Eldorado
Dit is de lichtste akkerzoeker ooit gemaakt, hier kri.jg
je geen tenn¡sarm van,
weegt 999 gram! Nu met de
nieuwe superlichte zt x z4 cm spider
zoekschijf Ondersteel helemaal van kunststof, r 9 volt
inlegbatterij Met grondontstoringsknop en frequentieschakelaar
o discriminatie!

€

699,-

Conquistador
F Max
Wordt veel verkocht aan
archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige
bediening, geringe
gewicht en door zijn
hoge gevoeligheid,
ook in lastige grondcondities. Nu met superlichte zt x z4
cm spider zoekschijf. Verschil t.o.v. de Silver Sabre p Max:
de Conquistador p Max heeft een vaste alle metalen-stand
en een frequentieschakelaar om storingen van andere
detectors uit te schakelen.

€

599,-

F

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

€ f095,Silver ¡Max

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

€ 459,-

Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor
beginners, maar ook als back up detector
ofom in de stort te gebruiken, deze
detector heeft n.l. o-discriminatie!

€

339,-

èn

..-

MINELAB
r7 freqLrenr es lr¡ conrb n¿lle nrer de z5 cnr l'de
scan zoekscrì1[ireef: dat tol sevo g c]¿t cle Exca lrrr tol
de krach¡ qste detectors bel¡oort ls ¿ s vi:addetec:o te
gebru ken I zoei-en zoLri'!ater (tola¿ geen storì,rg, noch ,a.
zoui ol'nr r¡era ef en toch d scrir¡ f¿t e "¿f rlzer e¡ z ,,erpap er)
¿is drÌkcietecror (iot 4c nrerer cl epte) en vraar fo.lig a s ¿ncldetector
\Vorcit se e'.'e,d
ader, w¿te rdìchie trooldte e[oon en beschermkap

'rei:

Professione e ¿n3 oge cletecio voor dc pr 1s , :n cerr nrid
der¡k asserl Prirn: al<<e:zoeker cn scoori voora zeer goed
oo kle er a¡dere zw¿re sro¡d omdat er eer¡ v, cie scan
zoeksch 1írebrr kt rvordi Zoeksch 1f':
kerze i!sse,r zo oi:5 cnr schilf (rret
besclrernrkap) Croncjo¡lstoriirs: ze f'n te
ste er \',ierk1'req!erìl e:; (Hz
Orn re bourre¡ lot herpnrode
CebrLrìk:8 pen girt batterijcn CaraIiie: :1aa

oDe onovertroffen Explorer XS.

Explorer XS
€ 1549,-

-

N kkeli
c

q

rret:a hrbr,ce op a¿dpack

clraaetas n¡ei

safd

eder en eerr besche'¡r

€

149r-

, 'Enan
h#
De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!
Drepst zoekende analoge detector voo, brnnenla¡dse terre

,R,

nen

P¿kt "oor¿l ook grotere voorwerpen op d epere n veaus
en s de Sovere gn El te een suoergoede str¿nddetec
ior tota¿ geer stor ing door zout nv oeden \t,/erkt op t7 freq!errt es en is da:rdoor ook gevoelÌø voor k eine nrLrntjes He1
detector hu s k:n achterop de arn¡steur¡ gemonleerd rlorden, v¡a¿rdoor een
goecìe ba ans verkregen v;ordt r¡aar ook or¡bouv.,en tot heupmode is ltr een vi p gebeurd De zoek
sch llis een stuk lrchter (dunner) dan'.,arr de oude modellen de schr¡lzelf heeft ru een ingebouv,de
transmltteru.,aardoor meer verrroge. s verkresen Het batlerlpack tvaarS pen ìght balter len rnse'
legd viorden k ik je in t',.,ee seconCe¡ rr en uit het huis De Elite ls ultgerusi met een 20 cm of een z5
cm r,,,de scan sch jf aan lou de keuze Detectors met,.'i cie scan schìjven gaan breder op de grond ìn
sc¿n schÌjve n ver
err'pakken da¿rdoor op een dÌepei n \iea! meer grond en
"'ondstenlWrde
I ezen bo,rendien mÌnder van hur dreplebereÌk r¡ei name rr k elgrord Op ader en Nikke fuleta¿ Hybr de op aadpack z 1n br; de prijs nbegrepen
Bo,.,end

€

De dìgita e r¡eter en de draagtas
¿cces50 r es

€ 199,- ,,",",

","¡

þard ziln

apar ie

949,-

t

eest uur

Voorwoord 67
De bijeenkornst van de Detector

zooj

Amøteur op jønuøri

køn zeer zeker øIs geslaøgd worden beschouwd.

Ondønks døt deze øønkondigtng niet ruim vo.n tevoren
kon worden rondgezond.en, kwømen er iets meer døn

rco bezoekers op øf. Het aøntøI mensen døt møtenøal
te koop of te

Gebruikerservaring

XP

ookvøder en zoon Holtmøn, d'hr. Steyn, Dønny Dijs,
dhr. Vøn Beuningen, Jøn Post en Joop Heimgørtner bedønken voor
hun medewerking. Hoewel n'Leneer Steyn het niet druk had met zijn

PAGINA T6
a

Van het bestuur

a

Nu weet ik wat ik gevonden
heb

ruil øønbood hød groter gekund., doch het
niet stíl. Ik wíl dan

uitgebreide determinatietearn zøt

dak- en trotseerloden vertelde hij mij døt hij van Holtmøn sr. díe døg
heel wøt hød geleerd en met verschillende leden níeuwe contacten hød
gelegd. Dhr. Vøn Beuníngen wøs zeer blij een git te zien die

zijn

Op een zoekdøg ís het øltijd zo druk bij d'e heren determínøtoren, døt
rnen bijnø níet øøn een rustig gesprek toe komt. Nu kreeg íedereen de
øøndøcht díe hem toekwøm. Tíjdens deze gesprekken kon tot een

Nogmaals de gouden bracteaat

uit De Valom

7

in Corfe

hij øøn

gegevens op het gebied vøn de pelgrimsinsignes kon toevoegen.

a

De MLO rally

o

Verder zoeken

14

a

Zoekdag Gees

20

o

8x goud

28

o

Vondst van het jaar

32

op de ínleverdøturn va.n

a

Vondstberichten

34

a

Vraagbaak

teleþnisch contøct gehød met de direcLeur, de heer Ton Wøgenmøkers
wøørín ik hem duídelíjk møøkte døt het voor ons va.n groor beløngwas

38

uítbreidíng vøn het vrøagbaøk- en deterunínøtieteøm worden gekomen.
rJit hetfeit døt Johøn Bosrnø tezømen met Kees Leenheer een po
foto's (metforrnulier) produceerden blijkt wel døt er veel bijzondere en

9

m.ooie vondsten werden getoond.

Van het Koninklijk Penníngkøbinet hebben we nog níets vernomen, tot
d.e kopij toe. Begin december zooz heb ik nog

orn onzeleden op

tijd

te kunnen inforrneren.

A nog

op døt nxonxent nog níets mededelen. Men wøs er

Helaøs kon hij
níet uit en B per o1-o7-2oo3 wøs h.íj geen directeur meer.

Hij

hød een

in dø museumwereld. Zíjn ventønger of
ønder zou op korte tennijn met tníj contaÇL opnemen. Jømmer.
andere plaøts gevond.en

Detector magazine is het verenigingsblad van
¡De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaar.
Sluitingsdatum kopij: r april zoo3

een

Van het Benelux merkenburea'u hebben we bericht gehad døt de nøøm
Amøteur øls merk geregistreerd støøt voor de BeNeLux.
We hebben dit laten doen om mísbruik te voorkomen. De verenigl'ng

de Detector

Redactie

C.B. Leenheer (hoofdredacteur), N. Leenheer,
J. Koning, W. Kuypers, !(/ van der Brandhof

heefi duidelijke doelstellingen díe niet vetwørd mogen worden rnet
d.

Adviseurs en medewerkers redactie:

oo

r

c o

rnm er ci ël e

b el

of

øngen.

J.Tijlstra, H.,l.E. van Beuningen, M.A. Holtman, A Jager
Redactieadres

De Detector Amateur, Hanebalken r53,
9zo5CL Drachten, Fax (o5rz) 5451 17,

H u is h o u d e

e-mail: redactie@detectoramateur. nl

a

Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de redactie Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertenties zonder
opgave van redenen te weigeren.

lijk

regle m e nt

Vraog ahüd toestemm¡nglot zoeken aan de

I

I

Legitimeer

I

Wøes

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat).

je metje Iídmoatschapskaort

(ledenpas)

I

I

Druk

I

voor onze verenìging 'de Detector

wete

Laat munilie liggen; indien nodig de plaats

Zoek nooit op archeologische terreinen,

Copyrìght: N¡ets uit deze uitgeve mag worden verueelvuldigd en/ofopen
baar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm ofop welke wìjze
dan ook, zonder voorafgaande, schriftel¡ike toestemming van de redactie

tenzijje toestemming hebt verkregen van

I

u rh i st o

ri s che

ploots woortoe hel gebied behoorl.

a

Neem zoveel mogelijk het metalen afval,
zoals lood en koper mee. Denk om het
milieu.

Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden oangemeld bij de desbetrffinde
archeologische

bij een archeologische opgraving.

O

ltu

gemeld worden bij de burgemeester van de

de bevoegde instonties om mee te helpen

ISSN: r386-5935

ns cho p p el i.jke cu

waarde zijn, moeten binnen drie dagen
markeren en de politie waaschuwen

De Marne, Leens

Vondsten, wooruon men redelíjkerutjs kan

oonnemen ofvermoeden daT deze von

Am ateu r' een deteclo ra mbossadeu r.

Vormgeving en layout
E Crafisch buro Creatype, Drachten

Maak alle goten weer netjes dìcht en wel
zo, dat er geen schade ¿íchtboar ís

landeigenaar ofbeheerder van de grond

i

nsta

nlies, zoa Is de

provinciaal archeologen en het KPK.

I

Hel

's

nachts zoeken zonder toestemming

van de Iandeigenaar ís verboden lemand

díe's nachts zoekt is verdacht bezig.

Lidmaatscha
Het lidmaatschap van deze vereniging looPt alt¡jd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging alt¡jd st¡lzwijgend verlengd met een iaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk oP 1 augustus schriftelijk binnen

Dit jøør zíjn er twee wøtervondsten gedøan wøøruít blijkt døt de
bnolkíngssamenstellíng verøndert. We krijgen te maken met onbekende buitenlønd.se merktekens en geschriften die we níet zo één twee dne
herkennen. Toch zullen we proberen om ook døn tot

een

te zijn. Per jânuari zoozbedraagJ de contr¡butie € 26,-.
Priis steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,Postbank r675000 t.n.v, De Detector Amateur, Leeuwarden

juíste deter-

rninøtie te konten.

Belangrijke adressen

Johøn Koníng

Detectorverboden op komst
in België en Nederland

Activiteitencommissie

Veel brieven, vragen enz. komen
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: C. Lukassen,
Meerpaal zt8, 9732 AM Groningen,

riitje zetten. \llilt u zoveel mogeliik
schrijven/mailen in plaats van
bellenl!!

Tel. (o5o) 54¡3396.
zoekdag@detectoramateur.nl

Tussen het verschíjnen vøn het møgøzíne en de opmøøk zítten øltíjd
enkele weken tijdsverschil. Op het moment døt

het dinsd.øg

ß februarí. Morgen ry februørí wordt in het

verbod zullen geven? We lezen

op

d.e

zoekers gehoor øøn het

forums døt zoekers die nu netjes niet

op ørcheologl.sche tereinen zoeken, nø een verbod' dit

Occasions, Kopii

Belglsche

parlement een eventueel totaøl detectorverbod besproken. Misschien døt
u er øl iets over gehoordheeji of zelfs d'e petitie die op íntemetwøs te
vínden heeft getekend. Het zou heel jømmer zijn øls een grote groep
zoekers hun hobby wordt ontnomen. Of

Advertenties, Opgravertjes,

ik dit stukje schrijf is

iuíst wel gaan

doen. Het verbod lost d,us níets op, íntegendeel.

Ledenadministratie

Opgave uitsluitend schrifteliik aan:

Opgave van leden, adreswìizigin-

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

gen, vragen over de contributie bii:

9zo5 CL Drachten.
Fax (o5rz) 545tt7.

\Jl. Woudstra, Melkemastate 16,
E9z5

AP Leeuwarden.

redactie@detectoramateur.nl

w-woudstra @detectoramateu r.nl
Vraagbaak
Vragen

Voor determinatie van door u

Vragen over de vereniging kunt u

gevonden voorwerpen dient u een
foto of duidelijke zwart-wit
tekening op te sturen naar:
J. Koning, Roodborststraat zo

kwijt bìj onze secretaris:

In Nederland ís de gemeente Wijchen (Gelderlønd') vøn pløn een APV
w.b.t. metøaldetectie in te voeren. Iedereen d.ie d.øør met eeft metøølde'
tector loopt te zoeken wordt bekeurd. Reden voor de APV zou zijn
verstonngen op ørcheologische opgrøvingen. Of dit inderdøød zo is
kunnen we op dit monlent nog niet zeggen. [Jiterøørd zijn we het híer
niet mee eens. Zo'n verbod is gewoon onterecht. Zelfs als het wøør is
dat er verstoringen zíjn geweest døn nog mogen níet øndere zoekers,
díe zích netjes øøn de regels houden, híer de dupe vøn worden. Jømrner genoegwordt wat ik in voríge magazines øl schreef bewøørheid.
Zoekers die zich nergens

a.a.n

storen en op opgrøuíngen komen, terpes-

D- Smilde,
Pr. Bernhardweg 3r,
E453

89r6AC Leeuwarden

XC Oranjewoud,

vraagbaak@detectoramateur.nl

tel. (o5r3) 63197E.
d.smilde@detectora mateur.nl

Bestuursleden
Bestuu rslid/coördinator

Voorzitter
.l Koning
Roodborststraat zo

activiteitencommissie

J Bosma
Drachtster Heawei t9a
9zr3 VE De Vlilgen
Tel. / fax nog niet bekend

ten het voor een heleboel øndere zoekers. Welke gemeenten volgen?
We zullen met z'n allen hier een eínde øøfl. nloeten møken. De vereni-

89r6 AC Leeuwarden
Tel. / fax (o58) 2t65573

gíng ølleen køn dit ook niet. Ied.ereen, dus ook importeurs, deølers,
hønd.eløren en zoekers zullen moeten løten zien døt de hobby bestøan*

Vice-voorzitter & hoofdredacteur

recht heeji door zich niet met líeden øls boven genoemd' in te løten.
Gelukkig krijgen we steeds meer bijvøl vøn zoekers en de høndel in
d.etectoren. Er

zijn zelfs zoekers díe de zoekers die op

ørcheologísche

terreinen komen fotogrøferen, n'Let de bedoeling deze a'a'rL te geven.
Anderen hebben m.eer hørdhønd.ige oplossingen voor ogen. Dít løøtste
køn natuurlijk niet, møar het geeft wel øøn dat veel zoekers het zøt

zijn døt een klein groepje het voor

hen verzíekt.

Kees Leenheer

j

konin g@detectora mateu r.nl

j.

bosma@detectora mateu

C.B. Leenheer

Secretaris

Hanebalken r53

D. Smilde

9zo5

CL Drachten

r. n

I

Pr. Bernhardweg 3t

XC Oranjewoud

Tel (o5rz) 54977 (na t8.oo uur)

8453

Fax (o5rz) 545'n7

Tel. (o5t3) 63t978

redactie@detectoramateu

r. n

Fax

I

(o53) 632927

d.s m ilde@detectoramateu

Bestuurslid
D. Eekhof

rnI

Penningmeester & ledenadministratie

Vangstraat 46
847r EX Wolvega

W. lVoudstra

Tel. (o56t) 6t8579 (na t8 oo uur)

8925

d.eekhof@detectoramateu

Tel. (o58) z6618t8

Melkemastate r6

r. n

I

AP Leeuwarden

Fax (o58) 2664646

O P R O E P ,"or een sene gebruikersewaringen van
de C.Scope Newforce Rt zoeken we gebruikers die hun er-varingen
willet't delen met de lezers van dit magazíne. BeI, schríjf of liever
mail de redøctie v oor overleg. redac-tie @ detector amøteur.nl

Bestu urslid/ze secretarisJ. Huls

Groenendael zor

8z7t

EL lJsselmuiden

Tel. (o38) 33tt68t
j. h u ls

@detectoramateu

r.

nl

w.woudstra @ detectora mateu

r. n

I

XP Metaa ldetectors gaan
verhazi ngwekkend d i ep,,,
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Technische eigenschappen
Gold MAXX

volume in de alle metalen stand. o Heel sterk
in het detecteren van kleine voorwerpen en
kleine munten in vervuilde grond en onder stenen.
¡ Nieuwe gevoelerige microprocessor. ¡ Nieuwe metalen XP connector van hoge
kwaliteit. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
o Wordt geleverd met: Beschermkap, Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

Verschillende schotels

¡27

cm. High Energy Wide scan schotel voor30% meer diepte
o22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24 x l2 cm schotel

))

Technische eigenschappen
G.MAXX

r

Frequentie 4,6 kHz zoals bij de
Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. o Perfecte
stab¡liteit op alle grondsoorten.
o Heel sterk voor het detecteren van munten en
grote massa's munten. ¡ Nieuwe gevoelerige microprocessor.
o Zeer goede discriminatie. ¡ Wordt geleverd met: Beschermkap,
Batter¡ien, Heuptas + riem en Koptelefoon.

))

))

XP-Conectors

o Waterdichle vergulde connectors

Heuptas

e Heuptas voor alle XP- modellen

F
))

-

Êq

))

-"-zg

1tr'

-----t.- '-t
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T.echnische eigenschappen ADVENTIS

o Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
o Duurzame schotelkabel. ¡ ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hlp-mountte gebruiken. o Frequentie:4,6 kHz. o Dubbele
discriminatie. ¡ Alle metalen stand. ¡ Silencer schakelaar voor vervuilde grond.
r Vergulde afsluitbare schotelaansluiting. e Grondafstelling. o Voeding: I AA
Alkaline batterijen of oplaadbare pack. r Heupmontage voor nog meer zoekgemak.

