment hoorden
wij dat er een muntkenner was en
we lieten hem het muntstukie zien.
Hij keek er verbaasd naar met zijn
loep en nog een keer en hij draaide
het om; je zag hem denken.

Toen zeij hij, verrassend voor ons,
dat het muntstukje het leukste
voorwerp was dat hij die dag gezien
had en hij vertelde dat het Romeins
was en noemde nog een naam van
een Romeinse keizer. Nog steeds
geen idee van wat het muntstukl-e
teweeg zou brengen, besloten we het
aan te melden bij het rrr in Leiden
en de kontakten die we hebben bij
het non in Amersfoort.
Onder de scanner hebben we het
muntfragment gescand en nog iets
bewerkt en op daarna opgestuurd.
Wat we hoorden, deed ons hart
sneller kloppen. Het fragment van
de Romeinse munt is zeer interessant, werd er geschreven. Het gaat
om een zeer zeldzarne meervoudige
silqua van Constans ßlZ-lSo),
geslagen in Trier tussen )42 - 347.
Het origineel had een diameter
van ongeveer J5 mm.
De voorzijde vertoont een keizerskop
met diadeem naar rechts, met het

opschrift rr)nvrus ) rvr( rus)
coNsrANs Prvs FELrx euc(usrus).
De keerzijde heeft een afbeelding

van de keizer in militair tenue met
een veldteken in zijn rechterhand.
Op deze banier is als versiering een
krans aangebracht. De tekst luidt
TRIUMFATOR GENTIUM BARBARARUM

(overwinnaar van barbaarsen).
Bedoeld zijn de niet Romeinse
volkeren. In de afsnede staat met de
letters rn de muntplaats Trier aange-

zoals vieringen van verjaardagen of
herdenkingen. Dus eigelijk voor
speciale doeleinden, voor de normale
circulatie waren ze niet bedoeld.
Ze werden vaak uitgereikt ean hoge
ambtenaren en militai¡en.
De oplage was waarschiinlijk klein.
Het mooiste is nu dat dit fiagment
het enige exemplaar is van Nederlandse bodem en dus wij uniek
genoemd mag worden. En dat
gevonden op Sallandse bodem,
boven de grote rivieren, waar de
Romeinen eigelijk niet zoveel
geweest zijn.
Hoe dit fragment in de Sallandse
bodem is gekomen zal voorlopig nog
wel een raadsel blijven, alhoewel .....
Misschien is het meegenomen door
een gepensioneerd Romeins officier

of ambtenaar òie na zijn diensttij d
terug is gegaen naar zijn geboortegrond. Of het is meegenomen door
een Frank die na de Frankische inval
in Trier in een latere periode is
teruggekomen op zijn geboortegrond
en de munt heeft meegenomen als
oorlogsbuit. Of er komen in de
toekomst nog meer aanwijzingen
van een belangrijke plaats hier in
Salland. De tijd zal het uitwijzen.

Wij zouden met

deze vondst graag
mee willen doen met de vondst van
het jaar. En voor onze medezoekers:
bewaar ook de kleine stukies wie
weet is het wel interessant!
Tevens dank aan de nos en het rpr.

Benno Geertman

Toeval of niet
Ongeveer een week na de zoekdag in

Bellingwolde (Groningen) was ik aan het
zoeken bij mij in
het dorp. Op een
stuk land achter
de zeker 5oo
honderd jaar
oude kerk. Ikhad
daar al een r5eeeuwse vingerhoed
gevonden in goede staat.
Ook een paar duiten, maar die waren
geheel versleten of vergaan.
Een dubbeltje uit r9r8 kwam ik ook
tegen en een klein koperen ofmes-

sing mannenfiguur met kleding van
ongeveer 165o -r7oo.

Ik dacht een
moment dat ik
een zilveren
schaal gevonden had, dus
ik graven,

want mijn
schaal lag zeker
een halve meter diep.
Ik zag patronen in de schaal en na
enige moeite kon ik hem omhoog

trekken. Teleurgesteld zag ik een
gave siervelg van een jaar of3o oud.
Maar opgeven wilde ik niet, dus ik
ging verder zoeken.
En niet ver van de siervelg, een mooi
signaal, dus ik dacht: daar is nummer t',ìr'ee. Schep in de grond, een
steek en toen lag er een mooi rond
plaatje in het gat, Ietters zag ik direct,
maar ik dacht niet aan een munt.
Toen ik het eenmaal in handen
hield, zag ik dat het wel een munt
was, een zilveren 8-stuiver stuk
(langrok) van t6z6 uit Groningen,
met aan een kant het wapen van
Groningen, en aan de andere kant
Sint Maarten. En dat is toeval, zo
vlak voor rr november. Ik had nog
niet eerder zo'n munt gevonden.
Met deze mooie munt wil ik graag
meedoen aan de vonst van het jaar
zooo in catagorie z.

duid.

Dit soort medaillons werd in de
Romeinse tijd zeer geregeld uitgegeven door keizers bij feestelijkheden,

J. Vegelien

Gered van de ploeg
Ik zoek nog niet zo
lang met mijn
detector (White's
Classic rox).
In september zooo heb ik hem
gekocht van het geld dat ik voor

mijn verjaardag had gekregen (plus
een eigen bijdrage). Ik heb er altijd
een willen kopen, maar heb het weg
geredeneerd onder het motto
van daar heb ik te weinig tijd voor en
blijf je het wel leuk vindenl

Toen ik mijn eerste muntje vond
(onherkenbaar koper plaatje) was

Determinatie door Bauke van der

ik

waren: het eerste veld dat ik had
uitgezocht leek bezaaid te zijn met
metaalafval. Iedere meter bleef hij
signaal geven, de identificatiemeter
op zilver en een mooie zuivere toon,
maar er bleef afval boven komen.
Het huishoudelijk reglement om zo
veel mogelijk mee te nemen resulteerde in een kofferbak vol troep.
De boer is me er misschien wel
dankbaar voor, ik heb ongeveer het
hele veld omgeploegd en er een ton
afval afgehaald.

Het was dus zaak om een goede

zoeþlek

te vinden, nadat

ongeveer een

Ik kan die gasten dan ook niet
begrijpen, die praten over een tegenvallende zoekdag als ze maar een
paar onbelangrijke munties hebben
gevonden.

Ik moet zeggen dat ik mijn wei
meter voor meter heb afgezocht en
muntjes heb gevonden en ook de
halve Octavianus, Ik heb hem op het
veld bekeken, maar het leek nergens
op. Alleen de detectie van mijn
metaaldetector deed mij besluiten
om het goed te bekijken.Onwetend
ven wat het was, heb ik er een scan
van gemaakf en die gemaild naar
Harry Fokkens, lid van de Faculty
of Archaeology, te Leiden. Harry is
een archeoloog die in Oss al heel wat
opgravingen heeft gedaan. Harry zag
er ook iets in, maar wist ook niet
wet.
De uiteindeliike determinatie kwam
van het xpr in Leiden. Doordat ik
een tweede Octa-

ik zo

vianus vond,
werd de

rooo kilometer had

afgelegd (echtwaar).

zoek-

plek

Ik weet niet ofdit herkenbaar is,
maar je bent op zoek naar een
geschikte plek het enige wat je doet
is rondrijden; van zoeken
komt niets!! Laat
staan dat je iets

vindt.

Ik l¡esluit dat ik
een veld ga

nahrurlijk nog
veel
interessanter en
de archeologen
komen het veld daarom
onderzoeken. Als er iets
leuks uit komt, laat ik het

jullie zeker weten.

uitkiezen,
toestemming ga

wagen;en daat zo
als je altijd leest:
serieus ga zoeken. Ongeveer tweehonderd meter van mijn
huis is een maisveld en ik besluit dit
als "mijn veld" te beschouwen.
Toestemming heb ik meteen gekregen (hoewel ik eltiid het idee heb dat
je niet voor vol wordt aangezien als
je het waagt).

xpr in Leiden:

dolenthousiast.

er in een paar zoekdagen zeker 4o

Ik moet zeggen dat de eerste ervaringen met mijn detector niet geweldig

Veen van het

Om te eindigen met de titel

wil ik vertelÌen, dat

de

tweede Octavianus gewoon aan de
oppewlahe lag. Ik kon hem zo
oprepen. Zo gauw als het land wat
droger is, wordt het omgeploegd en
bemest en ik denk dus dat deze
detectoramateur deze munt heeft
gered van de ploeg.
Peter Regler

r. Het gehalveerde stuk is te beschrijven als een dupondius ofas geslagen
onder Octavianus, ca. 36 v Chr., in
Copia (Lugdunum). Oorspronkelijk
toont de vz. devan elkaar afgewende
koppen van Caesar en Octavianus en
het omschrift rMP cAEsAR orvr F Drvr
rvlt. De kz. een scheepsboeg -met
roeiriemen- en bijtekens en de tekst
coern. Dittype is beschreven bij
Burnett "Roman Provincial Coinage"
onder de nrs. 514-5r5.
2. Het niet gehalveerde stuk is een
dupondius ofas geslagen onder
Octavianus, ca. 36 vChr., in Vienna.
Deze munt toont op de vz. de van
elkaar afgewende koppen van Caesar
en Octavianus en het omschrift rrvrp
cAEsAR Drvr F Drvr rvr-¡. De kz. een
scheepsboeg met een opbouw
bestaande uit rechthoeken en de
tekst c - r - v. Dit type is beschreven
bij Burnett "Roman Provincial Coinage" onder de nrs. 5t7.
Beide munten zijn gemaakt van
brons met een hoog loodgehalte
(vandaar de spectaculaire kleurenln Nederland komen deze munten vrijwel
uitsluitend voor in een militaire
context (hoe kan het ook anders).
Over de circulatieduur is moeili¡k iets
te zeggen; in Nijmegen komen ca.
too ex. nog voor. Cezegd moet
worden dat vrijwel elle exemplaren
gehalveerd zijn.
reeks van het koperoxide).

Stenen striidhamer
willen we meedoen met de vondst van het jaar.

ceremoruele doeleinden.

deze vondst. Graag

Ze hebben

geen last van

N.B. We hebben in Amersfoort totaal
de

Op z7 oktobeÍ 2ooo
gingen mijn zoontje en ik zoeken op
een terrein dat ze aan het afgraven
waren in Amersfoort. Na het vinden
van een paar munties viel mijn oog
ineens op een weemd stuk steen, dat
uit de grond stak. Ik nam het mee
naar huis en na het bekeken te
hebben dacht ik dat het een soort
stenen bijl was. Het bleef in mijn

bijl z

weken gehouden
om er foto's en een gedetailleerde tekening van te maken en het
te beschrijven in hun boeken. fullie
begrijpen dat we erg trots zijn op

niet meewerkende

stadsarcheologen. fe kan binnenlopen wanneer je wilt met vondsten.

Al is de vondst rtogzo ge$/oon, ze
leggen alles uit. Dank daawoor.
Jøn en Mike Blød

gedachten zitten en's maandags zijn
we meteen naar de stadsarcheologen
gegaan. We werden geholpen door
Hans de fong en na een blik op de
vondst keek hij ons heel verbaasd
aan en zei dat hij kippenvel kreeg, en
waar we het gevonden hadden, want
het was uniek voor Ame¡sfoort.
Het bleek een stenen hamerbijl of
strijdhamer te wezen en het werd
gedateerd ongeveer 25oo - 2ooo v.
Chr. De steensoort was fijnkorrelig
graniet en het werd gebruikt in de
standvoetbekerculh¡ur. Over de
functie zijn de meningen verdeeld,
het is het meest waarschijnlijk
gebruilt als statussymbool of voor

V-r
Toen Gerhard Fieseler in de oorlogsjaren tot het ontwerpen van de vr overging zal hij nooit geweten
hebben wat voor ellende hij teweeg
zou brengen. Overal, maar dan ook
overal vielen de bommen neer.Zo
ook in Oosterhout, maar liefst zeven
stuks.

Toevallig mochten wij bij een opgraving de motor vinden van zo'n v-r.
Het unieke van deze motor is, dat hij

nog nagenoeg heel is, wat meestal
niet voorkomt om dat alles bij de
explosie in brokstukken verandert.
De motor, die wij gevonden hebben
is niet meer dan een plaatstalen pijp
van zo'n J meter lang. Ook bij dit
onderzoek werd de metaaldetector
ingezet evenals de mensen van de
too.Zij zochten de bodem afnaar
eventuele resten van de bom zelf, die
gelukkig niet werden gevonden.
Wel werden er door mij met een
detector nog wat losse onderdelen
teruggevonden, die bij de motor

hoorden. Op zich een zeer bijzondere vondst, want door de vondst van
de motor zijn de brokstukken die de
detector heeft gevonden, veel makkelijker te determineren. Gelukkig is er
op Internet nog wat tenrg te vinden,
zelfs een heel handboek in het Duits
van zo'n projectiel. Met de vondst
van de losse v-r onderdelen wil ik
meedoen met de vondst van het jaar
verkiezing.
J. Kuípers

Het geheim van de stuivers

Het was eens tijd om mijn XLT eens
een keer uit te laten op een maisakker. Dit viel niet mee, er lag nogal
veel water op het land. Toch proberen, kijken ofer nog iets te vinden is.
Mijn eerste twee vondsten waren
munitiehulzen uit de Tweede
Wereldoorlog, het volgende signaal
was een zilveren ring uit begin zoe
eeuw. Toch iets leuks gevonden. Na
deze ringben ik gestopt met zoeken,
er lag teveel water op deze kleiakker,
en dat zoekt niet echt lekker.

