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Eldorado
Dit is de lichtste akkerzoeker ooit gemaakt, hier krijg
je geen tennisarm van,
weegt ggg graml Nu met de
nieuwe superlichte 2t x 24 cm spider
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststof, r 9 volt
inlegbatterij. Met grondontstoringsknop en frequentieschakelaar èn
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 zoekschijl 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,-

-(J -

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

€

1095,-

Silver ¡rMax

AIs u een detector koopt voor
een van uw familieleden of als
back-up, denk dan eens aan deze

detector Enorm goede prijs/kwaliteitsverhoud i ng!

€

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,-

.¡.

o)

MINELAB
r7 l,eqps¡¡ es l¡ cor¡bin¿l c rf el de 2; cr¡ ,,! de
scan zoekschljil¡eeft da¡ tot ge',o s dat de Eica b,rr lot
de kracht gste deteclors behoort s ¿ s \'.,aadcietector t€
gebrLrike¡ irr zoet ef zoLrr \',aler (io!¿âl Eeef storng, ncch VaI

zort of rr iera err ef iocl¡ d scrrr¡i¡aÌ e \,'ar lzer ef z verp¿l er)
ais cjuikdetecro¡ (tot 40 ¡neter o'epte) en w¿¿r nod g a s anddetecior
\,,/ordt ceieverd nre¡; ader, Lraierdichte hooldteleloon en beschermkap

en Explorer XS.

Professìonele ¿na oge cletector roor de prils 'r¿¡ ee¡ r¡rd
cjenk asserl Pr nra akkerzoekei en scoori voorai u eer goed
oo kle er ¿ndere zli:re srond omclat er een'r, cie sca¡¡
zoeksch jleebrLr ki wo,dr Zoeksch 1í:
keuze iussen zo of z5 cm sch 1f f rret
beschelrkap) CrondorrtstorÌngr ze l'Ìrr te
ste len \r,/erk[requenle: 5 kf u
Orrr te bo!\ve. tot heuprrode
Cebru k: 8 penliøht batter I

s

en C:rant e z jaar

-_

N kke,rretae h¡br deol aadoack
q draaetas r¡et band

-

c

ader en eer besclrerr

149r-

€

'g*1'!
Q1'

¡
r\\ì

De Sovereign El¡te hoort bij de absolute top!
Diepst zoekende ana oge deteci:r voor b nnen andse terr

ei

r¡er 'Pakt vooral ook grotere vooÌwerpen op dtepere nivears
Bovendien ìs de Soverelgn E te een supergoede sttarrdcjetecøeen storÌng door zoutin,r oede¡ Werkt op r7 frequefires en s daardoor ook gevoel g voor k eÌne muntjes Hel
detectorl¡u s kar achlerop de armsteun genronteerd ',rorcjen wa¿rdoor een
eoedeba¿r¡sverkregerruordi nla¿rookonrbour','cnlotheupnrode is ncerrwpgebeurd Dezoeksclrilf s een stuk iicirter (dunner) d¿n van de oude n¡oCel er de schì1[zc fheeiì ¡u eet¡ rrgebouu,de
irarrsrriiicr \',¿ardoor nreer \.,e1îrogerr s verk'ege¡ let batteiijpack ',raar 8 pett iuht batter len rtge

tor lotea

egdrrordenk kle rrtu'eesecondef renLrithethrls DeE te sutgerustn¡eteen2ocnro[eenz5
cn¡r,'descanscl¡li,a¿njoudekeuze Derectorsnrclx'rdescerrschlvenga¿ilbrederopdegrondirr
en pakker d:¿rdoor op eer: dieper | \ea! ûreer grond er '.'oncistenl \l/ de scan sch lven vei
iezen bovend en rr¡,rder van

hrr

d eotebeie k n¡et narne n k ergrond Op ader en Nik'
bi1 de pr 1s nbcgrcpen

ke ltlel¿¿ H¡br de oplaaopack ziln

€ 949,-

De d qit¿ e rrerer en de dr¿¿ct¿s
accesso res

€ 199,-,,,.,",

rrei b¿'rd z ln ap¿rte
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Van het B estuur