0pties

o 0plader. o 0plaadbare pack. o XP-koptelefoon.
o Elliptische schotel o 27 cm High Energy Wide scan schotel

))
¡
¡

Garantie

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

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NLl, Tel. (0114) 370480 - fax {0114} 370481
lnt. 00 31 11 43 70 480, E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors,nl

Dus is nu het moment gekomen dat
ik mijn roezegging gestand doe om
iets over deze schelien te vertellen en
de primeur aan de
Detector Amateur, omdat dankzii de
door de redactie geplaatste oproep
zoveel gegevens ztjn ontvangen.
Maar ook dank aan allen die gereageerd hebben, zodal we nu weten
dat deze schellen overal in NederIandzljn gevonden en ookwaawoor
ze vroeger werden gebruikt.

ik geef graag

Nadat de redactie in nr. 63 van
Detector Magazine een afbeelding
van een bronzen klokie had

geplaatst met daarbii miin oproep:
"Wat heb ik nu gevondenì", om te
willen melden wanneer men iets
vergelijkbaars zou hebben gevonden
had ik niet verwacht dat daarop
zoveel reacties zouden binnenko-

men. De afbeelding toont een
klein, dikwandig, half-bolvormig,
bronzen klokje, voorzien van een
hangoogje met aan de onderkant
onregelmatige breukvlakken en op

Het blijkt dat het juisier is om over
"schellen" te praten dan over "klokjes". Het verzamelen van alle gegevens was niet gemakkelijk omdat er
maar heel weinig over zulke schellen
is gepubliceerd. Een goede vriend,
ldokkendeskundi ge uit Duitsland,
werd om hulp gewaagd omdat het
aantreffen van het stadswapen van
Neurenberg op een aantal schellen
deed verwachten dat daar meer
gegevens te vinden zouden ziin met
betreld<ing tot productie, handel,
datering en de namen van bronsgleters die deze schellen hebben vervaardigd. Het is de bedoeling om op
een later moment hierover nader te
publiceren.

de buitenkant de afbeelding van een
wapen in cirkelvormige omlijsting.
Binnen een week ontving ik de
eerste melding: "Zo iets heb ik ook
gevonden", en uit de afbeeldingen

die, dankzij de moderne e-mailtechniek binnenkwamen, bleek dat
er inderdaad verschillende vergeliikbare klokjes gevonden ziin.

Nu zoveel gegevens uit Nederland
bekend zijn is het mogelijk om
verslag uit te brengen. Ik wi1 beginnen om de redactíe dank te betuigen
voor het opnemen van mijn oproep.
En ik dank, zonder ieder met naam
te vermelden, allen die daarop
hebben gereageerd.'Wij weten nu
dat zulke bronzen scheilen op verschillende plaatsen in Nederland
door metaaldetectorzoekers gevonden zijn en dat ze, meestal niet
herkend, tot dusverre vaak in de
rommeldoos bleven liggen.

In t974 schrijft Regn.
de

Steensma ìn

Vrije Fries in een artikel over

"Rond doopvont en altaar" over twee,
op een terrein van Oldeldooster,
gelegen in Hartwert onder Bolsward,
gevonden koperen schelletjes waar-

van er één versierd is met afbeeldingen van "handen" en "kastelen".
In een catalogus uit r88r worden
deze schellen al vermeld en worden
dan als misschelleties betiteld.
Steensma merkt op dat: "alhoewel

zulks niet uitgesioten hoeft te worden", het bewijs dat ze als misschel
hebben gediend, ontbreekt. Met een
hoogte van resp. 3 en 4 centimeter
zouden ze voor dat doel te klein
211n. In de catalogus van het Fries
Museum wordt de misschel met de
afbeeldingen van "handen" en
"kastelen" in de dertiende eeuw
gedateerd.

Afgezien van deze oude vondst
kwamen nu nieuwe meldingen
binnen uit Groningen (r), Heerenveen (r), Monnickendam (r), Gravenpolder (r), Hulst (z), Clinge (nu ook
gemeente Hulst) (r), 's-Hertogenbosch (3) terwijl al eerder schellen
bekend waren uit Dordrecht (r),
Heusden (r) en Middelburg (r).
Ook in België, in Duitsland en zelfs

in Hongarije bliiken nu ook zulke
scheilen te zijn gevonden. En het
zou me níet verbazen wanneer na
deze publicalie nog andere nieuwe
vondsten aangemeld zullen worden.

Het stadswapen van Neurenberg dat
op de meeste in Nederland gevonden
schellen voorkomt, geeft een aanduìding waar ze zullen zijn gegoten.
De vormgeving van de schellen is
vrijwel identiek. Ook de afmetingen
verschillen weinig. De hoogte van de
niet compleet bewaard gebleven
schellen varieert tussen z4 en 45
mm. en de doorsnede van de open
onderzijde varieert tussen lo en
6o mm. Alle schellen zíinvoorzien
van een hangoog. De ldepeltjes zijn
bij alle schellen verloren gegaan. Het
in Detector Magazine afgebeelde
Dordtse exemplaar heeft wel een
hangoogje aan de binnenkant. OP de
buitenkant komen bij de ldeine
schellen drie en bij de grotere vier
afbeeldingen voor. De schellen
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hebben aan de onderrand acht
breukvlaldcen met in lengte varieërende resten van de afgebroken
uitsteeksels.
De twee "handen" en de twee "kasteien" die voorkomen op één van de
twee in Oldeklooster gevonden
schellen ver'wijzen naar Antwerpen
maar ofde schellen daar ook vervaardigd werden blijft vooralsnog een
open vraag. Dezelfde merken komen
voor op tinnen voorwerpen welke in
de zestiende eeuw in Antwerpen zijn
gegoten. Op het andere in Oldeldooster gevonden schelletje komt het
stadswapen van Neurenberg in
viervoud binnen een cirkelvormige

omlij sting voor. Hetzelfde Neurenbergse stadswapen komt, zowel in
drie- als in viervoud op bijna alle
schellen die aangemeld werden voor.
Afgezien van de schel uit Oldeklooster met het Antwerpse wapen werden in 's-Hertogenbosch nog twee
schellen gevonden met een afwijkende versiering. Bij de een betreft dat
vier maal een klauwende leeuw in
cirkelvormige omlijsting en bij de
ander in viervoud een vogel met
gespreide vleugels in een ruitvormige

omlijsting. Volgens mededeling

uit Duitsland zouden in Neurenberg

exemplaar toonde. Bijna alle tanden
ztjn nog aanwezig, vier maal het
wapen van Neurenberg en met een
hoogte van 49 mm. en een breedte
va:n 44 mm. geheel passend in het
beeld van de andere vondsten (zie
afbeeelding).

Uit oude bronnen blijkt waawoor
deze schellen gebruikt werden: "vier
cleyne glöcklin und sechs symblen,
so mann an Unseres herren fronlichnamstag brucht." (Vier ldeine klokjes
en zes cymbalen zoals deze op
S acramentsdag gebruikt worden.
)
Het is wel een toeval dat in de catalogus ter gelegenheid van een tentoonsteiling die dit jaar in Neurenberg
plaats vond : "Quasi Centmm Europae" - Europa kauft in Nürnberg

r4oo - rSoo deze vier "messeschellen" afgebeeld en beschreven worden. Uit de beschrijving blijkt dat
zulke schellen in grote getale in
Neurenberg zljnvewaardisd en van
daaruit over Europa en zelfs naar

Amerika zijn geëxporteerd.
In het Musée de Cluny in Parijs
bevindt zich een rond r5oo te dateren, uit de zuidelijke Nederlanden
afl<omstig, Jezuswiegje dat 63 cm.

gegoten zijn.

hoog en 35 cm. breed is. Aan de
onderzijde van het wiegje hangen
drie schellen welke bii het schommelen hun klanken verspreiden. Ook

In het Historisch Museum in Basel

zijn in vorm en uitvoering
identiek aan onze Nederlandse

ook schellen voorzien van andere
afbeeldingen dan het stadswapen

deze

bevinden zich vier schellen, voorzien
van klepeltjes, opgehangen binnen
vertinde omhulsels van gevlochten
gaas en voorzien van houten handvaten met aan de buitenkant viermaal het stadswapen van Neurenberg. Deze schellen worden tussen
t

477 en

r

5 r

r geda teerd .

Zij zijn

afkomstig uit de kerkschat van de
Münsterkerk in Basel. Aan de hand
van deze gaafbewaarde schellen is
vast te stellen dat de breukvlakken
aan de onderkant van de in Nederland gevonden schellen een gevolg is
van afgebroken kromme tanden dan
wel uitsteeksels die bescherming
boden aan het opgehangen ldepeltje.
Tot voor kort kende ik geen gaaf
l¡ewaarde schel uit Nederlandse
bodem totdat een l¡evriende amateur
mij heel recent, toen dit artikel ai
afgesloten was, een door hem in
's-Hertogenbosch gevonden gaaf

schellen.

Toen ik

a1s

kind op bezoek ging bij

mijn oom D.C. van Beuningen was
ik steeds geboeid door zljn collectie
schilderijen van oude Nederlandse
meesters. Bijzondere aandacht kreeg
steeds een ldein, omstreeks r48o te

dateren, door Geerlgen tot Sint fans
geschilderd paneel van "De Verheerlijking van Maria" da¡ zich thans in
de collectie van Museum Boijmans
Van Beuningen in Rotterdam
bevindt. Het is mij toen niet opgevallen dat, temidden van de musice rende engelen, het Christuskind met in
elke hand een schel van precies
dezelfde vormgeving als de schellen
die nu door metaaldetectorzoekers in
ons land gevonden worden aan dat

muzikaal gebeuren bij draagt.
Zou één van die nu in Nederlandse
bodem gevonden schellen Geertgen

l"t
¡ì

tot Sint Jans als voorbeeld kunnen
hebben gediendl
Naar aanleiding van het onderzoek
lcwam ik in contact met mevrouw
Annemies Tamboer die in 1998 in
"I(unstschrift" een artikel schreef

over Muziek voor het oog.
In haar documentatie l¡evinden zich
vele getekende en geschilderde
afbeeldingen van engelen en heili-

gen die dit type schellen gebruiken

bij het musiceren. Soms met één
schel, maar ook met meerdere
schellen bijeengevoegd tot een

cymbaal. Uit haar gegevens blilkt dat
de datering tllssen r45o en r55o
moet liggen. Een datering van het in
Oldeklooster gevonden schelletje in
de dertiende eeuw is naar mijn
overtuigíng veel te vroeg. Ook hier
za1 eerder sprake zijn van datering
in het midden van de vijftiende
eeuw. Het is echter heel goed mogelijk dat ook reeds vroeger dan wel
later vergeiijkbare typen schellen in
gebruik zijn geweest. Want zelfs tot
nu toe worden in Oosterse landen
tempelschellen gebruikt die in hun
vormgeving met hun gekromde
tanden vergelijkbaar zijn met de
schellen die in Nederland tussen
r45o en r55o in gebruik waren.
Ik ben Mevrouw Tamboer dank
verschuldigd voor de van haar verkregen informatie.
H.J.E. van Beuníngen

Klaas R. Henstra

No maals de ouden
bracteaat uit De Valom
Verder verwijst Ager naar Morten
Axboe van het Deens Nationaal
Museum in Kopenhagen, die hij de
Europese expert noemt op het gebied
van bracteaten.

3ål

De melding van de door Gerrit van
Koningsveld gevonden gouden
bracteaat bij De Valom (gemeente

Dantumadeel) veroorzaakte in de
archeologische wereld nogal wat

opwinding. Barry Ager van het Brits
Museum te Londen schreef;

,r.'

jongstleden schrijft Axboe

'The bracteate from De Valom belongs
to a very distinctive group ofthe late
C-bracteates (the type with a large
human head above a more or less
horse-like animal). Among the characteristics of this group ís the very def nite
chip-caruing relief in both the human
head and the animal, and the tulip-like
shape of the animal's head. Like both
the Dokkum bracteate and the new
piece, many of them also show a bird's
hea d protecting th e m a n's fo rehea d'.

teate fìnd from De Valom. Congra-

tulations! I am glad to hear it is
now in the collection of the Streekmuseumtt.

niet indentiek zijn. Voorlopig dateert
Axboe het Friese stuk in de eerste
helft van de zesde eeuw (5oo-55o
AD), maar wel moet ons stuk nader
worden bekeken om vast te stellen of
we te maken hebben met een nieuwe
variant ofdat we andere bracteaten
kennen van de dezelfde soort.

Gegevens van de bracteaat van
De Valom:

lnventarisnr:
Vindplaats:

STOz-rr-26
De Valom,
gemeente

Dantumadeel
(provincie
Frysl ân)

Vondstdatum: 9 maarl 2oo2

"Thank you very much for the
exciting news about the new brac-

overeenkomst met de Dokkumer
bracteaat, hoewel de stukken zeker

Voorbeelden van bracteaten met een
vogelkop boven een menselijk hoofd
zijn (naast Dokkum en De Valom)
gevonden in Noorwegen, Zweden,
Denemarken, Duitsland (Niedersachsen) en Engeland (Lincolnshire).
Soortgelijke voorbeelden (maar dan

zonder vogelkop) zijn ontdekt in
Noorwegen, Zweden en Engeland.
Een tweetal koperen bracteaten zijn
afkomstig uit een graf in Engeland
(Morning Thorpe, graf 8o).
Deze worden beschouwd als lokaal
vervaardigd. Alle Scandinavische en
Nederlandse bracteaten zijn gemaakl

Diameter:
Cewicht:

3,r5 cm (:3t,5 mm)
2,919 gram

Cebruikssporen: Deze zijn moeilijk
vast te stellen. Wel is het voorwerp
beschadigd. Het oog ontbreekt en in
het midden bevindt zich een gaarie.
De vraag is ofdeze beschadigingen
recent veroorz aakt zijn of dat het
voorwerp al oudtijds vernield geraakt
ts.
Pu

blicaties:

Horizon, jaargang
6, nr z (pagina 5
en 6), juni zooz
ldem, jaargang 6,

nr.3 pagina'r4Ilm

van goud.

6), september
2002.

r

Axboe bereidt op dit moment een
nieuwe uitgave voor over gouden
bracteaten, waarbij ch ronologie een
belangrijke rol zal spelen. Toen het
bericht van Ager ons bereikte had
Kees van der Werf (webmaster van
onze internetsite) al een eerste
contact gelegd met Axboe. Op z7 mei
zooz mailt Axboe:
'Thank you for your message, and
gratu I ati o n s to th e b ra cteate'.

co n

Axboe ziet ook (zie Horizon, jaargang
6, nr. z, juni zooz) een duidelijke

Auteur beide

artikelen:
Foto:

Klaas R. Henstra

Margreet Eversen

Voorts zond Morton Axboe ons een
overdruk van een artikel van zijn
hand met betrekking tot bracteaten.
De titel luidt: "Die Chronologie der
Coldbrakteaten - regional und überregional". Enkele interessante passages
wil ik u niet onthouden. Axboe zegt
dat gouden bracteaten de laatste tijd
als getuigenissen van religieuze

voorstellingen worden gezìen. l\4et
betrekking tot de absolute dateringen
van de Duitse onderzoeker M.B.
Mackeprang (r952) vinden Axboe en
al eerder M. P. Maimer (r963) dat
deze niet houdbaar zijn Axboe wil
trachten via computerondersteund
onderzoek een nieuw model te
ontwikkelen dat niet zozeer is gericht
op absolute dateringen, dan wel op
een chronologische volgorde van de
diverse stukken. Als eerste wil Axboe
de A-, B-, en C-bracteaten (ons stuk is
een C-bracteaat) onderzoeken,

waarbij hij met name wil kijken naar
een eventuele stilistìsche ontwikkeling. Tevens wil hij onderzoek doen
naar de vondstomstandigheden van
elk stuk in de algemene chronologie
van de Volksverhuizingstijd, teneinde
daardoor dichter bij de absolute
daterìng van bracteaten te komen.

Maar dat ook een dergelijk onderzoek
nogal wat valkuilen op de weg van de
onderzoeker kan brengen, geeft
Axboe zelfal aan op pagina 64.
Wel moet men er steeds rekening
mee houden, dat theoretisch iedere
vervaardiger van bracteaten (in de
vijfde en de zesde eeuw, krh) de hand
kon leggen op een oudere Romeinse
munt, teneinde deze als voorbeeld
voor een nieuw stuk te gebruiken.
immers de oudste bracteaten staan
nog het dichtst bij Romeinse voorbeelden en daarom kunnen latere
stukken (gebaseerd op oudere
Romeinse munten) te vroeg gedateerd worden. Hoewel Axboe dus
voorlopig enige voorzichtigheid
betracht ten aanzien van absolute
dateringen van bracteaten besluit hij
zijn artikel toch met enkele ronde
getallen:

'Als E rgeb n i s m ei ner U ntersu ch u ngen
möchte auch die Periode, in der man in
Skandinavien Brakteaten hergestetlt
und verwendet hat, in runden Zahlen

etwa von der MitIe des 5. Jahrhunderts
bis zur Mitte des 6. Jahrhunderds
schdtzen.'

ln de eerder genoemde publicate van
Axboe (in voorbereiding) vindt u te
zijner tijd de bracteaat van De Valom
onder catalogus nummer lK 598.
N.B. Zie voor meer gegevens en
afbeeldingen ook onze internetpagina:

www.streekmuseu m-vol kssterrenwachtbu rgum. n
l
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Vt/ho can help usl
Hieronder volgen enige vondsten van leden waar tot
nu toe nog geen duidelijke of juiste datering, benaming of gebruik aan kon worden gegeven. Soms
werden er suggesties geuit die later weer werden
verworpen. 'We vragen onze lezers in binnen- en

buitenland te reageren. Getracht is om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen tot nu toe met de
gegevens die bekend zijn.
Foto r. Dit door A. Galema gevonden bronzen voorwerp
heeft de volgende afmetingen: iengte 6z mm, breedte 5z
mm, hoogte van de knop 7 mm, dtarneter van de
knop 15 mm, lengte van de inkepingen 18
mm, dikte z mm.'We gaan er vanuit
dat gezocht moet worden in de
¿
_".:l\Ì
richting van paardenbeslag. We
-. rÌt
hebben een reactie gehad met
af beeldingen van paardenbeslag van voor Christus. Gezien
de l<waliteit en het patina en
na bestudering van de tekenlng kan dit het niet zijn.

ùvÍ\'..'

Foto z. Van L. van Zonen. Dit ronde loden voorwerp met
een diameter van 35 mm ligt er al geruime tijd. Waar we
ondertussen wel zijn achter gekomen is dat de zijden
elkaars spiegelschrift zljn. Er is wel geopperd dat het iets
met de zeevaart te maken zou hebben, ook gezien de

vindplaats (kalender).

dit eens lezen aan je vrienden in het buitenland.
Eike suggestie wordt meegenomen.
Laat ook

Reacties kunnen per post of e-mail naar de redactie
worden gestuurd.