Vlakbij lag een speelveld, op dit
speelveld ben ik gaan zoeken. De

trekringen kwamen je al tegemoet,
toch maar proberen, kijken of hier
nog wat ligt. Na tien minuten zoeken, was het raak. En hoe! De eerste
stuiver was binnen, maar de XLT

bleef signaal geven, de ene na de
andere stuiver kwam naar boven. De
XLT raakte overspannen, dat leidde
tot overload op het scherm. Ik ben
gestopt met zoeken en ben de lei
dingzoeker metaaldetector, de
Pro>o<on MV-9, op gaan halen. Weer
temg op het speelveld heb ik eerst
met de XLT het stuk waar de munten lagen, afgebakend en daarna heb
ik met de Pro>o<on de munten opgezocht.
De ene stuiver na de ander kwam te

voorschijn. Sommige munten lagen
op een stapeltje van 5 bij elkaar. Het
waren verder meest stapeltjes z, 3 of
4. Wie was het ook weer, met die
kreet ....? Oh, ja, Ruud de Heer, r
keer zwaaien, ro ofzo keer graaien,
of zoiets. (In dit geval geldt dit wel
voor mij!) De geldkoorts slaat nu
echt toe en ik werk als een bezetene,
met mijn twee detectors werk ik
mijn baantjes af. Ik lijk Dagobert
Duck wel, ik wordt rijk, steenrilk,
nou ja, rijk, het zijn stuivers, maar
goed. Het is leuk om ze te vinden en

daar gaat het om, niet om rijk te
worden, want dan ben je verkeerd
bezig. In totaal heb ik 3o5 munten
gevonden, waawan 296 stuivers.
Wat mii wel opviel, zijn de jaargangen en het aantal stuivers. Van het
iaar t993 heb ik er rr4 gevonden.
Van de jaren 5o en 6o, slechts 19,
van de jaren 7o en 8o bij elkaar 83
munten. De jongste stuivers, dat zijn
er slechts 5 zijn van 1998.
De waag waar ik mee zit: wie, waarom en wanneer zijn deze munten in
de grond gestopt) Zelagen maximaal r cm diep en ook nog opgestapeld en soms in groepjes vart zo'rt zo
tot Jo munten bij elkaar. Zli ze voor
een spel gebruikl Dit kan mogelijk
zijn. Tussen de stuivers heb ik ook
nog een 4-tal buitenlandse munten,
een 4-tal andere Nederlandse munten, een penning en een tentharing
gevonden.

Wie het weet, mag het naar de
redactie sturen. Het zal voor mij het
geheim van de stuivers zijn.
Graag wil ik meedoen met de vondst
van het jaar.

A. Huisman

Bronzen crucifìx
Soms heb je een jaar dan vind je
weinig biizonders en zo heb je een
jaar dan vind je het ene na het
andere leuke voorwerp. Vorig
jaar(t999) was zo'n jaar dat er door
mil' weinig bijzonders werd gevonden. Nu moet ik er eerlijk bij vertellen dat ik niet iemand ben

die stad en land afvliegt
op zoek naar een geschikte zoekplek. Ik zoek het
over het algemeen dicht bii
huis en vaak zoek ik dezelfde stekjes
afals het jaar ervoor.
Het jaar zooo echter was weer zo'n
jaar dat er allerlei leuke vondsten
boven kwamen, variërend van een
Romeinse bronzen munt tot aan een

loden speelschijfi e, rekenpenningen,
complete r7e-eeuwse gespen en
meer van dit leuke spul.
Nu wil het geval dat er bij mij in de
buurt meerdere zoekers actief zijn,
dus om nog een beetje kans van
slagen te maken moet je wel eens
wat uitvinden. Afgelopen zomer
vertrok ik dan ook wel eens om 5 uur
's ochtends, zodat ik alleen en ongestoord wat stuþes land kon afzoeken, met toestemming uiteraard!
Zo ook op een zaterdagochtend. Ik
ging om 5 uur van bed, even eten
e.d. en op de fiets naar een van mijn
favoriete zoeþleþes, aan de rand
van mijn dorp. Meestal zoek ik dan
tot een uur of ro, heerlijk alleen in

het woege ochtendgloren, nog lekker
fris en alleen het geluid van vogels
om me heen.
Ik was denk ik al een r, 5 uur bezig
en had al een mooie duit en een,
naar later bleek, woeg middeleeuws
onderdeel van een gesp gevonden
(met hierop afgebeeld een gestileerde vogel) toen er opeens een auto
aan kwam rijden. Een collega zoeker
was ook vroeg op pad gegaan en was
verbaasd dat ik hier al zo vroeg liep.
Hij woeg nog of ik al wat had gevonden en ik vertelde hem dat ik wat
koperspul had gevonden, nog niet
veel bijzonders. Hij wist mil'te
vertellen dat hij hier ook al eens had
gezocht en zei stellig dat hier wel

niets zou liggen. Nu had ik ook geen
erg hoge verwachtingen, want ik had
hier ook wel eens gezocht zonder al
te veel resultaat, maar goed, je weet
maar nooit.
Deze collega zoeker heeft denk ik
nog even een kwartiertje meegezocht
maar kreeg kennelijk geen enkel
goed signaal en ging weer snel op
zoek naar een andere plaats, hopend
op meer succes.
Toen het voor mij biina tijd was
geworden om huiswaarts te keren,
liep ik nog even langs de plaats waar
de collega-zoeker had gezocht. Tot
grote verbazing kreeg ik op 5
centimeter vanzijn spoor een hard
en luid signaal en zag plotseling
boven op de modder een bronzen
kruisje liggen. Blij als een kind reed
ik naar huis nog niet precies wetend

mijn

wat dit nu voor ding was. Thuis heb
ik het lcuisje schoongemaakt en
deze zag er nog erg mooi uit zag.
Het kruisje is ongeveer 3 cm groot
en heeft op beide zijden de gestileerde afbeeldingvan fezus, zliheterg
simpel weergegeven. Na determina-

OveÍzicht zooo
Het zal u waarschijnlilk wel zijn
opgevallen dat er in de laatste
magazines en het rnagazine dat nu
voor u ligt, een groot aantal inzendingen voor de rubriek 'vondst van

weer hele leuke en mooie vondsten gedaan, en niet alleen metaal-

het jaar' zijn opgenomen. Totaal
z8 stuks, en dus meer dan het
vorige jaar. Ook dit jaar zljn er

vondsten. Bij de vondsten zitten
immers twee prachtige stenen
bijlen. Voor het gemak hebben we
alle inzendingen nog een keer op r
pagina gezet. Ook dit jaar wagen
we u om de bijgaande kaart in te

r Munten tot r

z Munten vanaf
Gouden
Romeinse

munt
M. Evers

Gouden
Romeinse

munt
D. de fager

tie bleek het om een bronzen cn¡cifix

uit de roe eeuw te

gaan.

Met deze vondst wil ik graag meedingen naar de vondst van het jaar.

Munt
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Groningen
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Vegelien

B. Geertrnan

f. ophof
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metaal

Romeinse

munten
P. Regter

Vuurstenen
bijl
R. Frazer
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vullen. U kruist bij elk van de 5
categorieën één winnaar aan. De
kaart dient uvóôr zo maart naar

vveer van planzijn te organiseren.
Vermeld wel even uw naam en
adres op de kaart.

zooo'op de zoekdag aanwezig
zijn. Het is de bedoeling dat de
vondsten in een vitrine geplaatst

Prijsuitreiking

worden, zodat alle mensen op de
zoekdag van deze vondsten kunnen genieten.

ons op te sturen.
Gratis naar Engeland
Uit de ingezonden kaarten wordt
op de zoekdag in Limbricht één
kaart getrol:ken waarvan de inzender van de kaart gratis mee mag
met de reis naar Engeland, die we

De prijsuitrefüng zal dit jaar niet
op de jaarvergadering maar tijdens
de zoekdag in Limbricht op z4

maart worden gehouden.
We hopen dan ook dat alle inzenders van de 'Vondst van het jaar

3 Gebruiksvoorvverpen geen metaal
55

weer uit mooie boekenpakketten.

6 Sieraden

Stenen

Ploegijzer

strijdhamer

A. Schoenmaker

). en M. Blad

Gebruiksvoorwerpen metaal

Prijzen
De priizen bestaan ook dit jaar

Ottonische
pinkring
J. Postma

iS

á.

Vr onderdelen
f. Kuipers

Lakzegel-

stempel
B. en ]. Heldoorn

Fragment
Romeins

Pelgrims-

insigne

diploma

R. Fricke

W. Martens

r6e-eeuwse
53

ring

Ampul

Bronzen

kokerbijl

A. Piinenburg
S. Eekhof

J. Lamers

54

Bronzen
kokerbijl
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f. Vegelien
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Fred Brounen
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T¡id voor veranderi ng
H

et vondstmeld i ngsform

u I ier

van

immers niet zo heel veel anders
gesteld dan met een bedreigde dier-

of plantensoort. Een oudheidkundig
object zonder bekende herkomst,
heeft nog slechts zoveel waarde als
een zeldzaarn, opgezel dier ofeen

îog.mar' nauwelijks meer in de
vrije natuur waargenomen kruid in
een herbarium. Uit het oogpunt van
behoud is het meest essentiële ewan,
namelijk de band met een levend
verleden, onherroepelijk verioren
gegaaî. En wat stelt zo'n leuk ogend,

maar'ontworteld' glimmertje in een
vitrinekast dan nog voorl

in

olc*,s

ti,mwqær

de bodem.

Zevormen een overwe-

gend onbedoelde, maar kostbare

erfenis waar beroeps-archeologen

hun dagelijks brood aan ontienen en
Vondstmelding
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amateurs een boeiende hobby.
Gelukkig bieden kenmerkende,
tijdgebonden veranderingen in o.a.
vorm en versiering de kenner vaak
een instmment om aangetroffen
oudheden te dateren en daarmee de
voornoemde'chaos' overzichtelijk te
maken.
Behoud of verlies?
Niet alleen de materiële cultuur van
verleden samenlevingen en onze
visie daarop, maar ook de archeologie zelfis aan veranderingen onderhevig (en er soms ook wel aan toe).
Zo is de manier waarop met vondsten en vindplaatsen wordt omgegaan geleidelijk aan verbeterd en
gestroomlijnd. Een pure neiging tot
verzamelen, beschrijven en opgraven
heeft inmiddels plaats gemaakt voor
een gericht streven naar behoud. De
term 'behoud' moet hier overigens
ruim worden opgevat: de inspanningen zijn erop gericht zo weinig

mogelijk archeologische informatie
AJbeeldíng r

lnleiding
Tijd verstrijkt, tijden veranderen en
menselijke gewoonten en gebnriken
veranderen meestal geruisloos mee.
Als geen andere wetenschap doet de
archeologie daar zljn voordeel mee.
Beoefenaars van dit vak worden
regelmatig geconfronteerd met een
op het eerste gezicht nauwelijks te
ontwarren bulk aan gegevens: de
tastbare sporen van activiteiten die
vele generaties vóór hen achterlieten

verloren te laten gaan. Daarbij gaat
het niet alleen om de vindplaatsen
die nog ongestoord ín de bodem
liggen. Net zo belangrijk zi,in gegevens over (de context van) vondsten
die al uit de grond zijn gekomen, of
die van het oppervlak werden verzameld. Dus ook van archeologica die
zich in particuliere collecties bevinden, zouden de vondstgegevens
centraal moeten worden vastgele gd,
nu ze laog te achterhalen zíjnz. }L4et
archeologisch materiaal is het

Aanbod
Zelfs het'aanbod' van gemelde
vondsten vertoont de laatste decennia duidelijke accentverschuivingen.
Metaal vormde vroeger een betrekkelijk kleine vondstcategorie, maar
maakt tegenwoordig een niet te
verwaarlozen deel uit van het jaarlijkse vondsttotaal. Eenieder za7 begrljpen dat hier een sterke samenhang
bestaat met het toenemende gebruik
van detectors en een groeiend aantal
zoekers. Er zíjn zelfs geluiden te
beluisteren dat de hausse alweer
voorbij zou zijn, omdat delen van de
Nederlandse bodem'leeggepiept'
beginnen te raken. Wie geregeld een
schotei over de alckers zwaait, weet
dat bovendien de conserveringstoestand van metaalvondsten als gevolg
van bodemver zuring (drljfrnest) met
sprongen achteruit holt. Twee dringende redenen lijkt het, om niet
alleen hetgeen in de toekomst nog
wordt gevonden, maar zeker ook
ongedocumenteerd materiaal dat
zich in verzamelin gen bevindt,
(alsnog) te melden. Waaroml Onder
andere omdat het ten opzichte van
het nageslacht nauwelijks te verantwoorden is, dat eenbelangrijk deel
van het in duizenden jaren opgebouwde bodemarchief - ons coilectieve, culturele erfgoed - in enkele
decennia vérgaand wordt uitgeput,
zonder dat op zijn minst bekend
wordt wat er zoal boven de grond is
gehaald en waar.

In dezelfde gedachtenlifn moet men
zich realiseren, dat bij het opstelien
en uitvoeren van bijvoorbeeld
bestemmingsplannen alleen reke-

ning kan worden gehouden met
vindplaatsen die bij de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (roe), provinciale of
gemeentelijke archeologische diensten bekend zijn3. Andere, niet
gemelde vondstlocaties lopen de
kans om bij grondwerkzaamheden
ongezien te worden vernietigd. Het
is daarom zaak, de kennis van
vindplaatsen zo compleet en actueel
mogelijk te houden doo¡ zulke
informatie ter beschikking van de
voornoemde diensten te stellen. Ook
hier geldt immers: wat niet werd
vastgelegd, is voorgoed verloren.