2oO3

Voorwoord 7o
Wat een vakantieweer hebben we deze zomer weer
gehød. Niet øllen konden we lekker bruin worden øls we
dat wílden maar het is ook nog eens de reden døt de
oogst øl døn niet gedwongen door de droogLe eerder

f wordt bínnen gehøøld,

werd

Eind meí brøcht ík samen meL Kees Leenheer een bezoek
øan de provincøøI archeoloogvøn Ovenjssel, nxevrouw
Suzønne Wentink. Zíj zit niet ín het províncíehuis møør bij Het
Ouersticht. Het ødres ís: Het Oversticht, Aøn d,e Stadsmuur 79-8j,
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o Munten met een verhaal
o Zoekdag Oene
o Vondstberichten
¡ Wie kent hem nietl!
o Munitie (II)
. Stille levens beleven
o Zegelstempels en zegelringen
o Vondst van het jaar
o Test "Schatten & Scherven"
o Vraagbaak

Zwolle. Het gesprek dat heel construktíef verliep hød plaøts ín een
ongedwongen sfeer, Een vøn haør brøndende vragen was wøalonl ze

2

zo weinig meld.ingen binnen kreeg. Wíj weten echter døt veel meldínbij d.e vele stødsørcheologen die deze provincíe kent.

5

gen gedøan worden

6

Ook hier bleek weer døt ze het a.lleen moel doen, møar ze nodígt toch

8

iedereen die denkt dat

hij iets te melden heefi uit omløngs te komen.

Nøtuurlijk eerst even bellen of mailen voor een øfsprøøk, dan

Io

zeker døt je niet voor

weet

je

de bekende díchte deur staat.

16

In de zomeruøkøntíe brøcht ik een bezoek øan prof. J. Butler (Bronstíjd), op de uníversíteít vøn Groningen. Hoewel ík pnvé een afsprøøk
hød voor een eigen uondst, vermoedelíjk bronstíjdknoop, wøs hij

24
zB

helemøal verrukt over een bronzen vløkbijl van een type døt híj nog

30

niet eerder had gezien. Deze vondst komt uit Limburg en kwam ik
tegen bij een líd toen ik daør in de buurt op vøkantie was. Wønneer de

35

bijl door prof. Butler is beschreven, zullen we hier zeker een publicatie
aøn wijden. Zelf kreeg ik prof, Michøel Erdrich, universiteít vøn

4o
42

Nijmegen thuis op bezoek om mijn vondsten vanfin de Betuwe eens
door te nemen. Hierbij kwamen ínteressant d'atenngen øøn het licht.
Køpotte f.buløe bleken niet gewoon gebroken te

Detector magazine is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaar.

zijn møør wøren øls
wij ook

schroot bedoeld om het te hergebruiken. Nøtuurlijk sprøken

over de DDA en wa.t u)e voor elkaar zouden kunnen betekenen. We
Sluitingsdatum kopij en advertenties: r oktober

houden contact en binnen niet te lønge tíjd kun

Redactie
C B. Leenheer (hoofdredacteur), N. Leenhee¡
J Koning, !V. Kuypers, !V. van den Brandhof,

M

je hier meer

over horøn oflezen.
Ons nieuwe bestuurslid Høns Elsevier Stokmans heef. op møandøg t4