Op de minelobowners (MLO) site (www.minelabowners.com) los ik over de verscheidene rolly's die in september in Engeland zouden zijn, De MLO-rally in Corfe
zqg er erg interessont uit. Groot zoekterrein voor maxi
maal jo-4o peßonen in een Keltisch/Romeinse en middeleeuwse omgeving. Ik had zeker wel interesse om er

noortoe te gaan, maar helaas had ik ol plonnen om noor
Griekenland te gaan, Begin augustus vroegTony (de

Toen we terugkwamen hebben we nog op een aantal
andere zoekers gewacht voordat we op de camping
gingen eten. We hebben daar's avonds heerlijk

gegeten. Daarna hebben we nog melz'n allen in een
grote tent van iemand gezeten, waar veel moppen
werden verteld en veel vondsten van het afgelopen
jaar werden bekeken. De volgende morgen werd ¡k
wakker en hoorde ik een vreemd geluid van achter de
tent. Er stond gewoon een ezel achter mijn tent te
g(azen.

organisator) of ik toch geen zin had om te komen. Ik heb
er over nagedacht en somen met mijn vriendin besloten

dat we dan toch maor een keer naar Engeland zouden
goon op vokantie. Twee weken voordat we naor Engeland gingen isTony nog in Nederland geweest om hier te
zoeken.
We hebben toen

noghet een en ander øfgesproken.

Op 5 september zijn we naar Engeland vertrokken.
We kwamen

Om 9 uur de volgende morgen verzamelden we ons
allemaal rond de camper van Tony. ledereen kreeg een
kaartje van de omgeving met daarop aangegeven de
zoekgebieden en eventueel wat informatie over het
verleden van dat stukje grond. Na nog wat laatste
aanwijzingen, met name de waarschuwing niet op de
National Heritage velden te zoeken, vertrokken we met
zo'n 2S-3o man naar het eerste veld. Op dit veld had
ooit een Romeinse villa gestaan.

pas's avonds loat aan bij Tony en lagen pas

uur op bed om daarna om 3 uut olweer op te støan
en te vertrekken naat de eerste rally (zo'n 7oo km verderom

1

op). Die rally was heloas niet veel. Er woten meer don
7oo zoekers en bijna geen vondsten. De rest von de week

hebben we veel dingen in Dorcet en Wíltshire bekeken:
Stonehenge, the white horses, Salisbury, Dorcheste¡ enz.

l4 en r5 september was de rally in Corfe.

lVe kwamen
vrijdag 13 september rond een uur of 4 aan. Gelukkig
was het dit keer maar een uurtje rijden, want Tony
woonde hier niet ver vandaan. Er waren al een paar
zoekers gearriveerd. lle hebben meteen de tent opgezet
en zijn met een paar andere zoekers naar Corfe Castle
gegean. Helaas konden we daar al niet meer naar
binnen.

Het ee6t¿ veld met de Romeinse villo, met Corfe castle
op de achtergrond

Er waren niet veel signalen, maar binnen lo minuten
werden toch al de eerste Romeinse munten gevonden. Na een kwartiertje had ik er ook een, maar er
was weinig meer van te maken. 5 minuten later
een grote munt, helaas maar een Penny van r917.
Na een half uurtje zoeken vond ik dan ook eindelijk mijn eerste goede Romein!!

Daarna werd het erg stil op het veld en de groep verdeelde zich in twee groepen. De eerste groep ging naar
de geploegde akker langs de rivier en de graslanden

daarnaast. lk ging met de andere helft naar het grote
grasland tussen Corfe Castle en een Keltische nederzetting met begraafplaatsen op een berg.

r'"t! I;')
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De volgende morgen begonnen we weer om 9 uur.
Deze dag bezochten we de velden aan de andere kant
van de weg en de heuvel. Het was beneden erg stil dus
zijn we de berg maar opgegaan. Het was erg moeilijk
boven te komen, eerst een paar prikkeldraden passeren
en daarna een steile heuvel vol met prikkelbossen,

brandnetels en bramen.

Het tweede veld

Ondanks dat er het eerste uur een zilveren denarius,
een bronzen Keltische stater en wat bronzen Romeinen
waren gevonden, kreeg ik geen signalen. Dus rond een
uur of rz zijn we naar de campingwinkel gegaan en
hebben we wat eten en drinken gekocht. Na een uurtje
pauze zijn we weer leruggegaan naar hetzelfde veld.
llant we hoorden dat er nog meer Romeins en Keltisch
was gevonden. Na 5 minuten zoeken had ik eindelijk
een goed signaal op het tweede veld. Op iets van 3o cm
kwam een zilveren antoninianus van Cordianus te
voorschijn. Een schitterende munt met veel detail.
De rest van de dag hadden Daniëlle en ik alleen

Mijn zilveren Romein
(Anton¡anus en
Cordionus

j)

nog wat bronzen Romeinen en nieuwere munten.
Toen we bij mijn auto kwamen, was daar nog
iemand aan het zoeken en die had een mooi
signaal, maar raakte het kwijt. Hij pakte zijn xr-probe
en vond het toch weer terug. Hij haalde een mooie
bronzen stater uit de grond en ik bleef toch nog maar
even zoeken op het eerste veld. lk vond daar helaas
niets meer. Toen ik terug kwam waren de barbecues al
aan. We hebben lekker met zijn allen gebarbecued
en daarna kwam vrijwel iedereen bij de camper
van Tony zitten en de vondsten van die dag werden bekeken. Wij hebben 's avonds vooral veel
moppen gehoord en we hebben een loteri,i gedaan.
Er waren tassen voor je detector, Minelab petjes,
beschermhoezen, boeken, enz. Alle prijzen waren door
Minelab beschikbaar gesteld. Het was een erg gezellige
avond en rond-tz uur ging iedereen naar bed.

De top van de berg was in het verleden al door nachtzoekers afgestroopt en er waren bijna geen signalen.
Tony had aan de steile zijkanten snel drie bronzen
Romeinen, dus gingen we snel de zijkanten afzoeken.
ln een paar uur vond ik 6 bronzen Romeinen, een
middeleeuwse of Romeinse ringfibula, een bladgouden
beslagje met een adelaar, een aantal pennies, een
zilveren six pence en veel musketkogels. Op een gegeven moment dacht ik iemand te horen graven en riep
Tony. lk kreeg geen antwoord en keek aan de andere
kant van de bosjes. Opeens stond ik oog in oog met een
grote stier, je weet wel zo'n bruine, met van die hele
grote hoorns. lk schrok me dood zeg,zeker als je een
andere zoeker verwacht. Het weer was weer heerlijk die
dag, lekker zonnig met een licht briesje. We hebben dan
ook een aantal keren lekker een pauze ingelast boven op
de berg. Vaak werden dan ook weer de nieuwe vondsten
rondgegeven. Beneden waren toch ook weer aardig wat
Romeinen gevonden deze dag en beneden ziin ze ook
vri,j vaak nog van erg goede kwaliteit. Bovenop de berg
niet zo veel maar wel een paar mooie vroege zilveren
munten (9oo-rzoo). Wij hebben het maar bij de zijkanten gehouden en daar kwam vrijwel alleen Romeins
vanaf.
Toen we terugkwamen was bijna iedereen al weg. We
hoorden van degenen die er nog waren dat er die dag
ook goed gevonden was. Veel bronzen Romeinen en een
aantal hammered coins waarvan minstens z short cross
van voor tz8o. Er waren verder bij de aanwezigen nog

drie mooie vondsten
een zilveren half

crown uit r921, een
hele grote zilveren

munt ter
grootte van
een rijksdaalder,
een massiefzilveren stonehenge en
een penny van Stephen

n C h-4
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LLy in Corfe
te vinden op het laserforum van mijn site:

(omstreeks rrzo), die zozeldzaam is dat een slecht
exemplaar in Seaby al stond voor z5oo pond.
Toen we weg glngen was het alweer donker. Het was een
erg gezellig rally en een erg goede camping en leuke
vondsten. lk kon al bijna niet wachten tot de volgende
dag. Dan zouden we nog mel Ïony gaan zoeken op een
Romeins veld bif Salisbury.
Dat verhaal en andere verhalen van Engeland ziinterug

http://people.zeelandnet.nl I mida I
Croeten Michiel

Aantal leden per provincie per ol-ol -2oo3

Coningen:
friesland:
Drenthe:
Overijssel:
gelderland:
Flevoland:
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GEBRUIKERSERVARING

Ken

n is

maki ngstest X P-Adventis

door Dick Eekhof
Oké . Ik weet het. Onlangs schreef ik nog een kennismakingstest voor een
ander merk en dan nu weer een test over de XP-Adventisì Je zult je wel afuragen: een zoeker raakt toch aan zijn eigen merk gehecht. Dat ben ik ook , maar
na een test met de XP Adventis........
Na aankoop van deze detector bij Steenbergen Detectors Hulst, de
importeurvan dit merk heb ik dit apparaat uitgetest op het landje waar
mijn zoon twee weken geleden nog een drie gulden stuk had gevonden. En ja hoor, na twee uurt,jes zoeken vond ik op het zelfde terreint,je twee keer zilver, een dubbeltje en een kwartje van Wilhelmina en
z5 duiten van doorkijkkwaliteit en nog diverse andere vondsten. Dit
succesje beloofde veel goeds en dat bleek ook wel nadat ik een aantal
keren had gezocht. Dit is dan ook de reden dat ik jullie nu ook eens
kennis wil laten maken met deze Franse detector, de XP Adventis.
De afstelling van de XP Adventis is heel eenvoudig: hij geeft een mooi
zuiver signaal voor edelmeta al. l)zer daarentegen ìs heel gemakkelijk
weg te filteren. Bij het aanzetten van de detector dient de schotel
horizontaal te worden gehouden. De sensitivity knop is tegelijk de aan
en uit knop. Als je detectot aanze|, hoor je eerst vier snelle piepjes en
drie seconden daarna nog eens twee
Hiermede is de grondbalans afgesteld. Daarna kan de knop voluit worden
gezet. Discriminatie: de XP-Adventis heeft drie discriminatiestanden, te weten:

o AM: alle metaleno Dr : met deze stand

o Dz :

kan klein tot groot ijzer
worden gediscri mi neerd
met deze stand kan groot tjzer en aluminium trekringen gediscrimineerd worden.

De belangrijkste stand voor de gebruiker van deze

t gulden Celria

qjí

GEBRUiKERSERVAR¡NC
detectoç is de Dr stand. Hiervoor dient men de bijbehorende draaiknop driekwart naar rechts te draaien en wel zodanig dat de aanduiding voor het kleine
ifzer, net weg is.
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Kennismakingstest
XP-Adventis door
Peter Munsters
lk zoek al jaren met een metaaldetec-

Als de detector eenmaal is afgesteld voor het terrein waar men normaal zoekt,
dan kun je het voorgaande wel vergeten. Het is dan detector omhoog, knop
aan, wachten op signalen, zoeken en vinden. De XP-Adventis is heel gemakkelijk als hip-mount (heupmodel) te gebruiken. Voor het opladen van de batterijen behoeft men alleen maar de connector van de schotel te verwijderen om
vervolgens hierop de adapter aan te sluiten. Het laden gebeurt dus rechtstreeks
op de metaaldetector, zonder dat eerst het accupack er moet worden uitgepeuterd. Men kan ook gebruik maken van de los bijgeleverde batterij-houders
welke plaats bieden aan 8 stuks batterijen van r,5 volt. Standaard zit op de XP
een zoekschotel van zz,5 cm. Maar er is ook een grotere schotel van 27 cm te
verkrijgen. Met deze schotel kan men een 3o%o grotere diepte
bereiken.
De detector heb ik natuurlijk ook aan een kritische blik onderworpen omdat elk

product nu eenmaal zljn voor- maar ook zijn nadelen heeft.

De XP-Adventis is een zeer geschikte detector voor beginners, maar zeer zeker
ook voor gevorderden. Hij heeft een goede signaalweergave, is goed en gemakkelijk af te stellen en hij heeft een extreem groot dieptebereik. Daar komt bij dat
hij heel klein is (kan in een rugzak gelransporteerd worden ) en is - gezien zijn
klasse - ook nog eens goedkoop in aanschaf.

Met een lading batterijen kun je ruim 4o uur zoeken. Voor deze detectors is er
ook een uitgebreid progtamma met verschillende accessoires. Te denken valt
aan verschillende maten schotels, accu-pack, lader enz.

Een minpunt was de connectoraansluiting. lk vernam van de importeur dat dit
euvel inmiddels is verholpen door een andere en betere aansluiting.
De constructie tussen de boven- en ondersteel had wat mij betreft, ook met
een wartel gemogen. Zelf zou ik het prettig hebben gevonden als de fabrikant
de steel nog iets langer had gemaakt. Maar dit heeft alleen maar te maken met
het feit dat ik nogal lang ben.

De XP-Adventis is een zeer stabiele detector met een enorm dieptebereik en
een uitstekende discriminatie. Goede vondsten zijn haast voorgeprogram-

meerd.

tor en heb in de afgelopen jaren

nieuwe machine eens
mocht uitproberen.
Een testapparaat (Willy's
eigen Adventis) was voor de
zaterdagmiddag snel geregeld. lk had
een akker op het oog waar ik in het
verleden al het nodige aan Romeins

Denarius Karel de Crole,
768-8t4 geslagen te
Sennheím.

had gevonden, dus een uitstekende
plek om de Adventis eens uit te
proberen. Na die Zaterdagmiddag in
het veld stond het voor mij vast.
lk had in de XP Adventis mijn detector gevonden. Nu loop ik er inmiddels al meer dan een half jaar nagenoeg dagelijks mee, en ik moet eerlijk
zeggen dat men niet heeft overdreven
over de prestaties van dit apparaat.
Het dieptebereik en de discriminatie
zijn enorm, en ik heb dan ook nog
nooit een detector gehad waar ik zo
tevreden over was.

Bijgaand enkele vondsten die ik die
zaterdagmiddag had met de
XP-Adventis.

eo

Peter Munsters.

Dick Eekhof

Denarius Augustus z7 vChr.t4 n.Chr

18 zilveren dukoat of Pietje van Zeeland t787

al

veel merken en modellen detectors
gehad, van analoge machines tot de
duurste digitale. Door het grote
aanbod van detectormerken en
modellen, wordt het soms knap lastig
als je een nieuwe machine wilt kopen.
Vaak zie je door de bomen het bos
niet meer. Via llilly Munsters
(Munsters Detectie) hoorde ik al snel
als er een speciale detector op de
markt was gekomen. Hij sprak over
de XP Adventis, een detector met
enorm goede eigenschappen en een
ongekend dieptebereik. Omdat je
je geld maar een keer kan
uitgeven, en ik toch graag
de juiste keuze wilde
maken vroeg ik of ik deze

Zlveren kwaije ß25

t/3 groot Henegouwen, Wíllem U, ßj7-1345

Sl.Martinus goudgulden, Utrecht, Rudolf va n
diephoß 4jt-t455
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gstest XP-Adventis door

Eric Uíieman
Ongeveer anderhalfjaar geleden heb ik voor het eerst iets van XP vernomen.
lk zocht al een jaar of zes met een digitale detector, (met daarbii nog twee
analoge machines, waarvan één opgevoerd) en was zeer tevreden. Waarom dus

I lk woon in Duitsland, en pas nu wordt Duitsland wat XP betreft eindelijk
wakker. Hier hoorde je er tot voor kort helemaal niets van. Dat dit apparaat in
Frankrijk al twee jaar eerder als een bom was ingeslagen, wist ik helemaal niet.
XP

Zegelslempel t4e eeuw

De laatste tijd hoorde ik steeds meer goeds, en ik dacht: verandering van spiis
doet eten, Dus nam ik contact op met Marc Steenbergen, de importeur van XP.
Bij hem had ik een paar jaren geleden naar alle tevredenheid ook mijn digitale
detector gekocht. lk heb bij Marc nu een Adventis gekocht, compleet met
toebehoren (drie schotels, oplader, enz.), en mijn analoge detectors ingeruild.
Toen het pakket een paar dagen later aankwam viel me meteen de goede
afi,verking van de kast op. lk dacht dat de kast gtotet zou ziin, maar dat was
Muntgewicht van rond

499,

geslogen onder

Philips de Schone

niet het geval. Echt een stabiel geheel. Bij het ontwerp van de hipmount-tas
had ook eindelijk eens iemand echt meegedacht. De doorgevoerde luchttests
beloofden veel goeds. Buiten merkte ik het verschil. lk had de kast als hipmount aan de gordel hangen.
Met de XP als hipmount heb je qua gewicht bijna niks in de hand. Omdat de
akkers hier zeer vervuild zijn,had ik de Dl stand (ijzerafrarijzing) vol oPengedraaid. Hoewel ik niet lang kon zoeken omdat bijna alles ingezaaid was, vond

iktoch nogeen vrije strook akker. De eerste munten lieten niet langopzich

Muntgewicht 4e eeuw
voor een "Franc a cheval"

Nieuw lorentje, Leuven,
Johanna en Wenceslas

tjSt-tj8j

wachten. Als eerste vond ik een afgebrokkelde oorlogscent van zink, deze gaf
een hard signaal. Om een dieptetest te doen heb ik deze gelijk weer begraven.
Steeds dieper en dieper. Krijg nou wat, dacht ik bij mezelf, deze detector gaat

wel heel erg diep, ik kreeg telkens weer een signaal. En dat in kleibodem nog
wel. En dan ook nog eens op dieptes waar mijn dure digitale detector het al
langzou hebben opgegeven. lk kon het zelf bijna niet geloven. Zo'n diepte, en
dat nog wel op zo'n kleine munt. Hoe zou het er uit zien, als ik een grotere
munt onder de schotel zou hebbenì lk wist meteen: dit ¡s dé detector voor mij.
Als je dan ook nog eens met een paar bijgeluidjes kan leven, zoals ik (opendraaien dus), dan heb je definitief een dieptebeest in je handen. Het is belangrif k dat je de grond-ontstoringsknop zo ver mogelijk naar links opendraait en
de gevoeligheid zo ver mogelijk naar rechts, dan gaat hii het diepst. De andere
munten die ik vond (zeven stuks, helaas niet veel bijzonders, maar wel goed
voor de dieptetests) werden dan ook nogmaals begraven, en steeds weer was
ik verbaasd over de diepte. lk vond jammer genoeg geen grote munten.
De grootste was een Kupferkreuzer uit r855, maar die is niet veel groter dan
een zinken cent. Maar wat er te verwachten valt bii grote munten, kun je wel
raden. De opgevoerde turbo die ik had, beloofde bij de luchttest ook behoorliik
veel, maar hif kon dit in de grond jammer genoeg niet halen. Hii ging ongeveer
net zo diep als mijn digitale machine, maar met meer stoorgeluidies.
De Adventis gaat in de lucht net zo diep als in de grondlJe merkt praktisch
geen verschil, en ik heb het uitvoerig getest. Hoewel ik met de digitale (nu
reserve detector) het display gewend ben, mis lk dlt bii de Adventis totaal niet.
Wat voor mij telt is de diepte, en daar is de Adventis een meester in, en ik had
nog niet eens mijn z7 cm High Energy schotel erop zitten. Sinds ik de z7 cm
High Energy getest heb zoek ik alleen nog maar met deze
schotel, deze gaal namelijk nog dieper. Op plekken
waar de bovenlaag praktisch geheel is afgezochL
door anderen kreeg ik nog verschillende signalen van
dieper gelegen vondsten. Vondsten die anderen
hadden laten liggen met hun top-machines.