H"t"unr"rd"@

Aþeelding z

Relatieproblemenl
De wat moeizame relatie die een

tijdlang bestond tussen (delen van)
de'beroepswereld' en detectoramateurs heeft er zeker niet toe
bij gedragen dat metaalvondsten bij
archeologische instanties als de non
werden gemeld. Ook op dit gebied is
de nodige verandering te bespeuren.
Denk maar aan de gesprekken die
bestuursleden van de Detector
Amateur voeren met vertegenwoordigers van de noe of, in ruimer
verband, hun deelname aan door de
sNe (Stichting voor de Nederlandse
Archeologie) georganiseerde themabijeenkomsten. Een omslag in het
1dimaat'bli¡kt in de praktijk onder
andere uit het feit, dat schrijver
dezes de laatste tijd nogal eens
aangenaam wordt verrast door de
melding v an bljzondere metaalvondsten, zoals bronzen bijlen. Door ze te
melden worden zull<e gegevens via
ARcHrs beperkt toegankelijk voor
bijvoorbeeld twee Groningse onderzoekers, die een omvangrijke catalogus van prehistorische bronzen aan
het samenstellen zijn en deels a1
gepubl iceerd hebben4. Kortom:
melden levert een bijdrage aan de
actuele kennis over zo'rt materiaalcategorie, iets waar niet alleen \Metenschappers maar ook toekomstige
vinders van bronzen voorwerpen van
kunnen profiteren. Door de toenemende hoeveelheid referentiemateriaal wordt de determinatie van nieuwe vondsten eenduidiger en

makkelijker.

M€LD€N
Hoeì
Om het melden van vondsten in het
algemeen een nieuwe stimulans te
geven, wordt het vondstmeldingsformulier van ARcHrs (afb. l) ruim
verspreid en is het, ten opzichte van
een eerdere versie, vereenvoudigd en

gebruikswiendelijk gemaakt. De
kwaliteit van meldingen kan soms
aanmerkelijk worden verhoogd als
vinders in geval van twijfel de niet

het zoeken niet alleen wordt gelet op
metaal, maar ook op begeleidende
vondsten zoals aardewerk, (verbrand)
bot of bouwmateriaal. Het spreekt met verwijzing naar de Monumentenwet - natuurlijk vanzelf , dat

r

direct benoembare vondsten laten

determineren door ervaren coilega's
(zoals het Vraagbaak-team','an de
ooa), deskundigen van het Koninklijk Penningkabinet (rrr, Leiden) of
beroeps-archeologen. Specifìek voor
munten geldt dat rnerr ze eerst bij
het rpr zou moeten melden, en in
tweede instantie bij de provincie (zie
beneden), met daarbij gevoegd de
determinatie zoals gegeven door het
Een handleiding bij het formulier
biedt houvast bij eventuele andere
problemen die zich kunnen voordoen tijdens het invullen. Met
vragen die dan nog resteren over
vondstmeldingen of ancnrs kan men
zich wenden tot de (assistenten van)
de provinciaal archeologen ofeen
van de regio-medewerkers van
Archis5.
Voor de juiste interpre[aLie van een
vindplaats is het van belang, dat bij

z

ARCHIS is de centrale archeologische databank van
Nederland, die wordt beheerd door de ROB. De
gegevens die erin zijn opgeslagen, worden gebruikt
voor de bescherming en het beheer van archeologisch erfgoed en voor wetenschappelijke doeleinden.

Datwil zeggenzolangdie gegevens nog kunnen
worden opgetekend door of uit de mond van de
vinder. Van vondsten die door erfenis, verkoop of
ruil in andere handen zijn overgegaan, blijkt de
vondstcontext vaak niet meer bekend te zijn. De
informatieve waarde van die vondsten is daarmee
vrijwel nihil geworden.

3

ln feite dus de vindplaatsen die in ARCHIS zitten,
of zouden moeten zitten.

4

J.J. Butler

5

Regio Noord: Marike Snoek

en H. Steegstra (Croninger lnstituut voor
Archeologie).

(tel. ojj- 4zz7 5t 8, e- m a i I m. sn oek@ a rch i s. n l),
regio Oost: Esther Mietes
(tel. ojj-4zz76og; e-mail e.mietes@ archis.nl),
regio Zuid: Fred Brounen
(tel. ojj- 4zz7 5t 5, e- m a i I f. b ro u n e n @ a rchis. n I ),
regio West: Kirsten Leijnse
(te

l. ojj-

42277 89,

e-

m

a

i

I

k. I eij n se @ a

rch

is. n l) .

r6

hiermee niet wordt bedoeld dat die
informatie wordt verkregen door
(verder) te graven, maar dat het

maaiveld wordt afgesperrd naar
andere overblijfselen. Niet iedereen
zal onmiddellijk prehistorische
scherven of l¡ewerkt vuursteen
herkennen, maar het kan nuttig zijn
om bij veldbezoeken ook alert te zijn
op zúlke resten. Weggooien van
vondsten die achteraf 'niets' blijken
te zíjn, kan altijd nog.
Zeker zo belangrijk is het om gegevens aan te dragen over de conseweringsomstandigheden op een vindplaats: zijn er aanwijzingen voor
bodemverstoriìg zoals graafwerkzaamheden, diepploegen, uitzanding

ofde aanleg van aspergebeddenl
Deze informatie is met name onontbeerlijk, als het gaat om beslissingen
die het behoud, beheer ofonderzoek

van een archeologisch waardevol
terrein betreffen.

kunnen worden opgespoord en
gedateerd, kan die grens worden
teruggeschoven naar ruwweg r6oo.
Een huisplaats als zodanig vormt
uiteraard een meldenswaardige
vindplaats, maar dan op het niveau
van een 'complex': het geheel van
vondsten en de interpretatie daarvan.
Ook materiaal afkomstig van akkers
waarvan het zeker is dat ze in het
verleden met stadsvuil zijn opgehoogd, kan vanuit een archeologisch
perspectief normaal gesproken
ongemeld blijven. Hetzelfde geldt
voor vondsten uit anderszins opgebrachte grond, althans als de oorspronkelijke context niet meer te
reconstrueren is. Vondsten zonder
een relatie met in de bodem ter
plaatse aanwezige archeologische

resten (soms'losse' vondsten
genoemd) hebben over het algemeen
weinig tot geen betekenis.
Natuurlijk zijn er uilzonderingen op

6 Het gaat om:
oord-Brabant: Twa n H u j bers, tel. o6 -98 44548
Utrecht: Ton van Rooijen, tel. o3o-z58zr3 4; b.g.g.
N

i

qo-2583655.
Noord Holland: Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten' M ercu ri us', t.a.v. Cera rd Alders
of Walter Blazer, Antwoordnummer 25,
2ooo VC Haarlem, rel. o75-64745t4 of o4-5l43l43.
Zuid Holland: Erfgoedh u i s Zu id-Hol land, t.a.v.
Frits Kleinhuis, Postbus 't't't87, z3o't ED Leiden,
Lel. o7l-5t33739 of o6-542t3674
Limburg: Fons Horbach,tel. o43-3899937 of
06-21 5r 83r 9

Flevoland: Provinciaal Archeologisch depot
t.a.v. Dick Velthuizen, Oostvaardersdijk or-r3,
8z4z PA Lelystad, tel. o3zo-26't993

ln de overige provincies is de provinciaal
archeoloog het aanspreekpunt. Waar het
postadres van de assistent afi,vijkt van dat van
de provinciaal archeoloog, is dat in bovenstaand
lijstje opgenomen.

bovenstaande algemene richtlijnen

meldingen. In sommige provincies

llatl

te geven, zoals bijzondere vondsten,

is primair een assistent het aan-

Niet elke vondst heeft voldoende
belang om te worden gemeld. Een

of archeologica waarvan vermoed
kan worden dat er sprake is van
depositie, dus van een eertijds
bewust verborgen (groep)
voorwerp(en). Het is ondoenlijk om
in kort bestek toe te lichten wat als
'bíjzonder' moet worden op gevat.
DaIzaT van geval tot geval moeten
worden l¡eoordeeld en is mede
afhankelijk van het kennisniveau van
de vinder, melder of beschrijver.
Metalen voorwerpen (munten inbegrepen) die deel uitmaken van een
groter geheel ('schatvondsten' alsook
geleidelijk opgebouwde vondstcomplexen) zljn evenzeer de moeite
waard om te melden.

spreekpunt6. Bij vondsten in
gemeenten met een eigen archeoloog, is het raadzaam zich in eerste
instantie tot die persoon te wenden.
Een actuele lijst van de provinciale
en (momenteel 33) gemeentelijke
archeologen en hun werkadres is
onder andere te yinden op de RoBwebsite (yaa¡vaa¡qhis.nl). Achter het

zoveelste, zonder duidelijke archeo-

logische context aangetroffen dubbeltje, duit, gespje ofknoop voegt
helaas niets wezenlijks toe aan het
gegevensbestand. Een melding moet
een doel dienen, datwil zeggen op
enigerlei wijze bruikbaar zijn voor de
archeologische monumente nzor g of
het beantwoorden van wetenschappelijk georiënteerde waagstellingen.
In principe zijn metaalvondsten van
na r85o in dit opzicht nauwelijks
interessant. Omdat bijvoorbeeld
huisplaatsen makkelijker via veldkartering en aan de hand van vondsten
uit andere materiaalcategorieën

\Jlaarl
Er bestaat naar verluidt de nodige
onduidelijkheid over waar men met

vondstmeldingen terecht kan. Sinds
1997 is nietlanger de no¡, rnaar zijn
de provinciaal archeologen verantwoordelijk voor het opnemen van

aanklikbalkje'Vondstmelding' (afb.
z) treft men daar ook het vondstmeldingsformulier en de handleiding
aan, die eenvoudig kunnen worden
geprint. Digitaal invullen behoort op
dit moment helaas nog niet tot de
mogelijkheden. Abonnees van het
Detector Magazine treffen van beide
een exemplaar aan in deze aflevering
van het tijdschrift. Het formulier is
bij voorkeur te gebruiken als 'moedervel', r¡r'aarvan kopieën kunnen
worden gemaakt. De ingevulde kopie
kan worden opgestuurd naar de
betreffende provincie, of een
gemeentelijke archeologische dienst.

Abtaanstelling op een
pelgrimsinsigne.
Eenzijdig motief.
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10e eeuw
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lJzer
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Schffibula met verstenng tn

kruismotief
Brons met inleg
van emaille
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Lengle: 4,6 cm
lJzer
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Mes met ìjzeren kling en hefi van glodgeslepen
bot. Lengte: kling t8,7 cm, hefi: 7,6 cm
Middeleeuws

Sch ijfv o r m i g v o o rw erp m et
mogelijk aþeelding van de

Romeinse god Mitros

Diameter: 2,9 cm
Brons

Romeins

Patrick van lVanzeele

Vakmanschap is

M€€5T€KSCHÀP
Er is niets nieuws onder de zon.
Tegenwoordig wordt de arbeidsproductiviteit verhoogd door
mechanisering, grotere inspanningen, overleg, vlotte bedrijfsorganisatie, flexibiliteit en bet voornaamste de inventiviteit. Zoals de
hedendaagse werkende mens
innovatief meedenkt en meewerkt
bij een productieve handeling, in
bet productieproces. Zo ook moet

verleden ook al eens uitgedacht.
Echter door onbekende omstandigheden is dit opnieuw in de
vergetelheid geraakt. Een vroeg
voorbeeld (zie tekening) van
doordacht vervaardigen van een
serieproduct (speelgoed in loodtin) is waarschijnlijk aangemaakt
in Vlaanderen omstreeks r3z5r35o. Het is een duidelijk staaltje
van innovatieve en onkostenverla-

gende productie. Ook van standaardisering en de mogelijkJeeid
het stuk te verkopen als bouwpakket.
Sinds het gebruik van de metaaldetector zljn in Vlaanderen en
specifiek in onze Vlaamse middeleeuwse steden heel wat onderdelen van dit minuscule ldeinood
teruggevonden. Echter zonder er
een juiste interpretatie aan te
geven. De ontdekking en explora-

Dam m
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tie van de "Verdronken Weide" te
Ieper in r99r bracht echter een
mooi specimen aan het licht.
Waarschijnlijk is het voorlopig een
unicum. \Vanneer men het bouwpakket in elkaar plooit dan verkrijgt men een kistje op vier poten.
Tussen de mee aangegoten scharnieren (ogen) moet men het
dekseltje plaatsen. Een achttal mee
aangegoten lipjes moet men dan
nog omplooien om het geheel vast
te zetten. De decoratieve, eenvoudige patronen in de zijkanten ven
de onderzijde vind men in alle
modellen terug en de afmetingen
van het stuk
zun ongeveer

den,

rke ry94-

dezelfde.

Waarschijnlijk was
het bouwpakket
indertijd voor
sommigen ook
nrerzo duidelijk.
Het onderdeel
de werkende en handelende mens
gedacht hebben tijdens de late
Middeleeuwen. Of toch zeker êên
nadenl<ende enkeling ergens in
Vlaanderen. Door intensief l¡odemonderzoek met de metaaldetector blijkt nu dat veel productieprocessen helemaal niet nieuw zijn.
Veel wat nu uitgevonden en vervaardigd wordt, is in een ver

gevonden

in

Moerkerke
(afgevoerde

gronden uit Damme 1994) is
Lood-ti

n

nen dekseltje

va

n

m

i

nitu ur-kislje,

1325-1350, leper, 39

x 27 mm.

ongebruikt gelaten en in een
grachtvulling geworpen, misschien wist men toen ook niet wat
er mee aan te vangen. Dit niet
onaardige stukje speelgoed is
zeker goed doordacht gemaakt.

Theo van Meurs

AZABACH€
[vervolgl

Naar aanleidingvan het verhaal
over de Azabache van Drongrijp in

Detector Magazine
nr.54van december zooo, wil ik
reageren op het verzoek of er zich
een dergelijk voorwerp
in iemands verzameling bevindt.
ln r995 heb ik op zicht in de buurt
van Zunderdorp (Noord-H olland)
ook een dergelijke git (kraal)
gevonden.