Hoffmann

juli zooj voor

het NOS Radio t Joumøøl een gesprek gevoerd met de
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zoals lood en koper mee Denk om het

milieu

ltu

u rh

i

sto ri sch e
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I

cu

gemeld worden bij de burgemeester van de

o

bij een orcheologische opgroving
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ijk e

waarde zijn, moeten binnen drie dogen

markeren en de politie waaschuwen

I

Vondsten, woaruon men redelijkewtjs kan

aonnemen ofvermoeden dat deze van

vereniging'de Detector

Amateu r' een detecto ra mb assad eu

is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grosmat)

je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

Maak alle gaten weer netjes dicht en wel
zo, dat er gøen schade zich¡boar

landeigenaar ofbeheerder van de grond

rcheologische i nstanti es, zools

de

provinciaal archeologen en het KPK

I

Het's nachts zoeken zonder toestemming
van de landeigenaar is verboden lemand

die's nachts zoekt is verdacht bezig

Lidmaatscha
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzeggtng altijd stilzw¡jgend verlengd met een jaar Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende j aar. Opzegging dient uiterlijk op

wethouder vøn Goudø en

d.e

stød.sørcheoloog

in

een serie over

APV.

I augustus schriftelijk binnen

€ 25,-.
€ 8,- en buitenlandse leden € 33,-.

te zijn. Per januari zooz bedraagt de contributie

Het interview zal begín augustus word.en uitgezonden. Houd onze site

Prijs steunleden

ín

Postbenk r675000 t.n.% De Detector Amateur, Læuwarden

de gaten.

De zoekdøgin Limburgkonheløøs niet d.oorgaøn omdøt men daør
vergeten wøs eerst de boer te vrøgen of die wel toestemmíng zou geven

voor het gebruik vøn

zijn

lønd.. Sneu yoor

de

jongens uit Groníngen

die weer per kerende post terugkonden nøør huis.

Al

tíjd is de heer B. vøn d¿r Veen, het centrale punt voor ons en
bij het Koninklijk Penningkøbinet te Leiden, ziek thuis.

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz. komen

Activiteitencom

nogal eens bii de verkeerde personen

Voor vragen, suggest¡es enz. over

m

issie

van de vereniging te¡echt, Vandaar

zoekdagen, determinatieda gen

onze leden,

dat we de adressen weer eens op een

Wij wensen hen+ een spoedíg herstel toe zodøt hij binnen niet te lønge
tíjd zíjn plaøts weer ín køn nemen.

rijtje zetten. Wilt u zoveel mogeliik
schrijven/mailen in plaats van
bellenl!!

kunt u terecht bij: G. Lukassen,
Meerpaal zr8, 9732 AM Croningen,
Tel. (o5o) 541i¡,96.

enige

Johøn Koníng

DeteÇtor møgøzine

zoekdag@detectoramateur.nl
Advertenties, Opgravertjes,

nr. 7o is weer bij u in

d.e

bríevenbus gevallen.

Ik

køn me goed voorstellen døt u er eens lekker voor gøøt zitten om het
møgøzine te lezen. Voor mijzelf is het møgøzine øIs het verschijnt
uíteraørd oude koek en d.øt ís wel

eens

jømmer. Alle ørtikelen

heb

je

vØn te voren øl gelezen, herschreven, gecorrigeerd enz. Wouter vøn

Ledenadministratie

Occasions, Kopii

Opgave van leden, adreswijzigin-

Opgave u¡tsluitend schriftelijk aan:

gen, vragen over de contributie bij:

C.B. Leenheeç Hanebalken r53,

lU. Woudstra, Melkemastate 16,

9uo5 CL Drachten.

89z5AP Leeuwarden.

Fax

w.woudstra @detectora mateu

r.

nl

(o5rz) 545'r't7.

redactie@detectoramateur.nl

Vragen

Vraagbaak

Vragen over de veren¡ging kunt u

Voor determinatie van door u

kwijt bij onze secretar¡s:

den Brøndhof, één vøn de redøctíeled.en, vond dat er nu nLøør eens
een ínterview vøn de hoofd.redøcteur ín moest verschijnen en døt ik