De elliptische spoel, speciaal voor op
sierk vervuilde terreinen wordt ook
één dezer dagen aan de tand gevoeld.
De discriminatie van de Adventis is
ook zeer goed, soms moet ik hem
even op D2 zetten, maar dan heb je
echt rust in je koptelefoon. De dieptes zi.jn bij deze hoge DISC-instelling
vreemd genoeg praktisch gelijk als in
de'alle metalen'-stand. lk verheug
me er nu ook al op om in de bossen
te gaan zoeken. Daar kun je door de
gemakkelijkere bodem de gevoelig-

heid helemaal opendraaien.
Kortom: een zeer goed apparaat, met
alles erop en eraan wat je nodig hebt,
zonder overbodige toeters en bellen.
De ABS-Versie is vergeleken met het
Classic-model, nog eens stukken
lichter. Door de zeer gemakkelijke
bediening ook voor beginners zeer
aan te bevelen en een echte dieptebeul! lk heb in al die jaren nog nooit
een detector gehad die zo diep ging.
En dat voor die prijs. Met dit apparaat kan je echt al je oude stekkies
nog eens langsgaan. En dat je daar
dan weer iets zult vinden kan ik je

verzekeren. lk vind dat het merk XP
momenteel echt het meest innovatieve detectormerk in de detectorwereld is. De maximale diepte van de

'grote merken'-topdetectors is de
laatste jaren steeds stabiel gebleven.
Daar ís nu wel een einde aan gekomen. XP is de perfecte combinatie

tussen diepte, discriminatie en
stab¡liteit.
Eric Wieman
www.detektor.net

Zilveren vlies Hollond t499,
geslagen onder Philips de Schone
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METAL DETECTORS

M IN

ELAB

De IASER Metaaldetector, Engelse elektronica
(printplaat) in de behuizing van een Tesoro,
is een van de meest verkochte detectors van
Engeland. Niet zonder reden, de Engelsen
stellen zeer hoge eisen aan de detector.

Door zijn Power-boost, extreme gevoeligheid en
stabiliteit in verontreinigde bodem is hij
ideaal in het vinden van zeer dunne hammered
coins, fibulae enz. onder zeer moeilijke
omstandigheden. Dus ideaal voor Romeins,
middeleeuws, stadsgrond en stort.

Omdat één merk niet alles in huis
heeft zijn wij ook dealer van andere
"degelijke" merken zoals Minelab,
White's en Tesoro.

t
EXPLORER
ale perfectie met maar liefst 28

7 '-/ zoekfrequenties variérend van 1,5 kHz tot
100 kHz vooi optimale diepte en discriminatie.
ö -/
DFX
Nieuwe top detector met dual frequentie, wordt geleverd met maar

Laser RAPIER
vervangt de Powermax

liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,
hetgeen hem ook u¡termate geschikt
maakt voor de beginnende zoeker.

Dit is de meest verkochte laser
Nagenoeg onverslaanbaar in zijn prijsklasse.
Uitermate superieur op Romeinse
akkers, middeleeuwse bewoningsresten, stadsgro¡d en stort. Weegt slechts 1 kg. ln 3
delen te monteren, dus ideaal voor in de rugzak
op vakantie. Zeer makkelijk te bedienen. Zeer
lange levensduur met een 9 volt blok. Garantíe:2 jaar op efehronica en 1 jaar op de
zoekschijf. Verder is het ook mogelijk
\
\
de Rapier standaard te bestellen met
wide-scan zoekschijf.

om
de

CORTES
Nieuwe telg van Tesoro, een combinatie van analoog en digitaal,

1l'
\

met deze detector hoef je in de
discriminatiestand geen

,A-

c-!L'

grondontstoring in Îe stellen

WALBORN
5peciale " weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer
en volumeregelaar en
speciale schakelaar, die
hem geschikt maakt voor

elk merk detector Verder
leveren wij ook luxe uitgevoerde detectortas-

ldeaal voor op stadgrond en stort, met echte
nuldiscriminatie. Lichtgewicht. ln 3 delen te monteren.
Garantie:2 jaar op elektronica en 1 jaar op zoekschijf.

sen, regenhoesjes,

vondstentassen enz

€ 635,-

.

MltlRON zoekt nog DEALERS in de BeNeLux
die bereidt zijn om enkele modellen in
voorraad te nemen. Bel of mail als je
interesse hebt.

MltlRON METAALDETECTORS is sinds 2000 de officiële

i
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Dr. Philipsstraat
6431 EC Heerlen-Hoensbroek

045-5231872

vanuit buitenland 0031-45
e-mail: miliron@home.nl
internet: www.miliron.nl

5231872

voor LASER Metaaldetectors in de BeNeLux
Wij zijn 7 dagen in de week beschikbaar

Wilt u komen kijken in onze showroom? Dit kan
altijd, WEL EVEN BELLEN VAN TE VOREN!

r5 maart zoekdag Gees (Drente)
Voor sommige leden is het misschien een eind rijden, maar toch
is deze zoekdag de moeite zeker
waard.
Gees is een Drents zanddorp in
een zandgebied dat al vanafoeroude tijden wordt bewoond. ln de

middeleeuwen kreeg die bewoning
een permanent karakter.

ln de Middeleeuwen en in de
Tachtigjarige oorlog vonden er in
deze omgeving nogal wat scher-

mutselingen plaats. De oude
Coevorderweg die door het plaatsje loopt had een belangrijke func-

tie als verbindingsweg naar de
vesti

n

gstad Coevorden. Volgens

historici was dit een landweg, die
dwars door Drenthe naar de Friese
zevenwouden en vervolgens naar
Staveren liep. De prachtige omge-

ving met essen, bossen, heide en
oude boerderijen is zo wie zo een
bezoek zeker waard. ln de directe
omgeving zijn voor ieders beurs
diverse verblijfsmogelijkheden.

lnformatie bijVW Gees:
tel. (o524) 58 t7 o4
Zie ook:

http://www.zwerft ocht. n l/ M arco-

Op een aantal grote akkers zijn
zoals gewoonlijk de penningen
verstopt. Met deze penningen ziin
leuke en grote prijzen te winnen.
De zoekdagen van de DDA worden

alti¡d druk bezocht omdat er altijd
van alles te doen is: vondsten
bekif ken van collega-zoekers, onder
het genot van een bakje koffìe of
een pilsje gegevens uitwisselen
met andere zoekers, vondsten
laten determineren, de vondst van
de dag, en nog veel meer. De DDAzoekdag is een activiteit voor het
hele gezin. Daarom zal er ook deze
keer weer een jeugdwedstriid (t/m
tz jaar) georganiseerd worden.
De importeurs van de grote detectormerken zijn aanwezig om de
allerlaatste modellen te showen.
Als u toch van plan bent om een
andere detector aan te schaffen, en
u wilt alle merken nog eens bekijken, dan kunt u dat prima op deze
dag doen. Natuurlijk kunt u hier
ook allerhande boeken, schepjes,
hoezen, schotels en andere accessoires kopen.

pologids-Drenthe.htm

F

OE.r"n

GEES
Hardenberg

Deelname zoekwedstriiden
Prijs: leden en DDA-steunleden
8 euro p.p. Niet leden l6 euro.
(Opgave als nieuw lid is natuurliik
mogelijk) Bezoekers die alleen voor

determinatie, of uit belangstelling
komen, zijn van harte welkom.
DDA-verenigingstafel
De DDA-tafel is natuurlijk ook weer
op de zoekdag te vinden. U kunt
daar terecht voor de aanschafvan
diverse magazines en andere
verenigi ngsuitgaven. Ook deze
keer hanteren wij weer speciale
zoekdagtarieven. Enkele van deze
speciale tarieven zijn;
Magazines t tm 3o, € t,-,
magazines 3t tm 66, € 3,-,
gehele jaargangen of per 6 nummers, vanaf magazine 3r, € t6,-,
Houd er overigens wel rekening
mee dat sommige nummers helaas
zij n uitverkocht. Verzamelbanden
om uw magazines in te bewaren
€ 8,-. Het boekje 4ooo jaar metaal

in Nederland € 6,-.

De DDA-bodywarmers

keer uit: Evert Kramer (aardewerk,
vuursteen, keramiek), Rio Holtman
en Holtman senior (gewichten
enz.), )anZi)lstra (alles tot r9oo,
vroeg middeleeuws), Jan Post
(munten vanaf Romeins), Joop
Heimgartner (Keltisch en Romeinse munten en voorwerpen).

€ 3o,-.

Programma

9.oo uur Zaalopen
ro.3o uur Opening door de
voor¿itter
ro.45

Determinatieteam
Een determinatieteam is aanwezig
om uw vondsten te bekiiken.
Het determinatieteam bestaat dit

Drachten

beschadigingen van voorwerpen

tijdens determinatie of fotografi e.)

uur

Vertrek naar het
zoekveld

rr.oo-r2.3o te zoekwedstrijd
12.3o-t2.So f eu gdwedstriid
12.30-13.45 Pauze
13.45

uut

Vertrek naar zoekveld

r4.oo-r5.3o ze zoekwedstriid

r6.oouur

Priisuitreiking,
verloting

Locatie:
Restau rant partycentru m
'De Zwerfkei'. Dorpsstraat 59,

7863 PB Cees.
Van de vondsten kunnen foto's
worden gemaakt voor het magazine. (De vereniging is niet verantwoordel ijk voor eventuele

Let op! Verboden de zaal met
laarzen te betreden.

INGEZONDEN

MUSEUMNIEUWS

Onze hobby en de overheid

Museumnieuws

Daar wij veel detectoren leveren aan archeologische diensten kriigen we het
laatste jaar ook uit die hoek veel kritische opmerkingen en harde uitspraken. Als
het nou over de geleverde detectoren ging was het probleem minder groot. Echter,
steeds vaker wordt er over geklaagd (en in mijn opinie terecht) dat opgravingen
verstoord worden en beschermde archeologische monumenten door illegaal zoeken graafwerk (hoofdzakelijk lieden met een metaaldetector) beschadigd worden.
Mensen, weet dat dit tot een totaal verbod van onze hobby zou kunnen leiden. Wii
zijn in feite 'in dienst' van de archeologie en zeker niet de omgekeerde versie

Voor Tempel en Kroeg
Romeins geld uit de

hiewan!
Ik weet dat ik hier regelmatig in onze nieuwsbrief een item over schriil dat
wellicht sommigen het spuugzat ziin of er hun l¡uik vol van hebben, maar ik doe
dit echt niet voor bladvulling of omdat ik zelf zo'n'betweter'wil ziin.
Ik zoek zelf aI zo'n dertig jaar en iedereen mag weten dat ik me in de eerste 18
jaar nergens wat van aantrok, alle archeologische sites tot diep in de nacht afsftoopte, niets aanmeldde en zeker nergens toestemming vroeg, want dat was
zinloos tijdverlies. De vondsten telden en de rest was NIET interessant.
Ik ben dus best wel door de wol geverfd, heb ook vuile handen gemaakt en ken
het klappen van de zweep als geen ander!!
De tijden zijn echter veranderd en zeker met de komst van 'de wet van Malta' is
Nederland nog één van de weinige landen die coulant tegenover de
detectoramateur staat. In een aantal landen is al een totaalverbod en sommige
landen laten e.e.a. oogluikend toe, mits er niet binnen 5 km(!!) van een monument gezocht wordt. Bil ons in Nederland is dat slechts het monument zelf.

Wat je kunt verwachten als we er niet met z'n allen de schouders onder zettenì
Vaarwel hobby en weg het plezier van leuk zoeken. Ik hoor sommigen nu al
zeggeî'. "Dan gaan we toch 's nachts, melden we lekker niets meer aan, kan mii
wat schelen.". Tja, natuurlijk kan dat allemaal, maar of dit egoîstische en domme
standpunt de oplossing isl Ik denk't niet! Natuurlifk is het de verantwoording van
jezelfen begrifpt iedereen dat het zo zonde is daar ofdaar niet te kunnen zoeken,
omdat er misschien 'zoveel te vinden is', maar als dat verboden gebied is, houd le
dan in en werk mee om de hobby voor iezelfen anderen in stand te houden door
daar dus niet met je detector te keer te gaan....

keizertijd
De nieuwe tentoonstelling van het Koninklijk
Penningkabinet neemt de bezoeker mee terug
in de tijd, naar het Romeinse rijk in de tweede
eeuw. Voor het eerst in de geschiedenis was er
sprake van een uitgebreid en samenhangend
geldstelsel dat de burger in staat stelde om elk
gewenst bedrag met gepaste munt in goud,
zilver of koper te betalen.

Ontmoet keizer Trajanus en ziin familie en
hoor over zijn heldendaden in een verrassende,
sfeervolle Romeinse omgeving. Breng een
bezoek aan de kroeg en luister naar het
gesprek van de herbergier en een soldaat.
Ontdek het antwoord op brandende geldvragen zoals, wat was er te koop, hoeveel verdiende een soldaat en hoeveel geld had je nodig
voor een avondje uit, wat was een passend
geschenk voor de godenl
Deze tentoonstelling is te zien in het Koninklijk
Penningkabinet, Rapenburg z8 in Leiden, van zB
januari tot en met z8 september zooj.
Tot ro maart dagelijks van lo.oo - t8.oo uur.

Van ro maart tot en met z8 september: dins-

dagtlm vrijdag van lo.oo
Elfjaar geleden hebben Gert Gesink, Leo Kooistra, Kees Leenheer en ik de vereni
ging "De Detector Amateur" opgericht. Het motto toen was: Wil je over 5 jaar nog
zoekenl! Toen was het al bijna 'einde oefening'. Maar de DDA heeft zich in rr jaar
geprofileerd als een goede en betrouwl¡are gesprekspartner en wordt nu bij alle
archeologische instanties als volwaardig beschouwd. Mede daardoor kunnen we
nog steeds zoeken, mits de regels in acht genomen worden. (En zoveel zi¡'n dat er
echt niet.)

uur.

Acluele informatie over heÍ
Ko n i n kl ij k P en n i n gka b i n et
víndt u op
www. pen

'We

moeten er nu met z'n allen iets aan doen. (Natuurliik ook de handelaar die z'n
oude en nieuwe beginnende klanten moet informeren en motiveren met woord
en papier om de zoekregels in acht te nemen.) ZonieI, dan kunnen we weer
hetzelfde zeggen als rr jaar geleden, maar wellicht dat het dan te laat is. Laten we
nu die put dichtgooien, want het kalf is nog niet verdronken, maar het water staat
al wel aan de rand. Wijs medezoekers op hun verantwoording (desnoods ongevraagd indien nodig ofzuiver infonnatief). Natuurlijk geldt dit verhaal alleen voor
diegenen die het aangaat en zich met de regelmaat van de klok opzettelijk misdragen en daarmee de hobby en ook de ter goeder trouw zijnde zoekers in een lcr¡¿aad
daglicht zetten.
Ruud. de Heer

(DSH)

Redactie:
We zijn blij met deze reactie van Ruud de Heer. Alleen als we op een verantwoorde
manier met onze hobby omgaan heeft de hobby een toekomst.
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hoofdtelefoons,
wel overtroffen in priis
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Delection )yøiems Hollaf¿ä,
r ¡vr¡ø-¡rq1_
" ie àe àoor Whiie'ø Electronica lià.
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Vanaf
€ 59,95

rteur v an

nà er an àere White' ø m eLa al à electoren. Daar wij øervice en aflerealeø
hoog in onø vaanàel hebben ol,aan,
zijn àe àoor onø aangeølelàe White'ø
verkoop- en øervicepunlen o? àil overzicht belrouwbaar en lerzake kunàíq.
lnàien gewenal kun je natuurlijk alrijà
o

.

lecle paøvorm, reqel,baar

\

.j ,t

MAZ Þíg Elack

"'",,

Terf ecr,e ? aøvorm, reqelb

volume, reqenàichr, en àe
all erb

zowel lelefoniech (van's ochlenào
O9.3O lol'a avonàø 21.3Ot

eøte
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aliteita

volume,

øp e aker ø.

øch akel

€ 89,95

tel:

033-2999491

rel: 03Õ-3636591

a

ar.

ulønoer, polariaaríe-

aar, reqen àichl en

kw aliT, ei-vø ø p e ake r ø.

€

038-3636591) aløwel via e-mail of
fax conlacl mel onø opnernen.

UTRECHT
OVERIJSSEI
lmporteur: D5H
Miàhollanà
Wilhelm Boø
Ruuà àe Heer
ÉUNSCHOTEN Zalk
-i

kr

69,50

Haal nu nóg meer rendement uit ie White's
detector met een speciale 2D schotel
Eclipee 2D
(wiàeøcan)

NOORD-HOLLAND ZEELAND

Zoelmulàer
fraàing
,JeroenZoelmulàer

Depatechniek

€

179,50

Vlisøinqen & Goeø

Tel:0118-415351

.'Peverwijk

"¡,tel:026-1225457
"-,.

ZUID-HOLLAND
EJR Del,eclie
Eric Jan Roozen

H

GELDERLAND
Detectie Rolleràam
Wil Hofman
rel: 010-467O476
Atlantþ

Qeuninqen

tel:024-6774063
';

LIMÉURG

Korlbeek

Miliron àetecf.ie
Ronalà Smeyslera

Aaltèn

tel: O45-5231b72

àelectie
Marleen?orte7ies

Hoenabroek

tel: O54-347bØ96
øELGIÈ.

DRENÍHE
Del,eatorshop
).Anàré 7ulter
. Mueaelkanaal
.. tel:O59-947Ob7ø
'.
FRIEOLAND
'

--L1nkman àeleclie
Lankman
- ,.hlbert
'Wolveqa
)l:

056-1610Ø77

àetect

Belqa

Jean

Calmeyn
Roeeelare
?.

(32)051-205006

Deze 2D zoekøchoÍelo ziin

qeøchikt voor alle While'ø
O11.