Duidelijk was er de bedoeling van
een vlotte en gemakkelijke produc-

tie. De productiemogelijkheid en
technische onwikkeling waren

indertijd reeds voorhanden (leistenen gietvormen). Het is duidelijk
dat van dit stuk ook gietmallen

zijn gemaakt. Maar dit is materie
voor de archeologie en hopelijk
komt deze ontdekking nog wel

Het toeval wil dat er, tijdens een
onderzoek t.b.v. de archeologische

streekbeschrijving van
Waterland, door de A\)lN-Amsterdam leden op 4 februari r978 in de
directe omgeving van
mijn vondst een beeldje
(hangertje) van git,

voorstellende
St.Jacob maior
gevonden is.

eens.

Zie Westerheem XXVII-

lk heb Jurjen Bos in r995 over mijn
vondst geïnformeerd, het leek hem
toeval dat mijn kraal en
het beeldje vlak bij elkaar gevonden
waren, maar hij vond het wel
curieus!

lk heb voor het gemak mijn kraal
nu maar de Azabache vanZunderdorp genoemd, de afmetingen
zijn als volgt,
Rond: (r4 mm) met drie uitgesneden Jacobsschelpjes en in het
midden een gat, diam.ca (2,5 mm)
dikte: (9,5 mm).

lk stuur twee afbeeldingen als
bijlage mee, mocht u meer info
willen dan kunt u mij altijd mailen.
Voor ik het vergeet, ik vind het
persoonlijk erg leuk dat er ook niet
metaalvondsten in het Magazine
besproken worden.
lk ben zelf begonnen als schervenzoeker, en dat spreekt mij
nog steeds erg aan, vandaar dat
ik ook veel niet metaalvondsten
in mijn verzameling heb.

z-'rg78,blz.66 en

llesterheem XXXII-4-t

983

, blz.zl8-

zz3 geschreven

door Jurjen M. Bos.

Rectificatie
Een bijzondere
schijffìbula uit

Denk nu ook niet dat dit ldeine
speeltje de economie tijdens de
Middeleeuwen in Vlaanderen
beïnvloed heeft. Het stuk meet in
elkaar geplooid amper j cm hoogte. Toch is het voor die tijd een
prachtig staaltje van technische
bekwaamheid en technologie.

Benen plaatje met Majestas Dom¡ni; Groningen,

Maninikerkhof. Christus îs hier afgebeeld met
nimbus en heejÌ in de linkerhand een boek
De plooival vertoont vooral ter hoogle
van de buik gelijkenis met die van de

fbula uit

Friesland. ln Detector Magazine 54zijn

bij de layout van het
magazine de fotobijsch riften verwisseld.
Hiernaast vindt u de
juiste combinatie van
foto/teken i ng en bijsch rift .

Warfum Gr

Arum.

WH IT€'f 6000

PRO

XL

s,sj

Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. lnstellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen lichtgewicht metaaldetector. Een echte
aanrader!!

WH IT€'Í f P€CTKUM )<LT
Nog steeds de beste allround digitale
metaaldetector. Met de 4 door ons
ingebrachte speciale programma's is
het gebruik eenvoudig en zijn de
resultaten meer dan uitstekend te
noemen. Daar waar anderen al
geweest ziinzal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum ?
Al jaar een winnaar!!
{

VIKINÇ 6DY
Een'low budget'detector met o.a.
een regelbare discriminatie.
Uitgevoert met een armsteun en
21 cm schotel. Makkelijk te gebruiken voor de jonge en beginnende
zoeker. Super lichtgewicht detector
met een goed dieptebereik

I€sORO CVTLAÍÍ II
Perfecte lichtgewicht detector voor
een lage prijs. MicroMax Design.
Met boost voor meer diepte-

Gevonden met de White's XLT Spectrum door P. Kot
zle
Magazine nr.45
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WH IT€'f
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P

ilt

De meest verkochte middenklasser.
Groot diepte bereik, inbouw TURBO

(35% meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogelijk. Makkelijk in
gebruik. Ook verkrijgbaar met

LVs

(

'U

Land- en onderwaterdetector-

Detecteert ook gouden kettingen.
Regelbare diepte en discriminatie
met echte NULDISC. stand.

Uitvoering met21 cm open deepscan schotel. Verplaatsbare kast.
De Surfmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.

MINELAB

digitaalbeeldscherm (lD & IDX)

-J

ORO COMPADR€

terrein. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en
muntjes!

detector voor de beginner en
Ook geschikt om in oude stadste zoeken.

MIN€LÀB.S €XPLOK€K
5 &)<5
KOPT€L€FOONf

Een geheel digitale detector met een
zeer speciaal discriminatiesysteem.

hoofdtelefoon speciaal
voor de zoeker. (weatherproof)
en afneembaar snoer.
meer uit je detector.

Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonomisch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein. Uitgevoerd met een verbeterd
multi frequentiesysteem.

6el of e-mail onÇ
IMPORT EN EXPORT METAALDETECTORS

erpad 2, 8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 , f ax (038) 363 64 80
nternet: www. metaaldetectors.nl E-ma il : metadec@wxs. n I

¡¡1s-pakket

Wil Kuijpers

BKoNSTUD-

VONDfT€N
opnieuw bekeken

van deze tekeningen en de
beschrijvingen in ons blad.

In het begeleidend schrijven werd
vermeld dat wat betreft het pijlpuntje, dr. Butler wel naar parallel1en had gezocht.
In Nederland vond hij er drie. Hoe
het buiten Europa staat is niet
duidelijk; buiten onze gÍeîzen
kunnen best veel meer van deze
pijlpuntjes voorl<omen, maar in
hun eigen bibliotheek konden ze
hierover geen informatie vinden.
Het is we1 zo dat dit bronzen
pijlpunqe gevonden is omdat het
in goede staat verkeerd. Dit komt
weer vanwege het feit dat het een

Lanspunt met schachtkoker en vrij
nauwe bladvormige vleugels; in de
koker bevinden zich twee pengaten.
Er is geen versiering op de lanspunt

aangebracht.
De vorm van de lanspunt komt

in

Nederland en heel Europa voor. Door
gebrek aan bijzondere kenmerken is
het moeilijk een precieze datering te
geven; deze kan zijn vanafde late
fase van de vroeg-bronstijd tot aan
het einde van de late bronstijd, dus

De kleine pijlpunt met zeer korte

doorn en weerhaken is zeldzaam.
Cezien de weinige vondsten vermoeden we dat in Nederland vuursteen
pijlpunten pas in de tweede helft van
de midden-bronstijd door bronzen
pijlpunten werden vervangen; in ieder
geval weten we dat ze van l4oo-l3oo

Literatuur

Vanuit het Groninger Instituut
voor Archeologie heeft dr. Butler

i"",, o,..l"i
J Butte¡

Al enige jaren lagen er twee brons'
tijdvoorwerpen in mijn vitrinekast

Groninqer

te pronken. HeL gaat om een

:'".'.""u:
Instttuut voor

gegaan.

v. Chr. werden gebruikt.

van ca. t6oo-t3oo v Chr.

Voowerpen
gedelermineerd

riviervondst is.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat
een dergelijk uiterst dun, bronzen
pijlpuntie de tand des tijds op een
klei-akker of in zandgrond zou
hebben overleefd. M.a.w. ik vermoed dat het merendeel van deze
pijlpuntjes inmiddels verloren is

Archeotogie, bronzen lanspunt en een bronzen
iuti zooo
pijlpunt. Beiden waren gevonden
langs de Rijn nabij Arnhem en
aangemeld bij de non.
Het pijlpuntje had ik gevonden
tijdens een detectortest met een
Tesoro Bandido. Het leek aanvankelijk een onbeduidende vondst,
waaryan dus later bleek dat het wel
degelijk een bijzondere vondst is.
Op de internetsite van onze ver-

eniging stond een oproep om
bronstijdvondsten aan te melden
ten behoeve van een publicatie.
Dus via de e-mail contact gemaakt
met mw. Steegstra. Zij is assistente van dr. fay f. Butler, de autoriteit op het gebied van bronstijdvondsten. Zijverzocht mij om
mijn vondsten op te sturen naar
hun instituul. Zo gezegd, zo
gedaan. Binnen enige weken kreeg
ik mijn vondsten retour met
tekenin gen en beschrijvingen.
Bovendien kreeg ik een eenmalige
toestemming voor een publicatie

heel veel gepubliceerd over de
metalen voorwerpen uit de Bronstijd (en incidenteel uit de vroege
IlzerIljd) Deze publicaties zijn
vrijwel allemaal in het Engels; een
paar zljn in het Nederlands
geschreven.
De Engelse publicaties zljn allemaal verschenen in Palaeohistoria,
het wetenschappelijk tij dschrift
van het Gronings Instituut voor
Archeologie (het vroegere BAI); de
Nederlandse publicaties treft u
merendeels aan in de Nieuwe

Drentse Volksalmanak.
De Bronstij dcatalogus verscheen
en verschijnt in het Engels in
Palaeohistoria.

Eind juni is Palaeohistoria 39 I 4o
verschenen, met daarin het deel
over hielbijlen.
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VERDER ZOEKEN

OPKO€P
Omdat dr. Butler bezig is met
het samenstellen van een
STANDAARDWERK op het
gebied van Bronstijdvondsten,
wil ik namens hem (nog eens
een keer) een ieder oproepen om
bronstijdvoorvverpen bij hem aan
te melden. Ook wil men nog
gr aag lnor en van bronsti j dvondsten
die al eerder bij de ton zijn aange-

meld.
Met de aanmelding van uw vondst
draagl u bij aan de wetenschap.
U ontvangt een beschrijving en
een tekening van u\¡r' vondst(en)
die mogelijk, in beeld en
beschrijving, wordt gepubliceerd
in een standaardwerk.
Bovendien kost het u niets want
het aangetekend opsturen van uw
vondst(en) wordt door het

Instituut vergoed.
In mijn geval, en dat voelt best
lekker, weet ik nu dat er een heel

uniek pijlpuntje in mijn vitrinekast ligt te pronken.
Adres:

Groninger Instifllut
voor Archeologie
Poststraat 6

97tz ER Groningen
Op de internetside van de
"De Detector Amateur"
vindt u de oproep en het e-mail
adres op de pagina "Vereniging"
onderaan in het "Archief'.
hqp

I
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,€€N B€LANÇRU K€
TAAK VOOK D€
D €T€CTO K-ÀMAT€ U K
Mijn zoekcarrière begon, omdat ik, zoals
volgens mij bijna iedereen, werd aangetrokken tot metaaldetectie door de 'wonderverhalen'die overal de ronde deden. Hebzucht
is een groot woord, maar de behoefte om
mooie dingen te vinden, en daarmee dus te
bezitten, speelde wel mee in mijn beslissing
om een detector aan te schaffen. lk had
alt¡jd al een volwassen interesse in geschiedenis en archeologie, maar het jongetje dat
boeken als'Sil de Strandjutter'en, iets later,
'Schateiland'verslond, had toch de overhand toen ik mijn eerste schreden op het
detectorpad zette.
Des te groter was mijn verbazing toen ik
merkte dat ik, al na de tweede of derde
vondst, nog nauwelijks aan het'bezit'van
mijn vondsten dacht. De interesse in de
herkomst en het gebruik van de vondsten
kreeg voor mi,j opeens voorrang boven alle
andere motivaties om te blijven zoeken.
Want, en dat was wel even slikken, het
zoeken kostte meer 'bloed, zweet en tranen'
dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.
De interesse in de herkomst en het gebruik
van de voorwerpen begon zelfs zo groot te
worden, dat ik me meer en meer ging
verdiepen in de verschillende perioden en
de daarbij behorende culturen en cultuurverschijnselen. De boekhandel, die altijd al
een goede aan mij had, kreeg opdracht na
opdracht om boeken te bestellen die ze
nooit eerder in de winkel hadden gehad.
Antiquariaten liep ik af, lnternet doorzocht
ik en ga zo maat door. lk deed er alles aan
om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, die betrekking had op archeologie en
oude culturen. Op het gebied van numismatiek ('muntenkunde') had ik al de nodige
boeken in mijn boekenkast staan. Dit
vanwege het feit dat het verzamelen van
munten mijn oudste passie is. Al vanaf mijn
zesde, nu ruim 3o jaar, hou ik me daar
namelijk mee bezig.
Na een aanloopperiode van een jaar, waarin
ik veel ervaring in het veld moest opdoen en
veel moest lezen en leren, begon ik me
steeds zekerder te voelen als ik over mijn
vondsten vertelde. lk kreeg meer en meer
gewillige oren om mij heen. En juist omdat

ik een aardige collectie kreeg, waarmee ik
mijn kennis kon 'illustreren', kreeg ik ook
meer kijkers en luisteraars mee naar mijn
privé-museum. Nu, na vtjf iaar, merk ik nog
elke keer dat het vertellen aan de hand van
de voorwerpen voor mij een prachtige

ervanng

rs.