D. Smilde,
Pr. Bernhardweg 3r,

gevonden voorwerpen dient u een
foto of duidelilke zwart-w¡t
tekening op te sturen naar:

het pøs mocht lezen øIs het gedrukt wøs. Wouter kwøm een hele d.øg

8453 XC Oranjewoud,

J- Koning, Roodborststraat

tel. (o5r3) 631978.
d.smilde@detectoramateur.nl

8916

op bezoek, en tijdens het intentíow heb

ik hem van

øIles verteld over

ruirn zo jøar da.t ík zoek. Tijd.ens de opmaak van het magazine
werd de inhoud vøw het ínteruíew øngstvøllig geheim gehouden, ík
de

mocht ølleen defoto's øa.nlevøren. Dus øIs het møgøzine d.oor
drukker word. bezorgd ís het ook voor míj ged.eeltelijk níeuw.

d.e

Wøørschijnlijk heefi. u øls het møgøzine verschijnt er øl wat zoekuurtjes opzitten. Het zoekseizoen ís dít jaør d.oor de droge zorner wel
heel woeg begonnen. Wøt minder leuk ís d.at yeel boeren nø het
oogsten de grond gelijk weer bemesten en ploegen. Møør ik hoop d.øt
het voor een ieder weer een goed zoekseizoen word.

Vindt u iets wøt

meldt bíj de ørcheologísche instønties. Het øønmeldingsforntulier
víndt u ook op onze íntemetsite: www.detec'torømateur.nl
Kees Leenheer

Voorzitter

Bestuurslid

J Koning

.l

Roodborststraat 2o

Drachtster Heawei r 9a

89r6 AC Leeuwarden

9zr3 VE De llilgen
Tel./fax nog niet bekend

Tel.

/ fax

(o581 2t65573

j.kon ing@detectora mateu

r. n

I

Wøørschíjnlijk heefi u ook ín d.e krønt of op intemet gelezen døt de
geyneente Goudø met onmíddellijke ingøng een verbod. heefi íngesteld
op onderzoek nxet een tnetøøIdeteclor ín hístorische gebied.en.
De DDAheefi onmid.dellijk gereøgeerd d.m.v. inten¡iews ín dekrønt
en op de radio (debøt met

j.bos ma @detectoramateur.n

Secretaris

C.B. Leenheer

D. Smilde

Hanebalken r53

Pr. Bernhardweg 3t

9zo5 CL Drachten

8453

Tel (o5rz)

Tel. (o5r3) 631978

545377 (na rS.oouur)

I

XC Oranjewoud

Fax (o5r3) 632927
m

ateur.n

I

d.sm ilde@detectoramateu

r. n

I

Bestu urslid

Penningmeester & ledenadmÌnistratie

H. Elsevier Stokmans

W.

Mesdaglaan r4

Melkemastate

345t JH Vleuten
Tel. (o3o) 617o524

8925 AP Leeuwarden

lloudstra
r

6

Tel. (o58) 2661818

wwoudstra @detectoramateu

r nl

Bestuurslid/ze secretaris
J. Huls

wethouder vøn Goud.ø) en het verzenden van perspublicøtíes naør d,e pløøtselijke pers. We hopen z.s.m.
met de gemeente Gouda. om tafel te gøøn om de APV tebespreken.

Tel (o38) 33rr68r

Wordt vervolgd.

j huls@detectoramateur.nl

d.e

Bosma

Vice-voorzitter & hoofdredacteur

Fax (o5rz) 545rr7
redactie@detectora

Metaaldetectieverbod in Gouda

vraagbaak@detectora mateur.nl

Bestuursleden

ørcheologisch interessønt is, d,an is het een goede zøøk da.t u dat
en de ødressen

zo

AG Leeuwarden

Croenendaei zor

AI'/iATEUR

8z7r EL l.lsselmuiden
lnternet:
www.detectoramateur.nl

XP Metaaldetectors gaan
verhazi ngwekkend d i ep...
G

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

))

Verschillende schotels

o27 cm. High Energy Wide scan schotel voor 30% meer diepte
o22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24 x 12 cm schotel

))

Technische eigenschappen
G-MAXX

o Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. e Perfecte
stabiliteit op alle grondsoorten.
o Heel sterk voor het detecteren van munten en
grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerige microprocessor.
o Zeer goede discriminatie. o Wordt geleverd met: Beschermkap,
Batteriien, Heuptas + riem en Koptelefoon.