OjH aervice

centre
Hofman eleclronica

teuningen
tel: 024-6774063
e-mailt

àeT,ectoren en hebben øeen
laøÌ, van ijzer- ol zware mineraliøaT,iemaøkerinqlVoor een relatief laqe inveølerinq haal
allerbeøtre uit ie Whilô'ø àetector en..... ie maø
zonàermeer to? ?reol a'ieø verw achlenl!

thooter 2D

je'l

(wiàeøcan)

€

175,OO

GRONINGEN

AD9G àeteclie
Joa Kaàijk
I

Bescher ing?
Een beøchermhoeø iø qeen overboài4e luxe

vanaf

€ 22,50

WHITE'S ZOEKT HET UIT.,OO'OO
,...TOT OP DE BODEM! *ôoo'**h
whîte's

WHITE'' SPECTRUM XLT

\

Al vanaf 1994 íø àe )pecT,rum XLT een hooqwaarài4e profeøøione[e
àiqiLale llhife'ø àetector àie keer op keer bewezen heeft in het
lopseqment thuiø te horen en echt niet moeilijk in
1ebruik iø! Woràt 4eleverà met onze
øpeciale D1H programma'ç welke voor
u itøÍe k en à e beweze n re øu ltalen
øtaan!

WHIÍE'5 9PECTRUM DFX
De

besle melaalàetèctor ooít gemaakt! Met àe zelf inøtelbare zoekfrequentieø
zoule

en 4ronàñlterø ia àe DFX àooàatil op àe vuiløte akkera, øtaàøqronà en
,veeøt, Met àe vi

e
e
h

rkàetectoren
DFX, een

a

'ì':l

'ã

rçl

ø
------

Zeeuwee DFX muntschat

WHITE'j CLA^1IC IDX PRO

detector uit het middenaeøment. \/onàøtinforrnahet beelàøcherrn en inøtelltn4en miààelø 3 knoppen en 1 echakelaar, Uítbreiàbaar met het inmiààelø þefaamàe Turbo pakkef.
De beete Whít'e'ç

ï;ie via

.

.

De Claøøic IDX 1ro.,.., alweer een Whíte'ø àeùector met; àiep4an7 voor veel
zoek- en vinàplezier!

T

Veerpad 2 8276 AP Zalk (bijZwolle)
Tel: (038) 3636591 E-mail: info@metaaldetectors.nl

lnternet: www.metaa ldetectors.n

I

Þe Whiteís en VIKING Speciolist von
Torget

Topmodel

ID

De beste service,hel 6esle en eerlijkste odvies
De besle inruilprijzen en de best vezorgde levering
De qllerbeste prijzen bij de meest comple'le en
meest bruisend¿ Þetector Shop von Nederlond !

!

DI6ITAAL

Whiteís Schotels

Horsfen 32, 9581 TD Musselkanoal
Tel: 0599 47O 878 rnuw.detcctorshop.nl
mel oeheel n¡euwe online intern¿t winkel I
Sens,Disc

Torget ID
Whileís Clossic

il-ffi^ïïi € t25'æ

DIGITAAL

Tfl

vK-20
Whil¿ís

S:rflrlofer

BigFoot
Foot 45 cm voor de DFX C299.OO

vrÄlñ..

Tune, Disc
Nonmolion deteclor

DS-62 Loder

VIKIN6-

Wegwerp Alkoline
/ N|MH

en NiCd

€,249.

Whiteís Clossic IDX

botteríjen loden.

Anoloog

Digilool

€ 169.
€ 219.

Levensduur Alkoline
tot 10 keer longer !
Dus ûltijd vol vermogen

€

!

69.00

N',1,-,t#/t
e ß9.

Scholelbeschermkoppen

i: '

De Allround Detector
voor jongeren, beginnerì
gevorderden en ols

Whiteís DF

De ìvurigeî wens von

ty, Discriminotíe
en PinPointknop

€

?25.OO

ieder e detectoromateu r.
Volledig digilool !
Met grotis door ons op moot
geschr ev en zoekprogrommoís ll
Oo k evt. Ar cheologieprogrommoís

Gold MAXX en G-Maxx occAsloNs
D€ qoLD NrA)Ö<

XP-detectors:

De Cold Maxx is een uìtzonderlijke detector voor het zoeken van kleine objecten op moeilijke en zwaar gemineraliseerde terreinen.Zijn zoekfrequentie van r8 kHz, geeft hem een
zeer grote gevoeligheid voor goud, maar ook voor
heel moeilijk te detecteren voorwerpen zoals bijvoorbeeld: onzuivere munten, zeer dunne munten,
kleine gouden munten, kleine juwelen, zuivere goudklompjes en kleine voorwerpen in het algemeen.

M€T D€ GOLD NIÀXX VIND J€ M€€K DÀN ÇOUD!

DOOTdC

soepele discriminatie van deze machine heb je het voordeel om je aan te
passen op alle gewenste terreinen. Door het i,izervolume te kunnen regelen in
de alle metalen stand (de ijzervolume-knop) heb je het voordeel om de dunste
koperen, gouden of zilveren middeleeuwse muntjes te detecteren in de meest
moeilijke grond of zelfs onder kloostermoppen.

€XCLUtl€V€ CoLD MÀXX CoNN€CToK

(alleen bijde Cold Maxx)
Nieuwe Cold Maxx connector is van hoge kwaliteit. Vervaardigd in afgegoten
metaal en met vergulde aansluitingen. Met de metalen schotelwartel wordt hij
op de detector gemonteerd.

XP-Adventis 2.4 Aluminium met
zTcm High Energy schijf.
lnclusief: Oplader / accu pack,
heuptas en koptelefoon.
CZ-6a Quick Silver
CZ-7 Quick Silver
127oX + grote schijf
TW6 Diepzoeker
T\16 Diepzoeker

Tesoro:
Conquistador Demo
Stingray
Stingray

ll+

grote schijf

Treasure Baron:
Pro Hunter
Pro Hunter

€ Ç-MA>ôX Zijn gedrag op het terrein maakt
hem een all round detector, heel sterk voor het
zoeken van munten en grote hoeveelheden
munten. Ook op deze detector de ijzervolumeknop om ijzer te kunnen wegdraaien in de 'alle
metalen'-stand. Ceheel nieuw is ook de dubbele
elektromagnetische afgeschermde schotel kabel, wel ke
zeer sterk is. Beide detectors zijn met deze kabel uitgerust.
Technische gegevens C-Maxx: 4,6 k1z frequentie (zoals de Adventis), analyse
van metalen door Multitonen stand, regelbaar ijzervolume in de'alle metalen'stand, hoge stabiliteit op alle soorten terreinen (behalve zout water), Heel sterk
voor munten en grote hoeveelheden munten, Nieuwe gevoeligere microprocessor, algemeen gedrag verwant aan de Adventis, perfecte discriminatie, nieuwe
XP kabel en connector ¡n versterkt Nylon.

Tel: ott4-37o48o of op de XP-!lebsite: www.xp-detectors.nl

M¡dHolland Detectoren nu ook Tesoro
en Laser dealer
MidHolland Detectoren in Bunschoten is al jaren het vertrouwde adres voor

lfhite's

en Minelab detectoren voor de zoekers in het midden van het land.
Sinds r februari heeft MidHolland nu ook het dealerschap verkregen van Tesoro

én Laser.
Deze merken staan bekend om hun llchte detectoren, die daarnaast erg gevoelig
zijn voor hele kleine vondsten. Bovendien zijn deze detectoren vrijwel ongevoelig
voor mineralisatie. Mensen die vaak op sterk vervuilde grond zoeken ziin gebaat
bij een tweede detector die met deze grond kan omgaan. Ook onder vrouwen en
kinderen zijn deze lichte detectoren erg gewild. Vanaf heden hebben wij Tesoro
en Laser dus ook in het assortiment waardoor er nu meer dan zo detectoren op
voorraad zijn. Een zeer ruime keuze dus.

MidHolland Detectoren.

Als Service Telt!!!
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58o,-

700,-

750;
425,475,-

499,350,-

450,'
17s,'

zoo,-

€
€

ggs,-

€
ê
e

6zs,'

XLT inclusief acc.

€

6ts,-

XLT inclusief acc.

c

C-scope:
5MX

32s,-

Bounty Hunter:
Landstar

Time Ranger Demo

275,-

líhite's:
595,-

ìíhite's

Acc:
Bigfoot schijf

€
€

BM 35o
BM 8oo
BM 256

€

i2S,-

loo,95,-

€ lo,€ 175;

BM r5oo

Steenbergen Detectors H ulst
Bontehondstraat

Steenbergen Detectors H ulst

65o,-

€

6Pl Demo
D

€

Fisher:

3-5,

456r BA Hulst
Tel. orr4-37o48o
Of op de XP-Website: www.xp-detectors.nl

occAs to N s
€

615,

€
t jr. garanlie als nieuw
MD3t88tfzoudtfzjr.garanlie €

775;

Fisher l28ox tf zoot incl. r jr. garantie
Fisher t28ox tt f zoo't incl. koffer en

Handelsonderneming D.f . Laan
Pieter Maatsstraat rz
t777 AP Hippolytushoef
Tel. ozzT-59 1z 86
www.djlaan.nl

125,-

cs

'Zoeken"

met een metaah
detector is de mooiste hohhy op
aarde. Geen andere hohhy hiedt
zoveel spanning en ontspanning,
I oka le archeologie, aan leggen

van een munt- of een ande¡e

verzameling, in de gezonde
buitenlucht hezig zíin, maar het
meest van alles de spanning van
het opgnven van iets unieks.
Het is een hobhy met diverce

220

ln de C5220 ligt al onze ervaring
met het maken van hoogwaardige, veel verkochte detectors.
Dezelfde bedieningstechnieken
vindt u ook bij de overige producten van het C-Scope pro-

GS 660
Met de CS660 begint professioneel detecteren pas echt.
Een volwaa rdige metaaldetector
in de 'LAZY S' klasse voor een
ongelofelijke lage prijs. Zoals bij
vele sporten en hobby's leveren
feeling en volharding pas
resultaten op als u over het
goede materiaal beschikt.
Gegarandeerd is de C5660 het
instrument dat u nodig hebt. De
rest hangt van uzelf af.

gramma.
De ideale start om te gaan
schatgraven met C-Scope.
De CS220 is een hoogwaardige

recht-toe-recht-aan detector die
zich thuis voelt op vele soorten
vindlocaties.

nogelijkheden.
TV- p ro grammaS zo

als

Tt m e

Team op Discovery hebben de
verheelding veßtetkt en aonen
aan dat u uwvermoedens kunt
gehruiken om te gaan 'scha,¿oe-

ken'. Maa¡wannee¡ u
onhekend bent net de hohhy
wilt u weten hoe ie moet
heginnen. Als u in de regio zoekt
prcbeer dan de locaties te
vinden waa¡ de inwonerc zích
100 tot llilN jaar geleden concent¡ee¡den. SIa e¡ oude kaa¡ten en hoeken op na. Geb¡uik
uw logischeverctand en stel u
zich voo¡ waa¡ u schatten aan
zou kunnen t¡effen. In het
algemeen was het begraven van
geld en kostbaarheden dé
manier om het veilig te bewaren.
E¡waren immerc in die verulogen tijden geen banken maa¡
wel veel dieven. ùok ligt er op
het st¡and een vondst aan
schatten. U zaltveÊteld staan
wat iedereen zoal kwijtraakte.
Tten tegen één dat u ook wel
eens iets op het st¡and heeft
verloren. Gebieden die toegankelijk zijn voor het pabliek zijn
ook voot u toegdnkelijk. ls het
perceel pfivé eigendom, vraag
dan aan de eigenaat toestemming. De sensatie iets te vinden
dat honderden iaren geleden
verloren is gegaan of verboryen
heeft gelegcn is met niets te
vergelijken. Dat is de kick van
het zoeken met een metaalde-

c

De geheel nieuwe CS330 heeft
dezelfde ergonomische vormgegeven handgreep als de CS220,
maar brengt bovendien de
mogelijkheid van selectieve
detectie (discriminatie) binnen
ieders bereik. De geavanceerde
discriminatie-technologie van de
C5330 sluit de detectie van vele
sooften metalen rommel uit Met
de drukknop voor het automatisch herstarten van de afstemming zorgt u ervoor dat de
maximale gevoeligheid behouden blijft.
De C5330 kan worden uiteengenomen tot een compact pakket,
wat hem ideaal maakt voor de
rugzak en voor vakantie.

De in 1999 geintroduceerde
CSl M maakt de 'M0Tl0N'technologie pas echt betaalbaar

Het M0Tl0N -principe combineert bedieningsgemak met een
uitstekende stabiliteit en een
formidabel detecterend vermogen De CSI lV is bij uitstek het
instrument waarnaa r iedere
beginnende hobbyist op zoek is.
Hij is gemakkelijk te bedienen,
krachtig en zeer goed betaalbaar.

Waarom u nu kiest voor een C.scope detector bij Gelan:

E

ECTIESYSTE

.
.

Wii hebben ruim 25 jaar ervaring
Wii hebben een goed contact met de fabr¡kant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen

.

Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48,5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199, fax: +31 (0)73 548 1195

.

Wii hebben alle modellen op voonaad

E-mail: info@gelan.nl www,gelan.nl

.
.

detectors

. Wii leveren detectors met CE keurmerk
. Wii hanteren een eigen garantietermijn van 3
Wii leveren met Nederlandse handleiding
Wii ziin ook open op zaterdag {na afspraak)

Maak uw droom werkelijkheid, bekiik onze betaalservice: voor alle detectors, accessoires en boeken.
Stel uw eigen droompakket samen en bereken
eenvoudig uw maandeliikse termiin.

XP-Adventis ABS

€

,'''ùJtùx1lít tj
.:.'.tI
<¿
ll',-.:-

sP
Minelab

l"-^,

€

Excalibur l000

76,- p/mnd

Fisher 1270X

€

XP-ADX z(t0 ABS

€

39,- p/mnd

58,- p/mnd

34,- p/mnd

200,- € 10,- p/mnd
450,- € 24,- plmnd
600,- € 31,- p/mnd
750,- € 39,- p/mnd
€ 1000,- € 52,- p/mnd
€ 1150,- € 58,- p/mnd
€, 1250,- € 63,- p/mnd
€ 1350,- € 69,- p/mnd
€ 1500,- €,76,- p/mnd

€
€

" Looptijd

24 maanden
Voor meer informatie
Steenbergen Detectors Hulst
01

1

4-370480

XP-Gold MAXX

€

52,- plmnd

Øøsoørçtukt

(t\
G.Scope Rl

€

54,- p/mnd

8 x ÇoVD
De leuke en spannende hobby die

wii beoefenen, begon voor mii in
1997 toen ik bij toeval op een
bouwterrein gestorte grond. zag

Itgg*,

die bezaaid was met grote

fragmenten van baardmankruiken,
goudse piipen en puin.
De grond was daar al een

tiid

geleden gestort, maar door de regen
was de grond schoongespoeld en
zodoende vond ik een paar munteri,
een muurhaak en vele tientallen

Heipiipen, vaak met prachtige
afbeeldingen erop.
Dat ik hierdoor een hobby riiker
was geworden, l¡leek een paar

lk besloot deze dan ook op te bellen
om te vragen naar de mogelijkheden
en ik werd de volgende dag uitgenodigd. Die dag hebben we onder het
genot van een warme bak koffìe een
aantal detectoren onder de loep
genomen en uiteindelijk viel de keuze
op de llhite's lll.
Nu kon ik dan gericht gaan zoeken en
de daaropvolgende dagen vond ik
tientallen munten en verder allerlei
lakenloodjes, gespen, knopen en
andere prachtige vondsten.
ln totaal heb ik daar zo'n zt¡.iaar
heel wat uren zoekplezier gehad en
de leukste vondsten waren een klein
bronzen kanon met een lengte van 67
mm en een kwart patagon uit Vlaanderen van r63r.

dagen later toen ik een kennis de
vondsten liet zien en hii me adviseerde om de stortgrond met een

metaaldetector af te gaan zoeken.

Zo gezegd,zo gedaan. Die avond
heb ik de Gouden Gids opengeslagen en daarin stonden een aantal

w:ffvan er één op een pa:rr
kilometer van miin woonplaats zat.
dealers

De eerste jaren zocht ik meestal in de
buurt, maar de laatste z jaar ga ik
vaker naar andere plaatsen vanwege
de grootschalige bouwprojecten hier
in de omgeving van Utrecht.
Zo ook in juni van dit jaar, toen ik
naar zo'n locatie ben gegaan omdat
er in de buurt weinig geschihe
zoekplekken meer waren te vinden.

Na een half uur rijden had ik een
geschike plek gevonden waar grond
op een weiland was gestort.
De eerste vondsten na een uur
zoeken waren een onleesbare duit,
een zilveren hvartje en verder wat
rommel. Omdat ik verder weinig
signalen meer kreeg, ben ik het
weiland opgegaan en daar waren het
vooral kleine spijkers die ik vond,
maar op een gegeven moment kreeg
ik toch ineens een mooi signaal te
horen en na één keer scheppen, zag
ik dat er wat uit de droge grond
wegrolde, tussen de grassprieten.
Eerst kon ik het niet vinden, maer na
een paartellen had ik een handje
grond met een gouden munt erin te
pakken! lk kon wel een gat in de lucht
springen, want het was er een met
gotisch randschrift, en dan is het
middeleeuws. Hierna vond ik verder
niets meer en ben ik naar huis
gegaan. Eenmaal thuis heb ik het
"jaarboek munten en penningen"
opengeslagen en daarin vond ik de
munt terug. Het bleek om een goudgulden van David van Bourgondië te
gaan van het bisdom Utrecht.

De weken daarna ben ik er nog een
paar keer gaan zoeken, en ook eind

september ben ik er weer naartoe
gegaan. Op die dag was er een
shovelrijder aan het werk en ik kreeg
het idee om hem te vragen wat van
de toplaag af te graven. Daartoe was
hij wel bereid en nadat hij de humuslaag had verwijderd, gaf ik hem de
afgesproken r o euro brandstofkosten
en wenste hij me succes met het
zoeken. lk pakte de detector uit de
kofferbak en ik kon nu onder ideale
omstandigheden het terrein afzoeken. Na een minuut kreeg ik al een
mooi signaal, even pinpointen en
graven maar. Bij de eerste schep had
ik het er al uit en voorzichtig begon ik
de kluit afte brokkelen, totdat ik een
klein stukje over had waar de rand
van een gouden munt uitstak!
Nadat ik de klei eraf had gehaald,
bleek het weer om een schitterende
middeleeuwse munt te gaan met op
de ene kant twee wapenschildjes met
een engel boven het ene en een
heilige boven het andere schild en op
de andere kant van de munt een
kruis, met links daarvan een lelie en
rechts een leeuw

tevoorschijn kwam. Dit leek mij een
Franse munt, daar er 3 Franse lelies
in het wapenschild stonden. lk kon
mijn geluk niet op, mijn vermoeden
was toch wel gestaafd, want hier lag
waarschijnlijk een verspreide t5eeeuwse muntschat. Na de munt veilig
in een fìlmkokertje met vochtige
watten gestopt te hebben, ging ik
verder en het duurde niet lang voor
het volgende signaal zich aandiende.
Deze keer moest ik wat dieper graven
en maakte ik het gat wat breder, om
zo veilig mogelijk te scheppen.
Uiteindelijk had ik een kluitje waar
wat in moest zitten en na het verbrokkeld te hebben, zag ik weer een
gouden munt uit de klei steken!
lnmiddels was de zon al doorgebroken en de munt weerkaatste het licht,
waardoor de aanblik nog mooier
werd.