ln het begin waren er mensen die nog nooit
in hun leven over een fibula hadden
gehoord. Nu weten mijn vaste toehoorders
wat fibulae zijn, in welke tijden er fìbulae
gebruikt werden en waarvoor de fìbulae
dienden. Met vele vondsten, die specifiek
zijn voor de verzamelingen van fanatieke
detectoramateurs, ging het zo. Eerst wisten
mijn 'museumgasten' niets, en gaandeweg
leerden zij meer en meer. Niet dat ik mezelf
daar op de borst voor wil slaan, maar het is
gewoon een gegeven. lk constateerde dat
het merendeel nooit eerder had gehoord
van een fibula, en dat ze nu een fibula
konden uittekenen.
Het is de taak van de detectoramateur om
de mensen die de vondsten komen bekijken, te leren, uit te leggen en dat hij hen
enthousiast probeert te maken voor metaaldetectie. Alleen zo kan er, in alle lagen van
de maatschappij, begrip komen voor deze
fascinerende bezigheid. llaar musea vaak
niet in slagen, kan de detectoramateur (ook
al is het in een kleine kring) wel! Vele kleine
kringen, maken een zeer groot publiek.
Als ik mensen nu hoor vragen uit welke
periode een vondst stamt, ¡n plaats van het
vroegere en gebruikelijke: '!lat levert zoiets
nou opl'dan heb ik winst geboekt.
lk ben ervan overtuigd dat de 'museumfunctie' van een detectoramateur, naast uiteraard het aanmelden van vondsten, één van
zijn belangrijkste taken is. lk zie het zelfs als
een plicht, maar dan wel een hele mooie

plicht.
Hans Elsevier Stokmans
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De

Schakel de R] ¡n en het openingsscherm laat u z¡en
dat hii startklaar staat - u hoeft niets in te stellen,
alleen een prettiq luidsprekern¡veau De Rl werkt

Bl is een

detector met
computefbesturing en zal als
een tornado door
de metaaldetectie-

optinaal en volautomat¡sch; alle vitale funct¡es wor
den door een krachtige computer (CASSYI bestuurd
Houd de grondradar Simulator in het oog D¡t kle¡ne
handige instrument laat u de signalen zien die CASSY
op dat moment aan het le2en is Dat is het enige dat u
hoeft te weten [J zult nooit in staat ?ijn de¿e s¡gnalen
¿o snel te interpreleren als CASSY, maar u zult onder
vinden dat u aan de hand van deze signalen op het
scherm als een team met
machine kunt same¡-

wereld razen. Zij
noemen hem dan ook New-

force Rl. Een detector met

w

een krachtige computerbesturing en zeer gebruiksvriendelilk.
De Rl is al operationeel en staat al startklaar zodra u
hem aanzet. het computer Aided Search System
(CASSY) zorgt ervoor dat alles mettopkwaliteit blilft
functioneren. het verlichte display geeft informatie
over de identiteit van het signaal en de zogeheten Real
ììme Ground Radar Simulation laat u de signaalinformatie zien waarmee het instrument bezig is wanneer er
iets gevonden wordt. Deze detectiesignalen kunt u ook
horen en er is uiteraard een pin-point bediening om de
vondsten te lokaliseren.

werken
Wanneer u eraan toe bent de profess¡onele oplies
van de Rl onder de loep te nemen, zult u deze als bijzonder gebruiksvriendelijk eßaren met één druk op
de knop kunt u de menu's en zo ieder aspect van het
instrument beki¡ken Z0 kr¡jgt u abs0lute topprestat¡es,
Zo eenvoudig ¡s de Bl

_,)

!

Met een draa¡knop loopt u alle optìes door en met een
druktoets kiesl u de instellingen die u wilt veranderen
Zelfs voor een leek ¡s de computergestuurde Rl eenvoudig te bedienen Een wereldpr¡meur die op naam
staat van C Scope Een topdetector waarnee zelfs
een beginner uiÞonderli¡ke resullaten kan behalen!

De CS330 heeft een
ergonomisch vormgegeven handgreep en
heeft de mogelijkheid van
selectieve detectie (discriminatie) binnen ieders bereik. de
geavanceerde discríminatietechnologie van
de C5330 sluit de detectie van vele soorten
metalen rommel uit. Met de drukknop voor het
automatisch herstarten van de afstemming
zorgt u ervoor dat de maximale gevoeligheid
behouden blijft. De CS330 kan worden uiteengenomen tot een compact pakket, wat hem
ideaal maakt voor de rugzak en voor vakantie.
een geweldig instapmodel voor een hobby
voor oud en long en een uitstekend start in de
wereld van zoekers.

cs66fr
r5cPE
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cs1220xD
ln de wereld van metaaldetect¡e is de CS'1220 een klassieker. Dit un¡eke instrument ís '10 jaar geleden al voor
het eerst door het R&D-team van C.Scope ontworpen. Zij
hebben dit ontwerp verfijnd en geperfectioneerd en wij kunnen u mettrots zeggen datde CS1220 in alle opzichten de meest
succesvolle detector is die wij ooit hebben geproduceerd.
De CS1220XD zal ook u in de ban nemen en u met resultaten confronteren. De reden waarom de CSl220XD ieders favoriet is, wordt u
duidelijk zodra u hem gebruikt.
De CS1220XD heeft zijn eigen karakter - een gebruiksvriendelijk karaktec waar u goed mee overweg
kunt. En wanneet u samen gaat zoeken zult u zich afuragen hoe u ooit met een andere detector
overweg hebt gekund.

GEn|
DETECTfESYSTEMEN

iel
55

pas echt.
Een volwaardige metaaldetector in

de'LAZY S'klasse voor een ongelofelijke
lage prijs. Zoals bil vele sporten en hobby's leveren feeling en volharding pas resultaten op als u

over het goede materiaal beschikt.
Gegarandeerd is de CS660 het instrument dat
nodig hebt, De rest hangt van uzelf af.

u

cartoon
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Die rossen we de prond in...

Daama verbinden we ze allemaal met

þn

¿lan

hebje daarna

mln ouderwetse
detector nodig om het
signaal precies op te sporen!

André Earaké & Alex Feijt

fozefGoddaert

p

;,*
*

'-{

\)laar de
ÇRAAFMACH IN€'5
in werk¡ ngtreden
Op twee kilometer van Nederland

ligt het Oost-Vlaamse dorpje Doel
a/d Schelde, al meer dan 3o jaar
haalt het dorpje pers en tv-nieuws.
In de jaren 70 moest het verdwijnen voor de kerncentrale, die er
ook gebouwd is op 5oo meter ten
noorden van het dorp.
Daar zljn de vruchtba-

Nu de determinatie

C

;:^=:,:,,^:^=^"'.^"

oordeel te kunnen
geven. Het betreft een
vroeg type penningen, die gedateerd
kunnen worden in de XlVe eeuw Ze
worden ook bij ons gevonden in
vroege ophogingslagen van oude
stadskernen. O.a. recent in Dordrecht. ln zijn "Collection de Plombs
Historiés trouveés dans la Seine"
publiceert Forgeais in 1866 een groot
aantal van deze numismatique
populaire. Over functie valt veel te

discussiëren Cildepenningenl Kerkegeldl Armengeldl De penningen zijn
in (stenen) mallen gegoten. Zelf heb
ik zulk een mal (zie afbeelding 983 in
Heilig en Profaan l)

re polders rondom vol gedumpt
met zandspecie uit de Schelde en
op die zandvlakte kwam de chemische industrie. Na veel gepalaver
toen in die jaren mocht Doel
voorlopig blijven bestaan. Maar z5

jaar later kwam het Verdict. Antwerpen, die nood had aan een
containerdok had gezien dat er ten
zuiden op 5oo meter van het dorp
nog een strook grond van r km
breedte bij 5 km lengte vrij was.
Nu was het dorp volgens de overheid niet langer leefbaar en na 5
jaar getouwtrek - Doel moei blijven, Doel moet verdwijnen - weten
ze het nog steeds niet. Ondertussen zijn de werken aan het containerdok eind

de Scheldedijk stootte de graafmachine op potschewen. De archeologen moesten snel optreden.
Ik kreeg telefonisch bericht om
metaaldetectie te komen doen.
lk ben 69 jaar en met pensioen,
dus ik kon meteen aan de slag.
Ondertussen had de aow veel
scherven en lederwaren en ongeschonden aarden potlen en vazen
gevonden. Hier was bewoning
geweestvolgens de eerste gegevens en dat werd later bevestigd.

In

de

laren
13oo

r999 gestart.

werd
door een

De archeologische
dienst Waasland,
de eow, waar ik
vrijwillig en onbezoldigd lid van

diikbreuk

ben, volgde de
werkzaamheden

ting door

op de voet en met
succes. Op enkele
meters diepte, op

vloedgolf

zo'Tr 50 meter van

deze

ldeine
nederzeteen

vefnletigd.
Rond de
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huisjes lagen wallen en grachten.
Heel de inboedel van die mensen
is daar weggespoeld. De graafmachine had alles tot op de veenlagen
weggegraven. Gelul&ig bleven de
wallen en de grachten gedeeltelijk
gespaard. Naast de honderden
kilo's scherven zljn er ook volledig
intact gebleven kruiken uitgegra-

penningen (zie foto), de helft van
een nierdolk, een botsteker en
loden voorwerpen. Een keer begon
mijn harl sneller te slaan, een
goed pieptoon ín een grote waterplas. Ik begon met mijn hand te
graaien en voelde de vorm van een

klein kruikje. Bovengehaald zag ik
dat het steengoed was. Een spaar-

pot met munten
dacht ik, maar
niets daawan.
Aan de rand was
een zilveren
zwarte band
zichtbaar, vandaar het signaal,
dat was dus pech
hebben.
Ondertussen
waren de graafmachines op een
lager niveau aan
het graven naar
de site toe.
De grond waar

vermoedelijk nog
iets in kon zitten
ven. Een skelet van een mens is
gevonden; alleen zijn iederen
Iaarzen waren nog intact.
En nu mijn verdienste met de

metaaldetector. 5o maal heb ik de
site bezocht in zooo en elke keer
vond ik we1 iets. De eerste dagen
waren succesvol. Ploeterend door
piassen en slijk heb ik 4 zo goed
als onbeschadigde bronzen potten
ofketels naar boven gepiept. De 5e
pot was door de graafmachine in
twee grote en meerdere kleine
stukken verdeeld. Hopelijk kun:nenze er nog iets van maken.
Verder munten en eigenaardige

werd buiten de site afgevoerd.
Met een rijf heb ik alles opengelegd op 5 cm. dikte. De site is
volledig weg gegraven tot Jo meter
diep. De eow wachtte een nieuwe
opdracht - zoo meter verder op 6
meter diepte bewoning uit het
stenen tijdperk - nies voor mij dus
en dat was nog niet alles.
De bediener van de graafmachine
haalde op een diepte van 7 rneler
balken en planken l¡loot. De now
werd verwittigd, er werd meer
zand verwijderd en toen kwam er
een schip te voorschijn. Het was
een kogge uit de periode r35o, dus
weer nieuws voor de pers en de tv.

in Limbricht, in de omgeving van Sittard

Er werden Nederlandse deskundi-

gen bijgehaald, de NISA, en die
verklaarden het behoudenswaardig
en dat gaat dan ook gebeuren
tegen een kostprijs van roo miljoen Bfr.
Nog iets over mijn samenwerking
met de archeologen. Dit zal zowel
voor de Nederlandse als de Belgi
sche leden van belang z1jn, gezien
het detector¡¡erbod in België.
Mijn samenwerking dateert van
1985, al mijn losse vondsten die ik
op akkers deed, met toestemming
van de eigenaars, zijn mi,in eigendom. !7e1 is alles gefotografeerd
en aangemeld bij de ,+ow. Als zij
mij verwittigen of vragen om te
komen detecteren dan is alles wat
ik naar boven haal op het opgravingsterrein van de ¡.ow. In de
afgelopen 15 jaar heb ik bijzondere
en talrijke vondsten gedaan, van
de Romeinse periode, de Middeleeuwen, de Spaanse bezetling enz.
Mijn vervoerskosten, hetzij per
fiets ofper auto zijn dezelfde, ook
krijg ik een soort huurgeld voor de
detector. Alle jaren in december
wordt er afgerekend. Ziehier
collega's, iedereen kan hier zijn
conclusies uit trekken. Wat ik wel
weet is dat u mij op de akkers niet
veel meer zttlr zien; geen enkele
munt die daar vanaf komt, is nog

verzamelwaardig.
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Het vervolg op mijn boekje "Dete(cto)rminatie".

Ruim assortiment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(cto)rminatie
Deze cd-rom bevat:

@

;tNí FltiH
Nieuw & Gebruikt

Een diapresentatie van
55 minuten

/tftl,to)trirtto\*

ln 250 afbeeldingen
worden 650
voorwerpen getoond
D.Eelhof

Sinds 1980 een veftrouwd adres

I

nclusief determinatie

en natuurlijk uit de

privé-collectie
Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12

1777 AP Hippolytushoef
Tel.0227 593286
Mobiel06-20 2277 90
Fax0227 593286
E-mail : djlaan@zonnet. nl

www.djlaan.nl

Minimum systeemeisen:
Pentium 75 MHz, Windows 95 of hoger (PowerPoint presentatie),
16 Mb RAM, 8 Mb vrij op de harde

De prijs van de cd-rom is

f

schijf,4x speed cd-rom speler.