))

XP-Gonectors

¡ Waterdichte vergulde connectors

))

.'

Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen

3¿ir,fifi
,ro|Ç
))

Technische eigenschappen ADVENTIS

¡
¡

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

))

ì.::

Garantie

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

IMPORTEUR:

t\'(' i'i I r,1't

tt\

' ,"¿¡ ¡\i

Bontehondstraat 3-5. 4561 BA Hulst (Ntl, Tel. (01 14) 3t0480 - fax (01141 370481
lnt. 00 3l l1 43 70 480, E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors'nl

Van onzecorrespondent
TENTOONSTELLING "GEBRUIKT EN GEBROKEN"
ln het Archeologisch Centrum C.!V. Bruinvis aan de Oudegracht 245 in Alkmaar staan tot het einde van het jaar de
scherven van gebruikt "servies" centraal bij de tentoonstelling
"Cebruikt en Cebroken". Aan de hand van vondsten uit beerputten wordt hier een beknopt overzicht gegeven van de
geschiedenis en archeologie van Alkmaar. Voor nadere informatie: (o7z) 5r54rr5.
UNIEKE ROMEINSE SANDAAL OPGEDOKEN UIT DE MAAS
De afgelopen jaren hebben leden van "Mergor in Mosam", een
stichting uit Cuijck die zich bezighoudt met onderwaterarcheologie, regelmatig Romeinse vondsten en gebruiksvoorwerpen
uit de Maas opgedoken. Eén van de meest opzienbarende
vondsten betreft een Romeinse sandaal uit het begin van de
vierde eeuw die in nagenoeg perfecte staat verkeert. ln geheel
Europa is niet zo'n uniek exemplaar bekend. De sandaal is
opgedoken van een plek waarvan is bekend dat de Romeinen
er hun afual dumpten. Omdat de meeste onderwatervondsten
zijn gedaan in dikke kleilagen zijn ze over het algemeen goed
geconserveerd gebleven.
HOUTEN BATAAFSE GRAFKAMER ONTDEKT IN NUMEGEN
ln het uitbreidingsgebied van Nijmegen, de VINEX-locatie de
Waalsprong, zullen de komende jaren vele duizenden woningen uit de grond gestampt worden. De onverwachte rijkdom
van het archeologisch bodemarchief in dit gebied blijft verbazingwekkend en tot de verbeelding spreken. De ontdekking van
een houten grafkamer van 1,5 bij r,5 meter op een perceel van
tz bij'tz meter, die deel uitmaakt van een Bataafs grafueld is
zo'n opmerkelijke vondst. Het vermoeden bestaat dat er ook
nog een bescheiden grafheuvel heeft gelegen. De grafkamer is
slechts te herkennen door de verkleuringen in de grond. ln het
vertrek zelf zijn onder meer een tweetal flesjes voor reukwater
of badolie aangetroffen. Alle voorwerpen die zijn gevonden in
het grafueld zijn van Romeinse origine. Met name een spiegeltje, een kralensnoer en een bronzen kaarsenstandaard sprin-

In het Detector Magazine van maar
zoo3 stond een artikeltje over gevonden
vogelringen, en het verzoek deze niet n
de rommelbak te deponeren, maar om
hiervan een terugmelding te doen.
Hierbij werd het adres en telefoonnummer vermeld van dhr. |aap de Vries te
Zwaagwesteinde.