"è:tii

2r'..

Nu begon de adrenaline toch aardig
te stromen en ik pakte gauw de
detector weer op om verder te zoeken. Na een paar meter kreeg ik weer
een helder signaal te horen en na een
paar grote stukken klei uitgegraven te
hebben, had ik het boven. Voorzichtig
begon ik de kluit weer af te brokkelen
totdat er nog een gouden munt

aÌ

i

Bisdom Utrecht, S¡nt Mod¡nus goudgulden 21,
David von Bou rgondie,r 455-t 496

Deze munt was groter dan de andere
en het leek mij om een gouden schild
te gaan.
Na de munt in een zakje gestopt te
hebben, ging ik verder en uiteindelijk
kreeg ik een zacht signaal bij de rand
van het afgevlakte stuk grond. Met de
schop groefik een paar kluiten boven
en na het goede stukje klei gevonden
te hebben, had ik nog een gouden
schild die wat verbogen uit de kluit
h¡¡am. Na deze munt kreeg ik geen
signalen meer, dus besloot ik naar
huis te gaan. Thuis heb de munten in
warm water gelegd en na een uur kon
ik de klei er met heet water vanaf
spoelen.

ln de daaropvolgende week ben ik
nog een paar keer teru ggegean en
heb ik met de spa 3o cm. van de
hogere stukken afgegraven en dit
leverde nog eens 3 gouden munten
op waarmee het aantal munten op
acht stuks kwam.
Alle munten heb ik gescand en per
e-mail aangemeld bij het KPK in
Leiden.
J. Zwart
P.S. complimenten voor het goede
clubblad!

Atlantis, specialist in detectortechniek

Specialist op het gebied van
White's detectoren (servicepunt
Benelux), alle detectoraccessoi res, su p e rm a gnete n,
telescopische stelen, enz.

ATUNT//S 2001
0ns ontwerp van een krachtige detecto¡ flecorddiepten
dankzij zeer krachtige electronica en een geoptinali-

seerde elliptische 2Û-zoekschijf.

tarenlange enaring, opgedaan hij het seruicen, nodifrceÍen en testen van diverse nerken metaaldetectors,
hehben wij sanengehald in deze zeer diep zoekende
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Ruim assort¡ment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

Het vervolg op mijn boekje "Dete(cto)rminatie".
De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(ctolrminatie
Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 af beeldingen
worden 650
voorwerpen getoond

t¡ ret¡ZhÑ¡arE
E;ÐEVlrE

lnclusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Nieuw & Gebruikt

Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12

1777 AP Hippolytushoef
Iel. 0227 593286
Mobiel 06-20 22 77 90
FaxO227 591129
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

schijf,4x speed cd-rom speler.

De prijs van de cd-rom is 129,95 of

l4€

(incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33 47.65.78'l van de
Babobank te Wolvega. De cd-rom zal dan zo snel mogelijk

worden toegezonden.

MUNTHANDEL G.HENZEN
Wry zryn

DETECT GERT GESINK

gespecialiseerd in:
Munten en nennin:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantij ns)
Middeleeuwse Munten
Provinciale Munten

ffivERENMUNTEN

Wrj zrjn doorlopend geinteresseerd in de aankaop

van betere munten,in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken biedenwij U een hoge prijs
ù contant !
Heeft U iets te ktop ? Dan bel ons
afspraak ! llij kunnen Uw munten
blijvend determineren en taxeren.
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Om mee te dæn met de uvondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

N
c,
ò0

te schriiven over het door u gevonden obiect. Natuurliik stuurt u duidelijke foto's van het

vooruerp mee. Voomerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.

Mart Hoffman en ik hadden
afgesproken om eens te gaan

=_ 3,

zoeken waar ze grond uit Delft
hadden gestort. We moesten
woeg opslaan want we hadden
alleen maar de ochtend.
's Morgens wakker geworden
haalde ik Mart op en gingen
we naar de plek toe. Het was
bitter koud, wel -3 graden,
maar dat mocht de pret niet
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nog niet. De Compass zou gevoelig zijn
voor ldein spul, dus was ik erg benieuwd

of ik bijvoorbeeld ook kleine middeleeuwse muntjes op deze plaats zou
aantreffen. Deze had ik met m'n
Garrett nog nooit gevonden.

4-
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drukken. Toen we daar aankwamen en
we ongeer 5 minuten aan het zoeken
waren had ik meteen al een grote piep.
Het was meteen het grote lakenlood. Wel
moest ik eerst goed doorhakken in de
grond want die was wel tot zo cm diep
beworen.
We stopten al gauw omdat het geen doen
meer was. We zouden het later nog wel

2=
3=

eens proberen.
Zo gezegt, zo gedaan en

=_

zo gingen we een ander
weekend, toen het geluk-

=

kig niet woor, weer

=4=

zoeken. Weer ro minuten
gezocht en weer een groot
lakenlood.
We waren wel een hele
ochtend bezig en hadden
ongeveer tien lakenloden gevonden toen Mart zei: "Heb jij een
patent op die lodenl" Ik moest wel even lachen.
Maar we gaan er nog wel eens heen en ik hoop maar dat Mart er dan
ook eentje zal vinden. Graag wil ik met de insigne en het lakenlood
mee doen met de 'vondst van het jaar'

=ñsË
=3-
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Na een aantal maanden wennen aan m'n
nieuwe machine begon het gelijk van Leo zich af te
tekenen. In maart van dit jaar werd m'n eerste zilveren, middeleeuwse Engelse Penny van rond rz5o gevonden en nog wel in
een gehalveerde versie (toen overigens een wettig betaalmiddel).
Een teken dus dat het met de gevoeligheid wel goed zit. De
penny werd gevonden op een terp waar al erg veel is gezocht,

ook kort ervoor waren hier al diverse zoekers actiefgeweest.
Deze keer zoeken leverde ook nog een mooi bronzen ringetje

op. Een volgende keer in apriì, op dezelfde plaats, werd een
topdag voor mij. Deze dag leverde mij een mooi stukje woegmiddeleeuws beslag op van brons met sporen van verguldsel,

met daarop een middeleeuws kruis, een mooi muntgewichtje
(r4e-eeuws) en een tweetal fibula's.
De eerste fibula lag gewoon op de modder in het zicht (wat
sommige mensen al niet over het hoofd zien!) en was een laatRomeinse beugelfibula en de tweede, zo'rt to minuten later
gevonden, is één van mijn topvondsten tot nu toe, ondanks z'n
kleine afmetingen van t2 x t2 mrr' Het betreft hier een schijffil¡ula uit, ik denk de 9e eeuw, met daarop afgebeeld het bekende kruis (vier rondjes in de hoeken waardoor er een kruis ontstaat).

Er is nog heel duidelijk glaspasta aanwezig (zwart), maar de
speld ontbreek, zoals bijna altijd. Naspeuringen naar dit type
fìbula hebben mij geleerd dat het geen heel algemeen type is (l),

tenminste ik ben hem nog nergens tegengekomen (r type lijkt
erop doch is langwerpig van vorm). Zo zíe je maar weer, met de
juiste detector, de juiste zoel<techniek en een portie geduld kun
je nog heel wat leuke dingen naar boven halen, ook al zijn er al
vele zoekers voor je actief geweest. Met deze fibula wil ik graag

Cees Schaareman.

meedoen met de vondst van het jaar.
Johan Postmø, Menøldum
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Redactie: een bijna gelijkend type is te vinden in het boekje
4ooo jaar metaal in Nederland, bladzijde tt, uitgave Detector

Amateur. Datering 8oo-9oo na Chr.
Toen ik vorig jaar besloot om mijn detector (Garrett Treasure Ace
roo) na drie jaar prima dienst in te ruilen voor een detector uit de

wat duurdere klasse (Compass Goldscanner) wist ik niet precies wat
ik zou moeten verwachten. Leo Kooistra had mij wel gezegd, dat ik
meer zou vinden met de Goldscanner, maar dat moet eerst maar
eens gebeuren. De plaatsen waar ik meestal zoek, zljn al jaren
afgezocht en met mijn Garrett was ik daar toch een beetje uitgezocht,
vandaar ook mijn keus voor een andere. Ik verwachtte dus dat ik hier
wel weer wat zou vinden, alleen wat ik zou kunnen vinden wist ik

NÀ K€Ç€N KOMT
ZONN€5CHUN
Het was in het najaar van dit jaar, de hele week was het al van
dat regenachtige weer en elke keer als ik tijd had om te zoeken,
viel het met bakken naar beneden. De verslaving gaf steeds

VONDST VAN HET
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sterker te kennen dat er zaterdae gezocht moest
worden. Eindelijk zaterdagochtend, Whooper mijn
hond en vaste zoekmaat werd al onrustig: ging
het vandaag weer gebeurenl Verzot als hij is op
hazen ofelk ander wildgedierte dat op de akkers
rondloopt, is zoeken voor hem ook het mooiste
wat er is. Maar goed, we moesten toch eerst nog een
uurtje in de auto. Ik had me voorgenomen om weer
eens in Duitsland te gaan zoeken, maar ook hier
vielen, amper halverwege, de eerste spetters alweer
op mijn voorruit.Zodra ik er was, heb ik eerst even

toestemming aan de boer gewaagd in mijn beste Duits!
Gelukkig kom je met gebaren een heel eind. Na een uur stond ik
dus bij de akker, mijn White XLT goed ingepakt tegen de regen,
Whooper uit de auto en zoeken maar.
Na z uurtjes zoeken had ik al wat van het normale spul, dat
iedere zoeker wel vindt, naar boven gehaald: duitjes, knoopjes,
etc. Totaal niets bijzonders dus en alles was ook nog in slechte
staat, wat mijn humeur niet verbeterde. Zo rond ieder kwartier
moest ik rennen naar een paar grote bomen omdat het dan weer
met bakken uit de hemel kwam. Daar komt nog bij dat de akker
wij blubberig was en dat zelfs Whooper er zat van werd. Toen ik
weer eens naar de bomen rende, kreeg ik een knaller van een
bleep in mijn koptelefoon, zodat ik abrupt bleef staan. Uit een
kluit modder kwam een schitterende crusifix te voorschijn.
fe kunt je wel voorstellen dat mijn humeur
volledig omdraaide en dat de regen in een
keer niets meer uitmaakte. De exacte
datering weet ik niet, maar misschien
weet iemand anders dat. Ik denk zelf
r7e eeuw, hij kan open om er een relikwie in te stoppen. Er zat helaas niets
meer in. Met deze vondst zou ik graag mee
willen doen met de vondst van het jaar zooz.

Met wiendelijke zoekersgroet,
Melchior Buit

GouDKooKTÍ tN
CÀLIFO KN I€
Op een akker bij ons in de buurt zijn in
het verleden al vele mooie dingen gevonden.
Er heeft ooit een schans gelegen en dus is deze akker in het
verleden al helemaal afgezocht door vele zoekers. Maar detectors
worden alsmaar gevoeliger en beter en met die wetenschap ben
ik op pad gegaan. In drie keer zoeken vond ik een penning
Floris V, tz47-n6o, een as van Augustus gehalveerd, geslagen
in Lyon, uit de periode ro voor tot ro na Chr. Een as van Claudi
us uit de periode 4r-j4 na Chr., in Rome geslagen. Tevens vond
ik deze Amerikaanse penning waarnee ik wil meedoen met de
vondst van het jaar.

California in 1849, maar is geslagen in r85z door Scovill
MF. Co in Waterbury Connecticut, materiaal
koper/brons, met kartelrand. De Numismatiek vereniging in Amerika heeft pas vier of vijf van deze penningen onder ogen gehad. Een merlcwaardige maar zeer
zeldzame vondst op een akkertje in Brabant.
John Kuipers

T\^/€€ l5 oKÉ
Het is al weer enige tijd geleden, maar dit verhaaltje moest toch nog
verstuurd, leek mij. Al was het alleen maar voor wat leuke plaatjes in
het blad.

Het liep al tegen het einde van juni, toen ik er weer eens met Natasja
opuit trok. Alle akkers waren begroeid, dus ik was op zoek gegaan
naar iets anders. Mijn aandacht werd getrokken door een piepklein
stukje grond, waar de toplaag vanafwas gehaald. In het jaar ervoor
had ik op hetzelfde stukie al twee denarii gevonden en wat eenvoudige fibulae ...... dus als er wat verandert, moet je er zo snel mogelijk
blj zljn. Als back-up had ik mijn Bandido 2 meegenomen en ik zou
met de Fisher naar de diepliggende voorwerpen gaan zoeken.
Het liep anders dan gepland, want door de nabijheid van een hoogspanningsleiding in combinatie met zeer vochtige grond werd de
detector zo instabiel, dat ik met pijn en moeite nog een boogfibula
wist te scoren op het stukje grond van ro bij 3o meter. Na alles in
verschillende richtingen te hebben afgezocht, heb ik alles toch nog
even nagelopen met de Bandido.
Al na twee meter had ik een prima signaal. Geen twijfel mogelijk, dit
voorwerp had ik totaal niet gehoord door de valse signalen, die de
Fisher in deze moeilijke omstandigheden gaf. Ik hield een kluit klei
over en zageengroen randje.... Aha, weer een fibula, dacht ik nog,
maar na het voorzichtig lospeuteren van de klei, bleek er een prachtige bronzen armband in te zitten. M'n hart sloeg een keer over, want
dit vond ik toch wel een erg mooie vondst! Ik liet de armband aan
Natasja zien, die er met gemengde gevoelens naar keek. "Ik had daar
zojuist een knetter gehoord, maar ik dacht dat het storing was", was
haar reactie. Toch waren we samen wel heel blij, dat we zoiets moois
mee naar huis konden nemen. Een zwaai verder had ik nog een
Romeins ringetje met glaspasta en ik vond ook nog een vergane
Romeinse as. Al met al niet slecht in anderhalf uur!
Ik ben met een archeoloog van het ADC teruggeweest naar die plek
en heb laten zien, dat de fosfaatlaag hier direct aan de oppervlakte

ligt en wees hem op de inheemse scherven. De armband is via hen
aangemeld en gedetermineerd als een laat La-Tène armband, zo'n
roo voor Chr. Zonder miin tweede detector had ik deze leuke vondst
niet gedaan. Natasja had die dag niets, maar de topper,
die zij korte tijd laler op een andere plaats vond, is
zeker zo mooi als de armband. Maar daar
schrijft ze binnenkort zelfeen stukie over...
Met deze vondst doe ik mee aan de vondst
van het jaar

Via het KPK de volgende omschrijving.
Voorziide: hooftl met tekst LIBERTY, dit is een a{beelding die
voorkomt op de half eagle munten.
Achterziide: goudzoeker met spade, pikhouweel en op de achtergrond twee palmbomen. Heeft te maken met de goudkoorts in

in

de categorie sieraden.

Groetjes aan iedereen en veel zoeþlezier
Natasja en Bas Verburgh

A

Vondstberichten
door lan Ziilstra
Prehístorische

Een prehistorische

fbulo

fibula uit Bolsward
De kennis inzake prehistorische
fibulae uit Nederland is zeer
onvolledig. Alleen reeds daarom is
elke vondstmelding van belang.
Recentelijk vond August Niemarkt
in een wegcunet (aanleg nieuwe
wijk) te Bolsward een bijzondere
La Téne fibula. Het is een zwaar
uitgevoerd exemplaar (lengte 8o
mm.) met een getorste beugel en
een omgebogen of omhooggebogen voet ofuiteinde, dat op de
beugel is bevestigd. Deze voet is
versierd met vier knoppen van
verschillende grootte en lijkt op
een gecompliceerde balluster. De
zware makelij zou er op kunnen

wijzen dat de fibula is gegoten.
Het stuk is niet compleet. De
spiraalveer I naald ontbreekt. Het
is echter voor Friesland (en Nederland) een zeldzaarn exemplaar. De
getorste beugel (onduidelijk op de
foto), het knoppenensemble en de
zware (deels gegoten?) uitvoering
kenmerken het als een relatief
rijke fibula. De datering van deze
I(elto-Germaanse speld is enigszins problematisch. Bij de oudste,
meestal niet gegoten en eenvoudige types, voorafgaand aan het
Bolswarder stuk, is het omgebogen uiteinde nog niet aan de
beugel bevestigd.

Het door Niemarkt gevonden
exemplaar verte genwoordigt reeds
een later stadium van ontwikkeling. Het zou uil de midden La

ø
Hengels van bronzen Hemmoolemmer, løngte jto mm, doosnee
11

mm

Téne tijd kunnen dateren, maar
vormtradities waren taai en veel
modellen bleven nog tot in de
Romeinse tijd in zwang, mede
doordat Keltische modes door de
Germanen werden overgenomen.
De allure van de fibula en het feit
dat in en rond Bolsward de oudste

terpen voorkomen (vanaf ca. 6oo
v. Chr.) wijzen mijns inziens toch
op een datering in de voorRomeinse ijzertijd, temeer omdat
het stuk op zichzelf staat en van
(de) latere types meestal toch wel
(enkele) parallellen bekend zijn.

Voorlopig zou ik deze bijzondere
fibula willen dateren tussen ca.
2oo-So voor Chr.