29,95 of 24

€

(incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de
Rabobank te Wolvega. De cd-rom zal dan zo snel mogelijk

worden toegezonden.
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Fries Museum,

Het Burgen,reeshuis
en het Goois
Museum heeft de
DDA in samenwerking met bovengenoemde musea
een catalogus
tn een

beperkte oplage
uitgegeven.
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ZE ZTTN ER VEER TTWTDOET,IES MET FRTJZENI DEFERtrîE OEÀGEI

ln d¡t in full-color gedrukte boekje zijn + 200 voorwerpen uit

de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigenlijk bij geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast
mag ontbreken.
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U kunt het boekje bestellen door f 15,- (incl. porto) over te
maken naar postbank nr. 1675000 of ING Bank nr.67 80 04
900 t.n.v. De Detector Amateu4 met vermelding van 'boekje
expositie'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden.
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0ok deze keer belooft het weer een mooie
zoekdag te worden. Grote akkers in een
h istorisch i nteressa nte omgevi ng, een
prima accommodatie en mooie prijzen.
Een zoekdag die ie dus
niet mag missen.
0p de akkers hebben we een groot
aantal penningen verstopt en daarmee
zijn een aantal leuke en grote prijzen
te wtnnen.
Een

determinatie-team is aanwezig 0m uw
vondsten te bek¡jken. Van de vondsten
kunnen foto's voor het magazine worden
gemaakt.

omstreeks r275. Naast het kerkje ligt Kasteel Limbricht, een motteburcht. Waarvan de oudste sporen
Ieruggaan naar de roe eeuw Een motteburcht is een
kasteel op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Hierop verrees aanvankelifk een houten toren, die later in
steen werd gebouwd. ln het begin van de t7e eeuw
kwam het huidige kasteel tot stand. Een tweede
kasteel vinden we op enkele honderden meters
afstand van kasteel Limbricht, namelijk kasteel Crasbroek, daterend van r596. Een honderd meter achter
kasteel Limbricht ligt de manege Klipper, met daar
vlakbij een aantal grote akkers. Op deze prachtige
accommodatie zijn wij te gast bij de familie van Cleef
ln deze omgeving worden regelmatig
mooie vondsten (Romeins, Keltisch enz.)
gedaan. Voor onze zoekers dus een heel
leuke omgeving.

rro\nl

Er zijn de laatste tijd weer een aantal nieuwe
detectors op de markt gekomen. 0p de
zoekdag zijn alle grote importeurs met hun
nieuwe apparatuur aanwezig. Alle merken

9.oo

onder een dak, dus de ideale plek om deze
detectors te bekiiken.00k voor het kopen van boeken met vondsten en
accessoires is deze zoekdag natuurlijk een perfecte gelegenheid.
De zoekdagen van de DDA worden steeds drukker bezocht. Logisch,
want het is er gezellig, en er is van alles te doen. Je kunt onder het genot

van een bakle koffie of een pilsje gegevens uitwisselen met andere
zoekers, vondsten bekijken,.je vondsten laten determineren. Er is de
vondst van de dag, verloting, enz. De DDA zoekdag is een zoekdag voor
het hele gezin, want er is altijd ook een zoekwedstrijd voor de jeugd.

Prijs:

Limbricht
ln het hartje van Limburg, vlakbij de vestingstad
Sittard ligt het plaatsje Limbricht.
Limbricht is een oude nederzetting, ontstaan langs
een Romeinse weg. ln Limbricht zelf werden Romeinse vondsten aangetroffen, waaronder een askist welke
thans in het Limbrichtse St. Salviuskerkje te zien is.
Dit kerkje is in het begin van de re eeuw gebouwd. ln
de absis van deze kerk zijn de oudste gewelfschilderingen van Nederland aangetroffen, vervaardigd

Leden en DDA-steunleden

f

Niet-leden

f 35,-

r

o.3o

10.45
'r

r.oo-r 2.3o

Zaal open
Opening door de voorzitter
Vertrek naar zoekveld

te zoekwedstrijd

12.3o-12.5o

Jeugdwedstrijd (jeugd Ì.lm t3 jaar)

12.3o-13.45

Pauze

13.45

Vertrek naar zoekveld
ze zoekwedstrijd

r4.oo-r5.3o
r

6.oo

Prijsu itreiking, uitreiking prijzen
vondst van het jaar, verloting

17,50 p.p.
p.p.

0pgave als lid is natuurlijk nogelijk
Verenigingstafel
Aan de verenigingstafel zijn boekjes, oude jaargangen en verzamelbanden tegen aantrekkelijke korling te koop.

Locatie
Manege Klipper, Michiel van Kessenichstraat 75, Limbricht.
ln de buurt zijn een aantal mogelijkheden om te overnachten:
Bed & Breakfast, Kennedylaan 9, Limbricht, tel. (046) 45180808,
VVV Sittard, tel. (046) 4524144

U kunt uw vragen natuutlijk ook
d.m.v. een e-moil noar ons verzenden.
E-

?

mail: v ruagb

o

ak @ detectora m ateu r.n I

VRAAGBAAK
lnzendingen graag sluren naar: het Vraagbaak-team, p/a Dick Eekhof, Vangstraal 46, 8471 EX Wolvega of per e-mail aan de redactie, e-mail: vraagbaak@detectoramateur.nl Vragen voor de rubriek "Vroagbaak" oltijd voorzien van duidelijke zwart-wit tekeningen
(niet op lijntjes papíer) offoto's. Vermeld bij uw vraag, het materiaal, eventueel gewicht en maten. Potlood-overtrekken van bv
munten, en donkere fotokopieën zijn niet bruikbaar voor determinatie en het afdrukken in het magazine Inzendingen dienen te
zìjn voorzien van een gefrankeerde reTourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheid inzendingen en/of de moeilíjkheid van uw vraag
kan het antwoord soms wel eens wat Ianger op zich laten wachten.

Via de e-mail kregen we van H. v.
Rijn het volgende verzoek tot
determinatie binnen.

Uit België kregen wij de volgende
vraag van Josef CoddarT uitZwijnd recht.

Het gaat om een loden voorwerp

Hallo Dik,
Ziehier een afbeelding van een
lunula die ik onlangs gevonden heb
in de grensstreek België-Nederland. lk vond hem in het midden
van de akker, 5o meter voor mij en
aan de linkerkant op de weg stond
de grenspaal. Mijn eerste gedachte
was: dit is nog Belgisch grondgebied, maar volgens het stratenplan
loopt de grens diagonaal over de
akker. Werkelijk een grensgeval. lk
ben vrijwillig en onbezoldigd
medewerker archeologische dienst
Waasland ADw. Daar heb ik het
aangemeld. Helaas heb ik de
bijbehorende zon tot nu toe nog
niet gevonden.
Het andere voorwerp is van brons,

en weegt 88 gram. De doorsnede is
6.5 cm bij 5.5 cm. De dikte is 2.5 á 3
mm. Het is gevonden op akkers in

de omgeving van Leimuiden
(gemeente J acobswoude).
lk hoop dat u mij verder kan
helpen, bi,ivoorbaat dank.

Meneer Van Rijn.
Uw voorwerp lijkt ons een loden
ornament in de vorm van een
leeuwenkop met open bek, dat
vaak als versiering werd toegepast.
Datering r9-2oe eeuw. Aan een
zrlde ziI vermoedelijk een scheurtje naar de bek toe dat er niet
hoort. Dit is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door grondbewerkingen. Uw foto/scan laat
helaas geen bevestigingspunten
zien. Nogmaals wijzen we een
ieder er op zo veel mogelijk gegevens van het voor-werp op te sturen. Vaak werden bepaalde stijlen
later gekopië erd. Zonder uitgebreide gegevens wordt het vaak moeilijk om het in de juiste tijd te
plaatsen.

de onderkant is r8 mm met een
aantal zijkant,ies, ruw bewerkt. Er is
iets afgebroken aan de bovenkant.
lk weet het niet.
Beste Josef
je de zon er niet bij
f ammer dat
gevonden hebt.
Slechts weinigen vinden hem
echter geheel
compleet dus

daarom niet
getreurd. In
magazlne 32
z7 kun je een

pagina's z4Ilm
verhaal vinden over de lunula's
Nu het bronzenvoorwer?. Ook wij
hebben nog niets zinnigs kunnen
bedenken. Vermoedelijk ís het een
onderdeel ergens van.
'Wie van de lezers weet
wat dit is¡

De heer Wedzinga uit Drachten wíl graag meer weten over het
loden zegel dat hij heeft gevonden te Rottevalie.

Dit zegel is natuurlijk weer een van de leukere vondsten die we
kunnen doen maar zeker niet zo vaak zullen doen. Het is een
r4e-eeuws zegelstempel van een geestelijke. Materiaal is brons.
Helaas is een zijkant geoxideerd zodat een gedeelte van de tekst
niet meer te lezen is. Het zou leuk zljn a7s de persoon van wie
het zegel is geweest uit de omgeving van de vindplaats zou komen.
In dit gevai is dat lang niet zeker. Wat is het geva1. De aldcer waar de
vondst vandaan komt, blijkt Ie zijn bemest met terpaarde. Van de terpaarde is bekend dat de terpen waarop de kloosters stonden het laatst zijn
afgegraven. De reden hiervan is dat er ontzettend veel puin in zat. Nu
kan het interessant worden. lanZljlslra, onze vraagbaak adviseur, heeft
al vele Friese zegelstempels onderzocht en beschreven. Hij zal proberen
om alsnog de tekst te gaan ontcijferen en aanvullend onderzoek te doen.
Als dit lukt kunnen we zelf zeggen dat de akker rondom de vondst
bemest zlln door terpaarde van plaats X.
Het onderzoek zal enige tijd duren maar zodra we het weten kunt u dit
in ons magazine lezen.

Van Ton van Bon uit Angeren
komen de volgende vragen.

onderzoek moeten doen in de
boeken die bewaard zijn gebleven
over de stad Amsterdam. Mochten
er lezers onder ons zijn die hier
aanvullende informatie over
hebben dan vernemen wij dit

maken met het deksel of de onder.
kant van een Romeins zegeldoosje. Gezien de vindplaats en de
maten is dit best mogelijk.

graag. De kruisjes zijn duidelijk en
de letters rw. Aan weerszijden
vinden we nog twee inslagen die
niet duidelijk op de scans zijn te
zien. Zlj kunnen en zouden te

Op bladzijde 25van nr.52 staat een
leerbeslag van de Vikingen.

ls vondst nummer r misschien ook
tijdl Honderd meter van de
vindplaats heb ik veel Romeins
gevonden. Materiaal zwartachtig)
Lengte 22 mm. Achterzijde een
bevestigingspunt van r4.8 mm

uit die

maken moeten hebben met het
jaartal van het keur en/ofde
rechter ronde inslag heeft te
maken met het kroontje dat bij de
drie kruisjes kan behoren.

Vondst 5: Beslagì Aan de rand een
bevestigingspunt. Diameter 35
mm. Materiaal brons.
Gezien het enige bevestigingspunt
kan het leer- ofhoutbeslag zijn.

lang.
la:m:mer dat we de achterkant niet
kunnen zien. Nu blijft het toch
een beetje gissen wat het nu
precies is. Voor ons is het zeker
een Merovingisch voorwerp. 6e-7e
eeuw. Waarschijnlijk beslagstuk of

contra gespplaat.
Vondst 3: Beslag) lleet u misschien hoe oud en waarvanl
Er zitten z bevestigingspunten op.
De diameter is 5z mm, materiaal

Vondst z: Dit is een gouden ring.
Diameter 20 mm met een breedte
van 2 mm. Op deze akker heb ik
zeer veel duiten en zilveren munten gevonden. Allemaal plus minus
r6oo. Hoe oud is die ring en wie
heeft hem gemaaktl
Deze ring is zeer zeker afkomstig
van de stad Amsterdam, wat de
drie kruisjes aangeven. Het heeft
in totaal op het eerste gezicht vier
stempelinslagen. Gezien de afbeeldingen in het boek Goud en Zilvermerken van Voet hebben we te
maken met een r8e-eeuwse gouden ring. Nu gaat het nog om het
jaartal en goud- en zilversmid die
de rw als initialen heeft ingeslagen. Naar de letters rw zouden we

Vondst 6'. Bronzen schelp.

brons.

Dit is de helft van een r6e-eeuwse
gordelsluiting voorstellende de

Het door u gevonden voorwerp is
een post-middeleeuws, r6oo maar
waarschijnlijk later, leerbeslag.
Duidelilk is hierop een galopperend paard te zien.

Jakobsschelp.

Vondst 7: Cesp
Vondst 4: Beslagl z bevestigingspunten. Totale lengte j3 mm.
Materiaal brons.

.

Op de scans is duidelijk de zilveren glans van vondst 7 te zien.
Een aan alle zijden versierde

zilveren r8e-eeuwse gesp.
Ook hier ontbreekt de
onderkanlf zijkant. Als in het
langste uitstekende punt een
scharnier ziT dan hebben we te

Jammer dat de angel ontbreekt.

DETECTORNIEUWS

MIN€LÀB €XPLOK€K><s DAC
ro maart zoor in Deventer

I
ledereen die een Explorer XS heeft, of geinteresseerd is in deze bijzondere detector
nodigen wij uit om te komen kijken. lnstructie vindt plaats in een zaaltje van een
horecagelegeheid in Deventer. Als het weer mee zitzijn er een aantal Explorers
beschikbaar om te testen in het veld. Aanvang ro.3o. Aanmelden bij de importeur:
Cert Cesink Detect, tel. (o53) 43oo512.

N

ieuw in detectorland....

XP-Detectors
ook nog eens te laden via de kabelpiug op de kast, dus zonder de
accu te verwijderen!!

MIDHOLLAND NU OOK
D

€AL€R

VAN MIN €LAB

MidHolland detectoren is nu ook officieel
dealer geworden van Minelab detectoren.

Wij zijn blij dat we deze detectoren in ons
assortiment hebben kunnen opnemen.
Natuurlljk hebben wij ook de nieuwste telg
van Minelab, de Explorer op voorraad.
Omdat we zelf al sinds het beschikbaar zijn
van de Explorer in Nederland met deze
detector zoeken, kunnen we volledige
ondersteuning geven aan zoekers die met
z8 frequenties hun favoriete stekjes (nogmaals) willen afzoeken. Succes gegarandeerd! Neem vrijblijvend contact op voor
folders of een afspraak.
M id

Holland detectoren,

Wilhelm Bos, Bunschoten
Tell. o33-29 9 949t, wwwd etecto

A

r.

n

I

Sinds kort is er een nieuw merk
verschenen op de Nederlandse
markt. De XP metaaldetector
in troduceert fwee gloednieuwe
modellen van een hoogstaande

kwaliteit, de Adventis en de
ADXzoo.
Met behulp van de allerl¡este
processortechnoiogie die op dit
gebied voorhanden is, koppelt
deze n ìeuwkomer bedien i ngsgemak en optimale prestaties. Geen
overbodige toeters en l¡ellen, wel
dubbele discriminatie, automatische of handmatige grondbalans,
alle metalenstand, normaal en
mineralen schakelaar, IoI 45 uúr
zoeken op r set alkaline batterijen,
gemakkelijk om te bouwen naar
heupmodel, robuuste aluminium
behuizing, solide uitgevoerde steel
en armsteun en een geheel vernieuw schoteiconcept. A1s optie

Volgens de importeur is de detector met een frequentie van 46oo
Hz in staat om duidelijk een
gouden ring van een aluminium
treldip te onderscheiden. Ook
wordt in de alle metalenstand,
onderscheid gemaakt tussen
ljzeren spijkers en andere metalen
middels een toon identificatie.
De nieuw ontwild<elde dubbel D
zoekspoel zorglvoor het bereiken
van ongekende dieptes in de
bodem.
De detectors kunnen eenvoudig in
en uit elkaar worden genomen, en
zijn in een handomdraai om te

bouwen tot hip-mount.
De importeur geeft z jaar garanlie
op onderdelen en uurloon.
Er wordt een duidelijke Neder-

landstalige gebruikershandleiding
bijgeleverd.
Importeur:
Steenb ergen Detectors

Hulst

35

Ru

ilverzamelbeu rs

Zaterdag3t maarl aanstaande wordt de jaarlijkse ruilverzamelbeurs weer
gehouden in Dorpshuis de Bining, Engbert-Pierswei 4 te Hemrik. Ook zal
op deze beurs weer een varia aan bodemvondsten aanwezig zijn. Tevens

D€T€CToKBU-

zullen er die dag demonstraties worden gegeven van verschillende soorten metaaldetectors, door Kooistra Metaa ldetectors u it Li ppen h uizen.
Ook kunt u weer al uw vondsten aanbieden voor determinatie en taxatie.
Voor reservering van tafels kunt u kontakt opnemen met tel. (o5r3)
465093. U mag postzegels, an sichtkaarten, m u nten, bodemvondsten, enz.
aa n bieden.
Per tafelrf to,-. Reserveer tijdig. Zaal open voor inrichten vanaf 8.oo uur.
Zaal open voor publiek lo.oo uur t/m r 6.00 uur. Toegang gratis.

€€N KOMST€N

IN LIMBUKÇ
De laatste detectorbijeenkomst in
Limburg was een groot succes,
waar gezelligheid geen tijd kende.
Om alles wat makkelijker te maken
hebben we alvast de data voor
2oor vastgesteld, te weten:

vrijdag 30 maart

. Laan officieel dealer van Tesoro,
Minelab en Viking

vrijdag z8 september
vrijdag 3o november

Handelsonderneming D.J. Laan gevestigd in Hippolytushoef, sinds r98o
gespecialiseerd in de verkoop van metaaldetectors is m.i.v. r januari
aangesteld tot officieel dealer van Tesoro, Minelab en Viking metaaldetectors. Deze "nieuwe" merken worden gevoerd naast de reeds bestaande
dealerschappen, te weten dat van C-Scope en Fisher. Van de genoemde
merken metaaldetectors worden een groot aantal types steeds uit voorraad geleverd. Het adres van handelsonderneming D.J. Laan vindt u in de
advertentie of op de dealerpagina van elk Detector Magazine.

Voor verdere informatie kan men
terecht bij:
Ronald Smeyster (info@ miliron),
Antonio Piras (ac.rg@t zmove.nl),
Cerrit Clezer (g.glezer@wxs.nl),
Jos Beeks (niro@wish.net) of
Nick Monsieur (België),
tel. o89-566 85o.

D.f

COMPASS - GARRETT

vrijdagz5 mei

-

DETECTOR PRO -TREASURE BARON

TESORO. F'SHER - C-SCOPE. K'NGSTRON'C

YERKooB TNRU|L EN YERHUUR
GOED EN EERLUK ADYIES
ZELF GOEDE ZOEKERYARING

Millenium
Coin Trax Baron

Headhunter Diver

Speelmansweg 9,81 I I MH Raalte,
Tel. (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524
E-mail: sallanddetectors@hetnet.nl
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PRoFAAN z
HEILIC EN PROFMN

r2oo laatmiddeleeuwse insignes uit
openbare en particuliere colleties

11Û)

bFrddelætÉ

¡nsl8Fe.5

HEILIG EN PRoFAAN 2 vormt een

wezenlijke aanvulling op het eerste
deel:

.
H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij en D. Kicken

i

HEILIG EN PROFAAN

'm--.m,

z is een uitgave van de
Stichting Middeleeuwse
Reiigieuze en Profane
lnsignes, Brink 5, NL1945BE Cothen.

ffi

In het boek worden rzoo insignes op
ware grootte afgebeeld, met gegevens over voorstelling, vindplaats,
afmetingen, materiaal, bevestigingswijze, datering en eventuele
opschriften.
Het formaat van het gebonden boek
is zr x z7 cm, n-rim 4oo pagina's.
Het is een Nederlandstalige uitgave,
met bijdragen in het Engels, Frans
en Duits.
Eind 1993 verscheen HErLrc

ÉN

PROFAAN, IOOO I-AAT-MIDDTLEEIJWSE

INSIGNÉS UIT DE COLTECITE VAN

H.I.E. vAN BEUNTNGEN, als deel 8 in

.

Hierin
zljn rc36 insignes afgebeeld en

.

l¡eschreven. Mede door deze publicatie is de belangstelling voor het laatmiddeleeuwse insigne in binnen- en

.

de reeks Rotterdam Papers.

buitenland sterk toegenomen.
Sinds r993 zíjnbíj bodemonderzoek
vele nieuwe typen, religieuze en
profane insignes tevoorschijn gekomen, die zich bevinden in een groot
aantal openbare en particuliere
collecties.
De Stichting Middeleeuwse Religieu-

.

het bevat een groot aantal nieuwe
t¡pen insignes;
door enkele spectaculaire vondsten
zijn variatie en kwaiiteit verder
toegenomen;
van een aantal in deel r gepubliceerde insi gnefragmen ten zijn nu
gave exemplaren opgenomen;
eerder niet ofonjuist geduide

insignes zijn nu geïdentifi ceerd;
in het tekstgedeelte belicht een
groot aantal auteurs het onderwerp
vanuit verschillende invalshoeken.

De beide delen van HErLrc EN PRoFAAN

vormen met de beschrijving

van bijna z3oo insignes een boeiend,
complementair naslagwerk.

ze en Profane Insignes deed een

beroep op vele Nederlandse en
Vlaamse wetenschappelijke instellingen, archeologische diensten, musea
en particuliere verzamelaars om
kennis en materiaal ter beschikking
te stellen. Dit heeft geresulteerd in
het binnenkort te verschijnen tweede
deel van HErLrc EN PRoFAAN.

Op r september 2oor opent in
museum Boymans Van Beuningen
Rotterdam de tentoonstelling' Jhero-

nimus Bosch', waarbij ook een keuze
van de in beide delen gepubliceerde
insignes wordt getoond. Beide
publicaties zullen in de museumwinkel te koop zijn.
Leden van De Detector Amateur
aanwezig op de zoekdag in Limbricht, wordt gelegenheid geboden

bij voorintekening nrrrrc
Alleen particulieren (leden) kunnen gratis "Opgravertjes" plãatsen, door deze voor de sluitingsdatum near
de redact¡e op te stu¡en. Aangeboden voomerpen van archeologisch belang dienen altijd te z¡¡n ãangemeld.

r zoekschotel met

Te koop aangeboden: Compass

Te koop:

Coinscanner Pro, met accu en
aansluitingaccu rz v, z.r Ah. Tevens
Preset frequent¡e regelaar. z schotels
(zo en 3o cm), plus extra ondersteel.

beschermkap, White's standaard zo
cm. echt nieuw! Van f 269,-voor
J tgS,-. z Beschermkappen voor

f ,35o,-. P. Schoutens,

White's BlueMax schotel, echt nieuw

f 39,5ovoor J 23,5o per stuk.
Beschermkap voor Bounty Hunter

Melick,
Tel. (o475) f'.?.TcB (na r8.oo uur)

r

Te koop aangeboden: studieboeken

Tracker lV, van.;f 26,- voor f t9,95.
M.F Habraken, tel. (0493) 314465

van de Waarborg over het toetsen
van goud, zilve¡ brons, plat¡na, etc.,
het maken van toetswater, het
gebruik van toetsstenen en het
bepalen van het gehalte. Vraagprijs

,f r5o,-.

Tel (o5r8) 4oz9o4.

Te koop aangeboden: Tesoro Toltec

ll

voor.¡f 9oo,-. Alles zeer goed
onderhouden, als nieuw.
P. Schoutens, Melick,
Tel. (o475) 5¡.37q (na r8.oo uur)

van

Te koop aangeboden: vitrinekastje

met spiegelglas, waarin ca. 8o
verschillende vingerhoedjes vnl.
porselein. Afm. kastje (l x b x h): 5r x
t6 x 34 cm. Yraagprijs f 35o,-.
Tel. (o5r8) 4oz9o4.

FAAN 2 te bestellen

EN pRo-

voor/ rro,- (€

5o,-) per exemplaar, exciusief
verpakkings- en verzendkosten. Kort
na verschijning ontvangen diegenen
die ingetekend en betaald hebben
informatie over een aantal regionale
distributiepunten, waar het boek
afgehaald kan worden.
Betaling door middel van overschrijving op bankrekening 69.98.o5.767
of Postbank 3676y t.n.v. Stichting
Middeleeuwse Religieuze en Profane
lnsignes te Cothen.

U kunt uw opgravertjes nu ook via onze tntemets¡Ìe www.detectoroma-

teurnl in het mogozine en/ofsite ploatsen.

Leden d¡e geen

lntenet

hebben, kunnen ook opgravertjes op de website ploatsen. Als u uw odvertentie opstuutt voor het magazine zullen we deze ook op tnternet zetten.

De verkoopprijs van
PRoFAAN zbedraagt

nrrrrc ru
f r45,- (€ 66,-).

Dit is exclusief verpakkings- en
verzendkostenvan f r5,- per boek.

Detector financiering

- ::;lj

Bereken zelf uw maandetijkse

financieringtermijn.

ft.soo,f
f 2.oo0,- f
f z.5oo,- f
f t.ooo,- f
f z.soo,- f
f +.ooo,- f
f q.soo,- f

70,5o

94,-

7t7,50
740,75
1,64,25

787,75
21,t,25

- Geluids disc rtminatie
- Regelbare gevoelugherd
- Regelba re disc rimin atie

- Verwisselbare l8 cm schotel
- Batteríjen controle d m v. geluid
- KopteIefoon aansluiting
- Mogelijkheid orn schotels te verwisselen

TRACKER IV
Een goed begin

-3

Discriminatie standen schakelaar

- Motion alle

netalen
- Volledige discr. stand

Bezoek ook eens ons

EìgenVondsten ftIuseum

- Meer-toons geluitlsd rsc rinin atie

met een unieke collectie

- Begel ba re g evoeligheid
- lndicatie mater

bodemvondsten.

- Lage spanning indicatie

- Verwisselbare

k e rsv

\-

ri

cm open schotel

Bodemvondsten
te koop & te koop

gewaagd

OUICK DRAW II
Gehrui

2l

en d eIij

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie

k

- Tiptoetsen bediening

-i'0 ¡

l;f.o,.

"êll.

¡

1/ ßh

- Beg elba re g evoeligh eid
- Begelbare discriminatie
- 3-too

n

s

g e I u i d sd i s c

ilm

in

ati e

standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
-3

- Autom atis c he g rond ba

- Verwisselbare

2l

I a ns
cm open schotel

Bounty llunter
- LCD beeldscherm
-

Modellen

Armsteunmodel

- Vervvisselbare 2l cm schotel
- nptuetsen bediening
- Begelba re D isc rimin atie/N otch
- Regelbare gevoeligheid
- Automatische grondbalans
-

Ko pte lefo o n a a n s I u iti n g
- Led batterijen controle

IAND

STAR

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie

De akker specialist

- nptuetsen bediening

JH

- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en mot¡on all metal
- 3-too

n

s

g e lu

id s d i s c ri m

in

ati e

standen ijzerdiscriminatie
- Automat¡sche en vartabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

l¡ Tracker ID
{t Fast Tracker

I, II & III
I, II & ff
{¡ Quick Draw II, Pro I, II & il
* Iand Sta¡, Pro I, II & ilI
{t Sharp Shooter, II Pro I, II & ü
{t Time Ranger, Pro I, II & III
{c Land Ranger, Pro I, II & III

*

Pro

Tracker IV, Pro

Pro uitvoeringen:
Pro I met extla t0 cm schotel
Pro II met extra 25 cm schotel
Pro III met exEa 10 en 25 cm schotel
0m op alle teneinen de beste ¡esutaten te hebben.

-3

\--w

Wil

jij

deater worden!

(01.1,4) 37 04 80

Orue openíngstíjilen:
Maandag

1O.OO-18.00

Dinsdag

gesloten

Il/oensdag 13.00-18.00
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - Tel. (0114) 370480 - fax (0114) 370481
E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 31 1l 43 70 480 - www.detectornet.nl
DEATER

vAN,

FlSI"lË

@€i+
KEENE

Donderdag na afspraak
1o.oo-18.00
Zaterdag 1o.oo-17.00
Zondag 14.00-18.00

Vrijdag

AMJÍTCIflN

Romeinse transparant glazen kar af
Rijnlands Hoogte : 16 cm
datering : 3e - 4e eeuw

ll7,

t,
t.