Vroegmiddeleeuwse
schroothandel
Tijdens de bloeitijd van het
Romeinse rijk was de metaalproductie gigantisch. Metingen in de
Groenlandse gletsjers hebben
uitgewezen dat er in de tweede
eeuw een piek was in de atmosferische koperverontreiniging en dit
wordt wel toegeschreven aan de
muntslag in die tijd. Het was een
complete industrie waarin tienduizenden mensen werkzaam waren.
Grote koperen en bronzen munten uit die periode zijn dan ook

allerminst zeldzaar'r'. Na de gelei
delijke ineenstorting van het WestRomeinse rijk in de 5e eeuw werd
de aanvoer en de beschikbaarheid

van metalen, waaronder brons in

N.W. Europa minder en was men
deels aangewezen op nog circulerende oude Romeinse munten,
sieraden en gebruiksvoorwerpen.
Romeins groot brons uit de woege- en midden keizertild was nog
tot ver in de 6e eeuw in omloop,
volgens sommigen nog wel tot in
de Karolingische tijd. Deze meestal volkomen versleten munten
werden puur om hun metaalwaarde gewaardeerd en waren al lang
geen tekengeld meer.'We zien dan
bijvoorbeeld ook geregeld gehalveerde en zelfs gevierendeelde
sestertiën die als een soort kleine
bronsbaren wellicht een functie
Bronzen zogeheten Hemmool-

emmer uít Denemarken

hadden in het betalingsverkeer en
als ruilmiddel dienden. Uiteindezal het meeste wel bij de

lijk

bronssmid terecht zijn gekomen
om te worden omgesmolten tot
nieuwe sieraden en gebruiksvoorwerpen. Hetzelfde geldt voor
bijvoorbeeld oude versleten en
kapotte fibulae en voorwerpen die
soms voorkomen op duidelijk
post-Romeinse sites. We mogen
aannemen dat er in de vroege
middeleeuwen een levendige
handel in Romeins schroot heeft
plaatst gevonden; een soort recycling avant la lettre dus.
In Dongjum werd een circa z5o
gram zware en 3rcentimeter lange
(verbogen) bronzen staaf gevonden met een versiering van geledingen door middel van laag
geprofileerde ribbels. De op doorsnee ronde circa r.r centimeter
dikke staaf is aan de uiteinden
rechthoekig, min of meer puntig
uitgesmeed. Het geheel wekt de
indruk een Romeins bronsfragment te zijn dat later is verwerkt
tot l¡ronsbaar. Bovengenoemde
versiering zien we bijvoorbeeld
wel op hengsels van Romeins
bronzen vaatwerk, speciaal van in
Denemarken gevonden zo geheten
Hemmoor-emmers. Als de Dongjumer staafbaar inderdaad van een
dergelijk hengsel is gemaakt dan
moet het wel een extra groot
exemplaar zijn geweest (in Scandi
navië tot circa 5o cm. hoog). Tenslotte is het goed mogelijk dat de
baar in bijvoorbeeld de 5e of6e
eeuw Friesland via Scandinavië

heeft bereikt.

r.

VONDST VAN HET JAAR

Mtjn naam is Anne Haekstra en ik zoek nu met een
White's IÐX Turbo sinds j jaar" Er zullen ongetwryfeld zoekers zijn, die dit stuk met angeloof zullen
lezen. lk kan rnij dit levendig voorstellen, want zelf
kan ik er eerst oak niet bü" tk ken zoekers die rne niet
wilden gelaven, ftroûr de zoekers die mij gaed kennen
weten beter" En laat ik dit er'aij vertellen:
ik ben ongelaþlijk fanotiek, geef nooit ap, heb byna
geen endere hobby's, zoek bij regen en ont$, heb
geen vriendin, woon nog tkuis, praai ovet en bek$k
b'$na alle dagen mÊ.jn vondsten, keb nog naoit eerder
zoveel in za korte t'$d gevarcden en wíl b$na niet
meer zonder iets ieuks te hebben gevonden thuis
komen, Kortam, ik ben een "bliepnerd""
Meestal zoek ik in en rondom mijn woonplaats, maar midden oktober zoor besloot ik voor de verandering mijn zoekterrein te verleggen. lk wist toen nog niet dat ik hier eind maart begin april een
heuse goudmaand zou beleven. lk was toen de hele middag op een
akker wezen zoeken en eigenlijk had ik de hoop op iets moois al
opgegeven, omdat ik ook hier allemaal voetstappen en gaten om me
heen zag. Maar ik geefdus niet snel op en ik besloot om aan de
zijkanten te gaan zoeken i.p.v. in het midden. En altijd, tenminste bij
mij, als ik er niet meer in geloof, vind ik de mooiste dingen.
Zo ook toen. Drie of vier centimeter diep lag hij en hij was puntgaaf.
Een schitterende gouden broche. De precieze naam is
doekiesspeld. Hij werd dus gedragen om de hals van
een vrouw. De broche is bewerkt met filigrein.
Er zitten geen goudmerken in, maar dit
komt waarschijnlijk omdat de broche deel
uitmaakt van een set klederdracht sieraden.
Hiertoe behoren o.a.: keelknopen,
oorijzers en doekjesspelden (broches).
Het kwam toen nog wel voor dat de goudsmid per set alleen zijn meesterteken in het
grootste sieraad (het oorijzer) sloeg.

Maar omdat verdere vondsten hier uitbleven, raakte voor mij deze
omgeving langzamerhand in de vergetelheid. Terug naar mijn woonplaats dan maar weer, maar de vondsten sprongen de grond niet uit.
Natuurlijk vond ik de gebruikelijke dingen zoals duiten, gespen,
knoopjes, lakenloodjes e.d.. Begin maaft 2ooz besloot ik daarom om
maar weer terug te gaen naar die "gouden" omgeving.
lk was al een paar keer op de betreffende plek geweest, ie bent
fanatiek of je bent het niet, toen er een man een praatje kwam
maken. Hij beweerde stellig dat ik hier absoluut niets zou vinden,
omdat hier nooit wat was geweest, Nu nam ik hem niet zo serieus,
omdat er wel degelijk een paar middeleeuwse scherven lagen op dit
stuk land en zoveel verstand van geschiedenis leek hij me niet te

hebben. ìlat mij wel "zorgen" baarde waren de gaten van
andere zoekers, zo kon ik immers nog wel eens achter het net
vissen. Maar op 22meeft kreeg de man zijn ongelijk en bleken
mijn "zorgen" onterecht. Op 5 tot to cm diepte groef ik zowaat
een gouden ring op. De ring was echter vrij anraar
gehavend, de ringband was helemaal krom en

ook de zetting was
vernield, waardoor de steen ontbrak.
,!
Waarschijnlijk had de ploeg dit op zijn
geweten. Omdat er geen goudmerken
op de ring stonden, wist ik meteen al
dat het om een zeer oude ringging.
Mijn eerste ingeving was meteen dat ik
hem wilde laten restaureren. De ringband
leek me niet zo'n probleem, deze moest alleen
maar weer worden rechtgebogen. Natuurlijk
moest dit wel door een vakman worden
gedaan. De zettingwas een groter
probleem, want deze was helemaal
vernield en er ontbraken op sommige
plekken stukjes goud. Bovendien zat er een
dikke scheur in. Verder moest er nog een nieuwe
steen in. Gelukkig kon je op bepaalde plaatsen nog wel zien hoe
de zetting er oorspronkelijk had uitgezien,
als dat niet het geval wes geweest had ik hem niet laten restaureren. Dan krijg je immers geen authenticiteit. De restaurateur
(Sander Medendorp) heeft na zorgvuldig ondezoek met kenners
en literatuur vastgesteld dat de ring zo omstreeks r55o moet zijn
gemaah. De steen die er naar alle waarschijnlijkheid heeft
ingezeten, is een robijn. Die heeft hij er dan ook ingezet. De ring
heeft aan de onderkant een schitterende tekening met niello.
Aanvankelijk moest hij die wel verwijderen, omdat dit anders
problemen gaf met solderen, maar later heeft hij het er weer
keurig ingezet. Aan de bovenkant van de zetting had het niello
losgelaten. Dit heeft hij ook keurig hersteld. Al met al heeft hij
fantastisch werk geleverd. Ringen bewerkt met niello zijnzeer
zeldzaam. ln Nederland zijn er maar een paar bekend. Volgens
mijn bronnen is dit de enige ring in Nederland, die aan de
onderkant met niello is bewerkt. Alle anderen zijn aan de bovenkant bewerkt. Aan de onderkant zie je het immers niet, alleen de
drager weet het. Het is in feite dus een overbodige versiering.
Dit maakt hem dan ook bijzonder.
Ook is dit volgens mijn bronnen de enige met niello bewerkte
ring, waarin zich een steen bevindt. Verder is dit ook nog eens
de jongste met niello bewerhe ring in Nederland. lk wes zo trots
als een pauw, toen kenners mij vertelden dat ik zo'n unieke ring
gevonden had. Een topvondst dus.
Van dezelfde akker haalde ik een paar dagen later ook nog mijn
eerste fìbula. Deze boogfìbula voelt nog gewoon glad aan, terwijl
hij toch van brons is. Zo mooi is hii nog.
Maar dit zouden niet mijn enige topstukken van deze akker zijn.
Zie maar naar mijn verhaal: Een raar ding.

Op 3 april zooz ltz dagen later) probeerde ik het noodgedwon'
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gen op een andere akker, omdat die ene akker werd omgeploegd. lk was hier wel al eerder geweest en het resultaat was
altijd nul, maar anders moest ik nog weer verder reizen, dus
vooruit maar. lk had echt zwaar de pee in dat ik niet op die ene
akker kon zoeken. Toen de schemering inviet en ik naar het hek
toeliep, hoorde ik een signaal. lk dacht nog van vooruit, nog een
keer graven en dan naar huis. lk had nog steeds de pee in,
totdat ik zagwat er naar boven kwam.
Weer een gouden ring en puntgaaf.
Met bloemetjes bewerkt. Wat een
mazzelkont ben ik! Meteen belde ik
naar huis. 'Alweer één?" werd er
gevraegd en ik kon alleen maar
beamen, Deze ring heeft 3 goudmerken. Hij is in 1666 gemaakt in Amsterdam.
De maker is nog niet bekend. Hoe komt zo'n ring nou toch hier
in Friesland in de grond terechtì Zulke dingen intrigeren me
mateloos, maar daar kom je toch niet achter.

Op zr april 2oo2 (weer r8 dagen later, er is dus precies een
maand aan het verstrijken) zocht ik eerst nog even op een
strandje, maar ik wist eigenlijk van tevoren al dat dit niet veel
zou opleveren. Toen ik mijn schotel dan ook nog vrij hard tegen
een grote steen stootte, besloot ik maar te vertrekken,
Gelukkig had ik geen schade. lk besloot naar een akker te gaan,
waar ik al eerder een paar leuke dingen had opgebliept.
Dit hoewel ik naar mijn mening deze akker eigelijk wel had
leeggezocht, maar toch. Er waren hier wel meer zoekers
geweest, want wat waren hier een gaten. lk besloot om in de
diepe trekkersporen en sleuven te gaan zoeken, immers het
zoeken is in zulke halve sloten geen pretje, zeker niet als ze vol
water staan. Het land is daar altijd gigantisch nat, maar het had
al een tijdje niet geregend, dus waren de trekkersporen en
sleuven eindelijk opgedroogd. De barsten zaten
in de grond.
lk hoopte dus dat daar nog niet eerder was
, I
gezocht. Dit bleek een goed idee. lk was
ongeveer een halfuur aan het zoeken, toen ik
I
een bliepje hoorde. lk groefeen gat van circa
ro cm en wat lag daarl Dit kon niet waar ziin:
weer een gouden ring!! lk stond te trillen op mijn
benen. Snel heb ik weer naar huis gebeld en ook
daar was men onder de indruk. Drie gouden ringen l/
in een maand, niet te geloven. Ook deze ring is weer
een beauty. Alleen zat de steen er niet meer in en had
de emailversiering op enkele plaatsen losgelaten, maar
verder mankeert er niets aan. lk heb me een breuk gegraven om de steen er nog bij te vinden, maar tevergeefs.
De volgende dag heb ik meteen Sander (de restaurateur) gebeld,
dat hem binnenkort nog een klusje te klaren stond. lnmiddels is
ook deze ring aî. Naar alle waarschijnlijkheid had hier volgens
kenners een saffìer ingezeten, deze heeft hij er dan ook weer
ingezet. Bovendien heeft hij de losgelaten stukjes email weer
bijgevuld. Ook deze ring bezit geen goudmerken, dus is het
weer een oudje. De ring is rond r6oo gemaakt.
Een pracht stuk!
Hiernaast volgt een opsomming van de mooiste vondsten, die ik
naast de gouden sieraden op deze akkers heb gevonden. Deze
heb ik in een periode van ongeveer 3 maanden bij elkaar
gezocht. Maarvraag niet hoeveel tijd ik erin heb gestoken.
Sommige van de genoemde vondsten staan op de foto.

.

een boogfibula

.

3

.

zilveren dubbeltjes

.

een zilveren keelknoop

zilveren z-stuiverstukken uit Friesland, Overijssel of
Gelderland

een zilveren knoopje met de afbeelding
van een ruiter te paard
een zilveren knoopje met de afbeelding
van een waPen

.

,¿t)

een valse provinciale gulden uit Nijmegen van een heel laag

zilvergehalte
een (volgens de DDA waagbaak)
zilveren meetlinthouder

.
.

.

een kanonskogel
een bronzen zegelstempel

een prachtige loden plak met het wepen van

Amsterdam erop met de tekst geblaeut eronder
met een doorsnede van maar liefst 6 cm.

:'' ä ;üilä*"Iåå-;;;;,äú".];ïil;tj;
collectie: een koperen reliëfknoop, als je hem
rechtop bekijkt, zie het het gezicht van een
man met een hoed en als je hem onderstebove
bekiikt, zie je het gezicht van een Romein.
Bekijk het maar eens op de foto.

Graag wil ik met mijn gouden sieraden meedoen met de vondst van

het jaar in categorie 6.

Een paar dagen nadat ik de met niello l¡ewerkte gouden ring had
gevonden, besloot ik terug te gaan naar deze toplocatie. Ik was er
ondertussen ook al weer geweest trouwens. Mijn neefies wilden
ook wel eens mee. Het leek hen wel interessant, dat zoeken rnet
een metaaldetector. Ik kreeg aÌ snel een paar bliepjes, maar dit
bleek rommel te zijn. Het duurde daarom niet lang voordat de
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interesse van mijn neefies voor het zoeken totaal verdwenen was.
Zij wilden met elke bliep tenminste een zilveren munt. Natuurlijk
had ik van tevoren al gezegd dat de kans om wat te vinden niet al te
groot was, maar ze moesten en zouden mee. Zo kwam het dat de
een met stenen en modder gooide, de ander eieren probeerde te
vinden (hetwas er tenslotte de tijd voor) en er nog een doelloos
heen en weer liep. Ik zocht rustig door, hadden ze maar niet mee
moeten gaan. Eigen schuld, dikke bult, nietwaarl Weer
een bliep, weer een gat graven en wat kr¡tam daar
tevoorschijnì Een compleet(!) sluitgewicht. Een
f'\r
prachtding, schitterend gewoon. Wat een
fantastische akker is dit toch. De ene na
'1{
de andere topvondst. Dolblij riep ik mijn
,
t'
neefies. Ze vonden zo'n sluitgewicht
maar een raar ding, ze konden zich dan
ook niet voorstellen dat ik hen daarvoor zo
enthousiast bii mij had geroepen.
Graag wil ik met

mijn

de vondst van het faar

"raar ding" meedoen met

in categorie

4.

MUN MootfT€ MUNT
Eind september, begin oktober zooz. Ik was al een paar keer langs
een van deze akkers gereden om te zien ofde mais er al afwas.
Als je vorig zoekseizoen hier immers een gouden ring hebt gevonden, sta je te springen om opnieuw te proberen je slag te slaan.
Natuurlijk wilde ik er als eerste blj zlin, zonder dat iemand mij voor
was geweest. Eindelijk was het dan zover, ik kon het weer
proberen en ik zag nog geen voetstappen of gaten op
deze akker, dus gauw de detector aan en zoeken
maar. Het duurde lang voordat de eerste bliepjes uit
de koptelefoon lo¡¿amen, je zou bijna gaan denken
dat er niets te vinden was. Zelfs de duiten kwamen
de grond bijna niet uit. Toen een knalsignaal, het
balkje op de display stond in de uiterste hoek. Uit
ervaring weet ik dat het dan meestal een groot stuk lood is.
Ik groefeen gat van een paar centimeter diep en toen rolde de
grootste zilveren munt uit mijn verzameling van mijn schepje af.
Een prachtdin g, rnaar helemaal zwart. Ik heb wij veel werk
gehad om dat er allemaal af te krijgen, maar het is
gelukt. De munt is een provinciale gulden uit Gelderland, geslagen in 176z en van uitmuntende lo¡¿aliteit. Ik weet nog dat, toen ik net begon met zoeken
het mijn droom was om eens zo'n grote dikke
joekel te vinden en nu was het dan zover. Dat geeft
zo'n goed gevoel, geweldig gewoon
Graag wil ik met deze munt meedoen met de vondst van het jaar

in

categorie z.

H€T MÀKIÀHÀNÇ€KTJ€
Het zal zo rond eind november 2oo2 zi jn geweest, toen ik besloot
om temg te keren naar de akker, waarop ik de met bloemetjes
bewerkte gouden ring had gevonden. Ik had met dit veld geen
haast, omdat de boer mij had verteld, dat er buiten mij nog nooit
iemand op dit veid was komen zoeken en hij had er tenslotte zicht
op. Dit wilde ik best geloven, want er waren totaal geen gaten in het

veld te vinden, ook dit jaar niet. Wel zag ik wat
voetstappen, maar die konden natuurliik wel
gewoon van de boer zijn.
De eerste drie ofvier keer dat ik er zocht bleven de
vondsten wat uit. Ik had nog wel een leuk tinnen
fluitje trouwens. Maar toen ik er weer kwam, had ik
meer succes. Weer vond ik niet veel, maar dat was
ik hier wel gewend. Eindelijk hoorde ik dan weer
eens een bliepje. Uit het gat dat ik groef, kwam
een heel mooi bronzen hangertje tevoorschijn. Ik zag
gelijk, dat men het als hangertje had gebruikt, omdat er een
oogje aanzat. Ik had toen eigenlijk nog niet door dat deze
vondst zoblizonder was, maar dit veranderde toen ik het aan
meer ervaren zoekers liet zien. Die waren laaiend enthousiast.
Het betreft een hangertje met de afbeelding van Maria en het is
5,5 cm groot. Het hangertje zelf is puntgaaf, maar aan de
onderkant is een kleine ronde inham te zien, dus waarschiinlijk heeft er nog wat onder gezeten.
Deze katholieke vondst in het overwegend protestante
Friesland doet mij vermoeden dat het wel eens een zeer oud
voorwerp kan zijn. Misschien nog van voor de Reformatie in

r5r7, daarvoor bestond het Protestantisme immers nog niet,
maar het kan ook zijn dat het gewoon met stadsafial hierheen
is gekomen, want de hier ook gevonden gouden ring heeft
immers het stadskeurmerk van Amsterdam. Die is dus ook
afkomstig van elders. Maar wie het weet mag het zeggerl.
Graag wil ik met dit hangertje meedoen met de vondst van het
jaar in categorie 5.

f L€UT€L

VÀN OUD€ K€KK

Graag wil ik meedoen met de vondst van het jaar. Ik heb voorheen ook al een keer meegedaan met een sleutel uit de periode
r2oo-r5oo. Wat ik nu heb gevonden tiidens opgravìngen van
een oud kerkhof overtrof alle verwachtingen.