Romeinse aardewerk f,rmalamp met op
de bodem het makerstempel FORTIS
datering : 7 5 - 125 na Christus

Terracotta beeld van Aphrodie
met Eros, hoogte :27 cm
datering : 2e eeuw voor Christus

Romeinse applique van een man
met op zijn schouder een f,bula
3e eeuw, hoogte :4,3 cm

Romeinse bronzen applique van
Ammon Zeus, hoogte : 6 cm
datering : le - 2e eeuw

Fè*-'-i¡r'

Gallo Romeinse geverniste kruik
Datering : 1e eeuw
Hoogte: 15 cm

Bel voor meer informatie, of kom langs
Wij zijn geopend op Donderdag, vrijdag en zaterdagvan 9.00

- 17.00 uur

Bezoek ons op het internet : www.stormbroek.nl
U vindt hier foto's, beschrijvingen en prijzen van honderden archeologische voorwelpen.

V/ij zij constant op zoek naar nieuwe bodemvondsten, detectorvondsten, enz
Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.

tå

DEALERPAGINA

NOORD-BRABANT

¡

MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's en Minelab

r

T Jan van Bergen
Metaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Tesoro

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
tel.q3-299 94 9r, mobiel o6-21885695

Kooistra Metaaldetectors

Tanneskampke 13, 5zzr BT Den Bosch
tel. (o73) 63r 13 50

E-mail: wbos@voeding.tno.nl
I nternet: www.detector.n I

Compass I GarreÌt lC.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron

I

Buorren tt4,8408 HP Lippenhuizen
tel. (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistrå-detectors com

lnternet: w.koo¡stra-detectors.com

P. van der Putten
C.Scope

CELDERLAN D

I

/

Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard

tel. (o4o) 2o4l717

Atla ntis M etaaldetectors

| (o4o)2o75992

(Hofman Electronica)
Diverse merken

GRONINGEN

/

Eigen servicedienst

llingerdstraat 6, 6641 BN Beuningen

r

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron
Detector Pro

tel. (o24) 677 4o 61

T ADSG Metaaldetectie
ll/hite's / Viking / C-Scope / Minelab
Verkoop / Verhuur / Diepzoekers
Beveiliging

lnruil

/

r

& Detectiepoorten

J.P. Beukemastraat

Leens

ZEELAN D

Opsporìngsservice
Verhuur van metaaldetectoren en
detectiepoorten

tel. (oj95) 5l t7 49, mobiel o6-2526815o
E.mail: xlt@hetnet.nl
I nternet: www.metaaldetectors-nl/adsg/

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab /White's /Viking/ Fisher/ Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detect¡epoorten / Diepzoek app. / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz.

Haverdreef r9, 7oo6 LH Doetinchem
tel. (o3r4) 39 t4 56, fax (qt4) 39 t4 z4
lnternet: www.ce¡a.nl, E-mail: info@ceia.nl

I Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro
Fisher

lnruìl

Bontehondstraat 3-5, 456t BA Hulst

/ Minelab / tllhite's / Viking
/ Laser / Coldspear

Maz Hoofdtel.

/

tel. (oil4) 37 o48o,

/ Verkoop / Verhuur

Opsporing

Schurinksdwarsweg n, 7523 Af Enschede
(o53) 43o o5 rz, fax (o53) ß455 58
E-mail: info@detect.nl
lnternet: M.detect nl

P¡eter Maatsstraat r2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel. (o227) 59 3z 86, fax (c2271 Sg 32 86
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet.nl
lnternet: www.djlaan.nl

Garrett

/ Compass / Detector

Diepzoekers
Speelmansweg

/

Pro

/ Verhuur / lnruil

Onderwater detectors

9,8rrr MH

T HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron
Detector Pro

r- Zoetmulder Trading
M;iäiàãËäoã-"'
Diverse grote merken o.a. White's

Raalte

Crote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk
tel. (c251) 22 54 57

tel. (0572) 38 zz 96, lax (o572) 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

r

Email: treasure@wxs.nl
I nternet: w.metaldetectors-nl

Detection Svstems
Holland (Rúud de Heer)
/

648o

r

Hamstra V.O.F.
Carrett

/

C.Scope

hobb¡

beveiliging en industrie. Verhuur van
diepzoekers en opsporingservice
Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.

tel. (o527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo detectors @wolmail.nl
I

nternet: www.flevodetectors.nl

Stationsstraat ì32-ì34, Deurne

tel (o4%)

r

31

4465

Miliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
I

mporteur Laser metaaldetectors

Dealer White's, Minelab en CEIA

r

tr9

EIR Technische

documentatie & lnstructie
Tesoro

/

643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel. (o45) 54 t8 72, fax (o451 54 t8 7z
E-mail: info@miliron.nl
lnternet: m.miliron.nl

Detector Pro

Kleine Haarsekade

Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van Tesoro, Minelab voor

/

Compass

/

4zo5 NA Gorinchem
tel (or83) 62 r5 oo

r

Garrett

Dr. Philipsstn 29,

Tesoro

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel (o38) 363 65 9r, fax (qB) 3fi
E-mail : i nfo @ m etaa ld etectors. n I
E-mail: metadec@wxs.nl
I nternet: w.metaaldetectors nl

/

detect¡epoorten

llhite's / Minelab / Viking / Fisher
C-Scope

(orr4) 37 o4 8r

LIMBURG

Salland Detectors
Treasure Baron

fax'.

lnternet: M.detectornet nl
E-mail: detect@ws nl

D.J. Laan Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / Viking

tel

r

I

tel. (o4%) 31 4465

Tesoro/White's/CEIA

r8,9965 RJ

Carrelt

Stationsstraat r32-r34, Deurne

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwatermetaaldetectoren i C-Scope / Minelab

Opsporing

I

Minelab

Meidoornstraat 39a, 3036 WC Rotterdem
tel. (oto) 467 8478, mobiel o6-tt3zzt96
E-mail: e.jroosen@freeler.nl

BELCIE

T Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab / V/hite's lViking I Fisher / Celt¡c
Pulsestar/ Pulse Technology / CEIA Detectiepoorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financier¡ng
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz.
Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
iel. oo3r (rì4) 37 o48o, fax: oojì (r4) 37 04 8r
lnternet: \W.detectornet-nl
E-ma¡l: detect@ws nl

Lunula (maanvormige hanger) met ster.
Zon ontbreekt.
Lengte: 6,6 cm
Koper
t6-t7e eeuw

VARIA
Schffibula met versieríng in kruismotief
Diameter: z,z cm
brons, oorspronkelijk ingelegd met glaspasta
9e eeuw

Meshefi rijkelijk versierd met jachttafereel
Zílver, t8e eeuw

o
Pelgrímsinsigne,
afgebeeld
Petrus en Paulus
me| een kruisje
Lengte: 2,5 cm
Lood-tin legering
15e eeuw

Knoop KoningWillem?
19e eeuw

Riemverdeler
LengÍe: 4,5 cm
Brons

Touwspanner
Been
w a a rsch ij nl

Fragmenl schaar
Lengte 4,4 cm
Brons

t&e eeuw

ijk m i dd el eeuws

14e eeuw

1236-X2
Geruisloze metaaldetector met afneembare elektronica behui-

zing en discriminatie functie
Eindeliik, de geruisloze detector in de 1200 serie is leverbaar. De Fisher 1236-X2
biedt strand- en munÞoekers alle benodigde gevoeligheid plus een nieuw ontwikkelde derde elektronica circuit dat ervoor zorgt dat ongewenste/storende "pieples en
kraakjes" in gebieden met veelverontreinigingen uitslu¡t. Maar dat is nog n¡et
alles. Fisher heeft de gevoeligheid van deze alleskunner verhoogd. Voorzien
van "audio threshold' op de maximale instelling zodat zelf het kleinste signaal opgevangen kan worden.
De 1236-X2 is tevens voorzien van een preset
ijzerdiscriminatie, een volume regelaar met een aan/uit stand en frequentieregelaar. Een variabel in te stellen
frequentie van 5.5 kHz tot 5.9 kHz om
zo storing door andere metaaldetectors
in de nabije omgeving uitte sluiten.
De Fisher 123ô-X2 een must voor
iedere wedstrijd detector¡st.

C7-7a
Detector voorzien van een
mícrcprocessor
Bestand tegen alle

weersinvloe- \ \\

den! Zelfs de ingebouwde luidspreker en de zoekschiif zijn spatwaterdicht. De CZ-7a werkt volgens het
gepatenteerde Fourier-signaalanalyse
systeem mettwee frequenties. Verder is
deze detector u¡tgerust met de modernste
elektronische schakelingen, die in staat zijn
onderscheid te maken tussen zeven verschillende soorten
metalen aangegeven op het display met duidelilke pictogrammen. Verder is de CZ-l a uitgerust met een drie-toons
audio objectidentificatie. bescheiden beltoon bij grote
ondiep liggende objecten, programmeerbare "Notch" discriminatie, een all-metal auto-tune stand, stand voor natte
ondergrond en pinpoint functie.

1280-X Aquanaut
Een metaaldetector voor

alle doeleinden

te gehruiken

1266-X
Extreem dieptebereik, een voor alle doeleinden in te zetten detector
De Fisher 1266-X is speciaal ontworpen voor extreme dieptes. Test de 1266-X zelf op een

klein en diepliggend voorwerp begraven in gemineraliseerde grond op de
"trekringen" stand Vergelijk dit met iedere ander detector uit elke prijsklasse en u zult zien, de 126ô-X is onverslaanbaar. Een detector met een
extreem dieptebereik werkt niet goed als het signaal te zwak is om te
horen, zo mist u nog kleine diepliggende ob.jecten. Met de 1266-X
beslist niet.
Bij kleine, diepliggende voorwerpen
zal een harder en duidelijker geluid
hoorbaar zijn. U hoort meer, dus u
vindt meer,

Buiten dat is de 126ô-X nog licht in
gewicht ook, slechts 1,9 kilo ......
één van de lichtste hoogwaardige
metaaldetector in zijn klasse.

GEN

DETECTIESYSTEIUIEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Bedrijvenweg 17, 5212 PA Sint-Michielsgestel
Tel.r +31 (0)73 55 t2 949, farc +31 (0173 55 15 658
E-mail: infg@gelan.nl www.gelan.nl

De Fisher 1280-X Aquanaut met discriminatie functie is
ontworpen voor zowel op het vaste Iand als onderwatet tot een diepte van 75 meter. Hij kiest automat¡sch de
instelling voor zout water, zoet water of vaste land. De
g e pate nteerde kwa rtskrista I gestu u rd e e le hron ca
voorziet in een levensduur van de batteri.jen van circa
75 uur. Voor het gebruiksgemak is een heupmontage
voorzien. Een echte
onderwater detectoç gemakkelijk
i

in het gebruik,
stevige constructie en gunstig
geprijsd.

Milleniurn
Tneasune Banon

I

Discriminatieknop met dual-tone
stand, perfect ijzermasker, instelbare

\'

ijzendiscriminatie. Eenvoudig

t

HeadhunteF Wader
o

f I s'E¡o,-

Lichtgewicht water/land detecton voor het watenzoeken aan stran
ook een appa
akkenspecialis de resultaten
n
gevoelig voor
Uitstekende d
deze detecton van een

::3:l'"',Ji:TflÍ

te bedie-

nen. Uitermate geschikt voor het
opsporen van kleine zilveren muntjes.
Volgens diverse testen een van de
diepstzoekende

detectors Eventueel

uit te breiden met andere modulen
[o a. LED display]

-\.-.i

':::h:J"

' '--.

_r.,,.__

/.-Êç

Gìarrett GìTI 15OO
Zeen gemakkelijk

ka

te bedienen digitale topdetector met enonm

diep-

tebereik. Uiterst stabiel. Geschikt voor zwaan gemineraliseerde
akkers en zoute stranden. Zeer fel op kleine munten,/voorwerpen.
Diverse pr-ognamma's. Ook zelf in te stellen- Meerdene zoekfrequenties. Penfecte gnondafstelling. Alle instellingen zijn duidelijk op
het gnote scherm af te lezen. Laat zien wat u vindt, en hoe diep
het ligt. Het Ganretü imaging systeem laat zelfs de grootte van de
munt,/voorwerp zien. Lichtgewicht en goede balans. Het apparaat voor de meest veeleisende akkerzoeker.

f 13,4=i,Ganrett Treasune
AcelOO / 3OO

f ã¿e,95,--

"\-,

-.I

\

t

í.o

Y

Lichtgewicht
detectors voor de
beginner. lnstelbare discriminatie en automatische grondbalans.
Treasure Ace 3OO met
LCD-scherm voon pinpointing,

\

diepteaflezin g voonwerpidentif ica-

tie en

añruijzing

rA 1oo
TA 3oo

'.v

/acceptatie.

tt 57ortt 875r-

Gianrett GTA 55O

GTt 25OO tF 2745,GiTI 2SOO Pno Package
met 9,5" en 12,5" imaging schotel en GTI tas

Populair onder
de akkerzoekers
Voordelige maar toch professionele
digitale detecton met du¡delijke aflezing
[diepte, discr. enz.] op LCD scherm.
Grote gevoeligheid 2 programma's. Multi-notch [ideaal voon op
ii
het strandl en autom. pinpoin-

ffiû0

--

.o*'

ting.

f 1es'Ei;Leden 5% korting Alle nieuwe apparaLuun wordü gelevend met Ned. gebruiksaanwijzing,
2 jaar garantie en een hoofdtelefoon.

KØø,5Tß/I

METAAL

Æ-\

DETÊCTORS

Buorren 114, A4OA HP Lippenlruizen
46 50 93, fax (O513ì 46 30 67
e-nrail : info@ kooistra-detectons. com
Tel. [O513J

Kijk op onze internetsite voor
meer technische gegevens,
onze prijslijst met alle detectormerken, nieuwe aanbiedingen,
occasions, accessoires, boeken
enz.