In augustus zooz zljnwe begonnen met proefsleuven op de
Oosterhoutse markt. Omdat er waarschiinliik een fietskelder
gebouwd gaat worden dicht tegen de kerk aan, werd besloten om
op het voormalige kerkhof, dat rondom de kerk lag, archeologisch onderzoek te starten. Alle grond die uit de sleuven
kwam, werd met detectors onderzocht. Kistnagels, munten,
kisthandvatten, muntgewichtle, loodjes etc. waren de vondsten.
In de eerste sleuf werden meer werkzaamheden verricht i.v.m.
de vondst van een waterput. Met je schotel over de waterput,
langs de zijkant van de sleuven, zo werden er tientallen kistna'
gels gevonden van ljzer en ook een sleutel. Deze sleutel is
gedateerd in de periode roe, r2e eeuw. Met andere woorden,
deze sleutel is niet van de kerk, die er nu staat, maar van de kerk
die er heeft gestaan rond het jaar rooo. Voor Oosterhoutse
begrippen een waardevolle bodemvondst. Determinatie is
verricht door dhr. Van der l(oppel, sloten en sleutelmuseum
Dordrecht.

Vrogen kunt u opsturen naot
J. Koning, Roodborststraat zo,

Egt6AG Leeuworden.
natuurlijk ook d,m,v.
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Aan deze vraagbaak werkten mee: Medewerkers Fries Museum, Jan Zijlstra, Piet van Daalen, Johan Koning, John Kuipers, Dick Eekhof

Rectifìcatie:
We beginnen de waagbaak met
een rectificatie. In nr. 66
hebben we de schiiffibula van
M.A. Ouwehand gedetermineerd
als uit de ge/roe eeuw. Dit is niet
gedetermineerd vanaf een printafHet
stuk
is
iuist.
papier.
gewoon
Hierdoor werd geen iuist
druk op
beeld verkregen. In het vervolg zullen we de afdruk-

ken die niet per e-mail worden verzonden ter determinatie afdrukken op fotopapier. Zelfs de afdruk in
het magazine wierp gelijk al een ander beeld op.
Hierop kunnen we al zien dat het kruis peltavormig
is. Tezamen met het aanwezige hangoogje duidt dit
er op dat we het moeten plaatsen in de

Romeinse periode. De vinder
vermeldde zelf dat de blauwachtige kleur op de achterziide
ontstaan was na een
paraffìnebad.

Gerrit Suierveld uit foure was het
ook opgevallen dat er iets aan de hand was en ziin
commentaar was: In rnagazine nr. 66 staat bij de
vraagbaak een fibula afgebeeld met een oogie.

Hierbii

staat vermeld dat het oogje diende om de

speld als hanger te gebruiken. Nu is het zo, dat
er -vooral in Groot Brittanie- in de Romeinse tiid
diverse typen fìbulae geproduceerd werden met

boogies (lees oogies). Door deze boogies kwam een

kettinkie, welke weer verbonden zat met een andere
fibula. Waarschiinliik moet deze fibula dan ook
eerder gedateerd worden. Het figuur op de voorziide
komt vaker voor op Romeinse schiiffibulae. Er ziin
verschillende fibulae bekend, waarin dit soort figuur
zir, maar dan in een omgekeerde opengewerkte
vorm. De lunula-achtige boogies vind ie terug in
bepaalde stukken Romeins beslag en op de dubbele

biilfibula uit Vechten. Er worden ook wel doorboorde
fibulae gevonden. Van deze fibulae mogen we aannemen dat ze (later) in ieder geval als hanger zijn

gebruikt. Dit is ook het geval met doorboorde denarii
en zelfs van tremisses(!) Waarom de genoemde
speld ook aan de achterziide is geëmailleerd zou ik
niet weten, ì¡r'ant er zijn ook fìbulae die aan de achterzijde bewerkt ziin. Natuurlijk kan ik ernaast zitten
v.w.b. de determinatie, maar dat hoor ik dan gaarne!

Vraag:
Van Roel Roolvink kreeg ik een munt in handen
gedrukt die niet met de detector was gevonden
maar uit een partijtje munten afkomstig was.
Mij werd gevraagd of dit wel een munt was.
Na de munt enige malen bekeken te hebben
ging ik, daar er op één plekvijlsporen aanwezig
waren, denken aan een restant van een sleutelhanger. Ik heb toen afgesproken dat ik foto's voor determinatie in lne| rnagazine zou plaatsen.

Antwoord:
Tijdens de voorbewerking van deze vraagbaak
toen Jan TijlsTra mee zat te kijken naar de
foto's, viel zijn oog op deze munt. "ls dit een
detectorvondstl" "Nee", was mijn antwoord en ik
deed mijn verhaal. )anZijlslra was ze een enkele maal
tegengekomen op een antiek spreekuur en wist om welke
munt het ging. Het vijlspoor duidde er op dat de munt gecontroleerd was
op echtheid en na hem grondig bekeken te hebben met een loep was zijn
conclusie, dat het een echte munt moest zi]n. Na zijn huiswerk gedaan te
hebben kwam hij op: Pontos (Noord-Turki,ie), Kabeira
Datering plus minus roo voor Chr.
Uit handboek Seaby, '979, nr.3653, Criekse munten deel z
En Bim:B_25,2_3

Yraag'.
Beste Dick,

Ik heb vorige week in Ureterp een loodje gevon
den dat ik eigenlijk niet thuis kan brengen en
waar ik ook nooit iets over lees. Het is een
loodje met een Hebreeuwse tekst (zie de
bijlage). Graag jou reactie.
Groetjes, Piet van Daalen, Nijbeets
Antwoord:
Wij kwamen niet verder dan dat het een Joodse
shekelimitatie was in lood. Echter Piet kwam na
enige weken zelf met de oplossing aandragen.
Het muntje heeft een hele lange weg gemaakt.
Omdat het een Hebreeuwse randtekst bevatte,
heeft hij iemand opgezocht die Hebreeuws kon.
Dit was de dominee uit het dorp. Hi,i is er mee aan
de ganggegaan, en via een professor en Hebreeuws
geleerde uit Duitsland heeft hij de munt gedetermineerd. De Hebreeuwse
vertaling van de randschrift is: )eruzalem - De Heilige ICod ] kant met het
takje
lsraël - Schekel I kant met de kelk ]
Prof. dr. Hans-Martin Kirn, Theologische Universiteit Kampen, Leerstoel
Kerkgeschiedenis heeft dit uitgezocht. Toen Piet dit vervolgens wist, is hij
gaan zoeken met het volgende resultaat.

,9
De Görlitzer Shekel
Ook valse shekels zijn penningen die als nabootsing
van de shekel, ter nagedachtenis van de Joodse
opstand (66-7o na Chr.) als religieus voorwerp vervaardigd werden. De exemplaren werden in Cörlitz,
maar ook in andere bedevaartsoorden verkocht en zijn
van minderwaardige legeringen. De vroegste (eerste)
zijn uiI brons gegoten. Sinds de jaren r8oo meestal
uit tìn en lood.Ze werden al in de jaren r6oo gemaakt
en als aandenken aan pelgrims verkocht die het
"Heilige Craf" in Cörlitz maar ook andere pelgrimsoorden bezochten. Vele naieve pelgrims hielden ze
per vergissing voor de echte munten, die in de tijd van
jezus Christus in )eruzalem in omloop waren of zelfs
voor een van de "zilverlingen" die Judas als loon voor
zijn verraad aan Jezus had ontvangen. De "valse"
shekel zijn ook aan het lettertype van de opschriften
herkenbaar. De moderne letters zijn gebaseerd op het
Hebreeuwse alfabet (op basis van het Armeens)
Op de antieke stukken vinden we het voor-Hebreeuws
a

lfa bet.

Vrij vertaald, afkomstig van een Duitse site: http:/
www.an umus .de I lexikon I gl pgr 3ohtm

I

Wij hebben nu dus te maken met een late vorm van
een pelgrimsinsigne.

Vraag:
Geacht determinatieteam,
Bij deze zouíkgraaguw hulp
vragen bij het determineren van
dil voot'werp. Het voor-werp is
gevonden op een akker waar

weinig Romeins, maar wel
spul ult de duitentijd ligt.
Het is massief brons
gegoten, gevijld en met de hand
afgewerkt. Lengte is 49 :mm, het gewicht is 9o gram.
Naar mijn mening is het ergens een onderdeel van
omdat in het vierkante gedeelte achter de schuine
voet, een vierkant gaIziTrneI een stuk ldinknagel er

ln.
Marcel

B

oonstra-Hellevoetssluis.

Antwoord:
Marcel het is inderdaad een onderdeel en wel een
poot, (gestileerde leeuw) van een bronzen kandelaar.
Datering is r45o tot r5oo.

Yraag:
Beste Dick,
lk heb op een akker in ons dorp vlakbij de kerk een
koperen of messing hangertje gevonden. Het lijkt op
zo'n bedevaartshangertje uit de r9e eeuw maar deze
is ldeiner en mooier. Het oog staat verticaal en op één
zijde staat een rrran voor een altaar met de letters

S.l.G. Op de andere zíjde staat een man met een soort tak en
de letters S.F.X. de breedte is r5 mm en de hoogte is z5 mm.
J.Vegelien

Antwoord:
Determinatie hangertje: voorzijde onbekende geesteli,jke met kelk en daarboven een zwevende hostie. Achterzijde
de letters S.F.X. staan voor St. Franciscus Xaverius. Hij heette eigenlijk
Francisco de Jassu y Javier (r5o6r55z) Spaans missionaris. Deze
geestelijke werd heilig verklaard in t6zz en
is in t9z7 verheven tot patroon van het missioneringswerk. Beschermheilige van o.a. zeelui. Materiaal

koper/brons. Datering r 625.

Yraag'.
Geachte mijnheer l(oning,

Bijgaande voorwerpen heb ik op een akker
gevonden nabij een dorpskern. Het bloemvormige voorwerp is van koper en verzilverd, i
en is ongeveer 2,5 crn in doorsnede. Aan de
binnenkant zijn er blaadjes en nerven in gegraveerd terwijl de achterkant kaal is. Er zit geen duidelijke bevestigingspunl aan. Alleen staat er op de achterkant g8oo in gedrukt. Dit zou eventueel een zilvermerk
kunnen zljn. lrIer tweede vool-werp is volgens mij een
heel klein gespje waarvan de angel ontbreekt.
Het is van koper en is ongeveer r,5 cm in doorsnede.
Hopelijk kunt u mij vertellen waar deze voolwerpen
voor dienden, en wat ongeveer de ouderdom is. Alvast
bedankt
E. I(orpel

Antwoord:
Het verzilverde lepeltje ìs een suìkerschepje met bloemmotief bakje.
Deze lijkt op een suikerstrooplepeltje, doch de gaatjes zitten er niet ìn.
Het getal 8oo kan ik niet duidelijk plaatsen. Normaal bij zilver is dit 833.
Als datering moeten we denken aan begin rgoo-r93o. Het verzilveren van
koperen lepeltjes kwam in deze periode (en nu nog) veelvuldig voor.
Als het een gespje is, behoord het tot het type O gesp. Het lijkt wel of het
gesoldeerd is geweest en als dat zo is doet dat mij denken aan de laatste
oog(ring) van een klokketting. De datering is mijns inziens dan ook
midden r9e eeuw. Om meer duidelijkheid omtrent dit laatste voorwerp te
krijgen is het verstandig om het op een determinatiebijeenkomst te tonen.

Vraag:
Geachte redactie,
Een paar weken geleden piepte ik het onderstaande voorwerp op. Volgens mij is het van een koperlegering. Aan de achterkant heeft vermoedelijk een sluitingsgesp gezeten, Het voorwerp heeft een doorsnede van
ongeveer 3,5 crn.Het stelt een nar voor die uit een raam/venster stapt.
Mijn vraag luidt: Is dit mogelijk een pelgrimsinsigne of profaaninsigne
of moet ik aan iets meer hedendaags denken zoais bijvoorbeeld een
carnavalsspeld. Enkeie foto's zijn bijgevoegd. Ik hoop dat u uitsluitsel
kunt geven. Met vriendelijke groet uit het Brabantse Boekel.

40
Rick Wijdeven

Vogelringen

Antwoord:

Wij hebben diverse deskundigen zoals dhr. van Beuningen geraadpleegd, maar iedereen was er van overtuigd dat het geen pelgrimsinsigne was. Ook wij denken dat het met carnaval te maken kan
hebben en dateren het 2oe eeuw. Misschien een narrenonderschei-

ding.

In het voorjaar heb ik al eens een brief geschreven aan dhr.
Eekhofover ditjes en datjes van het detector-zoeken. In ons
magazine lees ik wel eens een oproep om eens iets in te sturen,
maar ik heb daar sindsdien nooit meer wat van gehoord of
gelezen. Misschien komt dit ook doordat hun auto met toebehoren was gestolen.

Ik ben zelf ook beroofd dit voorjaar in Rome, dat zet je leven
danig op z'n kop en geeft heel veel drukte en rompslomp.
Kortgeleden heb ik daar nog een lang telefoongesprek over gehad
met mevr. Eekhof. In de brief die ik aan dhr. Eekhof had geschreven, vroeg ik of je een gevonden Philipsdaalder uit 1574 moest
aanmelden, dit omdat ik er een gevonden had. Ook had ik
geschreven over twee vogelringetjes van vogelringstation

Arnhem. De nummers van die ringetles had ik ook in een brief
aan dhr. Willem Bil gemeld en ik had een postzegel ingesloten
voor antwoord, maar er is nooit antwoord gekomen. Toen heb ik
het maar weer aan dhr. f .de Vries in Zwaagwesteinde geschreven.
Die heeft vroeger zelfvogels geringd en erover geschreven in het
boek 'De duizend zilvers van Schier'. Hij was erg enthousiast en
ik kreeg van hem een boek cadeau. Nadien hel¡ ik andere detector-zoekers gewaagd naar vogelringetjes, die door hen gevonden
werden, maar aan hun gezichten te zien, was dat een domme
waag. Op z'n best belanden de ringen in hun oud ijzer bak.
Kijk en dat is nou zo iammer, want de vogelringers zitten op de
terugmelding van hun ringen te wachten. Toen rees bij mij het
idee om een oproep in ons magazine te plaatsen.

'Waaroml
Ten eerste omdat die vogelringers ook hobbyisten ziin net zoals
wij. Ten tweede kweken we zo een enorm stuk goodwill bij al die
vogelaars in Nederland. Wij laten met dat oproepje voor het
aanmelden van vogelringnummers zien, dat wij detectorzoekers
geen schatgravers zijn, maar een bredere kijk hebben. De oproep
kan er ongeveet zo ttitzien.
Dames en heren detectorzoekers, jul!ìe hebben vast wìel eens een
vogelringetje opgepiept/gevonden von vogelringstation Arnhem of
een ander buitenlands station. We bedoelen nu even niet de
gekleurde duivenñngetjes. Vleten jullie dat die vogelringers
dolgraag het nummer von jullie willen horen of de ring ontvangen?
lmmers om hun gegevens/werk zo compleet mogelijk te maken is
terugmelding van vogelringen van het grootste belang. Dus doorzoekjullie oud ijzer bakken eens a.u.b. en noteer even dittelefoonnummer. lemand die graag jullie telefoontie aanneemt of een
kaartje ontvangt is dhr. Jaap de Vries, Meezenstraat 3o, 9z7t EX
Zwaagwesleinde, tel. o5tr - I'14z16, En ottendeer je collega-zoekers
ook even op dit adres. Bij voorbaat dank vooriullìe medewerking.

A. Boer, Burgum

Ingestuurd door: Rafael v/d Sanden, Nuenen

' "1{l:.\

-:F-

GARREII :i
METAL

rs!;qo

i

tr3

*

r:

.-.\.

¡rJstru

fw--

ft¡PrP¿s'

I-

+>

DD

Speciaal voor zwaar

gemineraliseerde grond.
Enorme diepgang.
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Lichte schotel
met 12 tot 25%
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Digitale topdetector met

enorm veel functies, maar
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
c PP+r
.r
bedienen. De zoekdiepte van de
nieuwe GTI-serie is verbazingwekkend,
u zoekt nu dieper dan ooit en ook dieper dan anderen, zodat u al
uw oude zoekplekken opnieuw kunt afzoeken. De ScanTrack zorgt ervoor
dat, ongeacht of u snel of langzaam zoekt, de detector toch optimaal
reageert. 6 instelbare programma's, 5 fabr. Programma's, 1 eigen programma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine munten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
gemineraliseerde
,
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grond.
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zoekspoel

De ervaren zoeker
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GTI 2500
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Super¡eure

digitale techniek
met eenvoudige-

GTt 1500
.Power Master chip . ¿¡¡ metal grcndbalans in
1 seconde .3-toons voorlverp lD .4 zoekfre-

stranden 1 065,-

quenties ogeschìkt voor zoute
.24 st¿ps audiothresholdafstelling
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GTr 2500
.Porver Master chip

.

all metal grondbalans in 1 seconde .3-toons voonrrerp lD
.8 zoekfrequenties rgeschikt voor zoute stranden .256 st¿ps handmatige
grond- en audiothresholdafstelling .âutom.

qrondbalans

GTA serie
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Optie voor de GTI 2500
Met de Treasure hound bouwt u de GTI 2500
snel om tot een diepzoeker. Dieptebereik 2 à
3 keer zo groot! Ook voor kleine

voorwerpen.

1265r-

Bedieningsgemak en diepte. Geen
ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is
zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen frequentienummers en gecompliceerde programma't maar een aantal GTAx voorkeuzeprogramma's en een door de gebruiker
zelf in te stellen programma. Alle instellingen ziin op
het LCD scherm duidelijk afleesbaar.
GTASSII
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.autom.
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oPower Master chip .Zeer groot dieptebereik .6 instelbare zoekprogramma's
w.v. 1 eigen pîogramma .diepteaflezing
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De ¡deale detector

voor
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lmporteur van:
Garrett, Detector Pro, Mille-

beginners Een laag geprijsde profess¡onele met m¡croprocessor u¡tgeruste
detector van de bekende Garrett kwalite¡t.
Perfecte discriminatie voor spijkers, flessen-
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doppen, folie en treklipjes.

Treasure Ace

300

41O,-

Ook de beginnende zoeker kan nu gelijk met een digitale detector beginnen. De goedkoopste en meest
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verkochte digitale detector ter wereld
met een duidelijk LCD scherm en ven¡¡isselbare schotel.

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 s0 93, fax (0513) 46 30 67

www. kooistra-detectors.com
e-mail : info@kooistra-detectors.com

nium Treasure Baron, Compass

Dealer van:
White's, Tesoro, Laser, Fisher,
C.5cope, Minelab
Eigen service-dienst
Vondstenmuseum