Ik vind zelf ook regelmatig vogelringen
en meld deze altiid aan via het internet.
Als het een ring van een post- ofsier-

gen in het oog als zijnde uitzonderlijke vondsten voor het
Bataafse gebied. De nauwe contacten tussen de Bataven en de
Romeinen worden hierdoor weer eens onderstreept. Er blijkt
dus een levendige handel te zijn geweest en de Bataven hoefden slechts de rivier de llaal over te steken om aan allerlei
Romeinse voorwerpen te komen.
ARCH EOLOGTSCH ON DERZOEK H ERSCH

duif betreft kun je via http://www.
npo.nl het telefoonnummer opsporen
van de eigenaar van de duif. Deze kun je

FT

weken dan informatie thuis gestuurd
krijgt over wat voor vogel het was en
wanneer en waar hij geringd is.

dan opbellen en doorgeven waar je de

ring gevonden hebt. De eigenaar is hier
vaak erg

RU

GESCHIEDENIS ARNHEM
Celderse hoofdstad al sinds de lJzertijd bewoond. Op dit
moment vinden er volop archeologische opgravingen plaats in
het centrum van Arnhem. ln het Musiskwartier zijn de nodige
bi,jzondere ontdekkingen gedaan die een nieuw licht doen
schijnen op de ontstaansgeschiedenis van de hoofdstad van
Celderland. Een tiental archeologen is dagelijks druk in de
weer in het gebied dat is gelegen tussen de Roggestraat,
Beekstraat, Nieuwstad en de Walstraat. Vanaf een verhoogd
plateau, die is te bereiken via de Beekstraat,zijn de opgravingen van dichtbij te bekijken. Daarnaast organiseert de gemeente Arnhem rondleidingen over de opgravingen. ln het Historisch Museum aan de Bovenbeekstraat zr is een aantal
archeologische vondsten te bezichtigen. Met name de vondsten aan de kant van de Walstraat spreken tot de verbeelding.
Hier hebben de archeologen sporen aan het licht gebracht uit
de lJzertijd en Romeinse tijd. Dit is heel bijzonder want tot nu
toe werd aangenomen dat Arnhem pas werd bewoond vanaf
de negende eeuw, hetgeen blijkt uit schriftelijke bronnen. De
oudste bewoningssporen die ooit zijn gevonden in Arnhem
dateren uit de tiende eeuw. Verder zijn in het onderzoeksgebied veel funderingsresten en scherfmateriaal ontdekt uit de
late Middeleeuwen. Een leuke vondst is de ontdekking van een
oventje uit de achttiende eeuw om glas in te smelten. Ook zijn
er de nodige beerputten gevonden met vele restanten aan
huisraad als kopjes en schoteltjes. Een prachtige metaalvondst
betreft een klein loden Mariabeeld met kind.

Vriendelijk groeten,

blij mee.

Mocht het een geringde wilde vogel
betreffen dan kun je via het Vogeltrekstation in Arnhem (httþ://www.vogeltrekstation.nl) de ring on-line aanmelden. Het leuke is dat je na een aantal

|.T. Griftìoen
oldeholtpade

MUNT€N M€T €€N V€KHÀÀL
Vondstmelding f ohan Koning
Afgelopen jaar werden door mij in de Betuwe de volgende trvee
zilveren Romeinse munten gevonden. Tijdens het determìneren
op de laatste zoekdag bleek er iets met één van de munten aan de

hand te zíjn. Ze werden voor mij door Rob Reijnen als volgt
gedetermineerd:
Om met de dubbelslag te beginnen:
Het gaat hier om een z.g. "legioensdenarius". Op de voorzijde is

in de keerzijde-stempel terecht is
gekomen.Voor de volledigheid volgt hier nog het handboeknr. van
deze munt: Crawford 544117. Volgens Crawford is de munt ergens
slaan nog een keer

in het oosten geslagen te midden van de troepen die met Marcus
Antonius onderweg waren. Een vaste muntplaats wordt voor dit
soort munten niet aangenomen. De munt is vewaardigd in het jaar
3z of 3r v. Chr.,

in ieder geval vóór z september 3r v. Chr., toen

een naar rechts varend oorlogsschip met riemen te zien, oftewel

Antonius door Octavianus bij Actium in de pan gehakt werd. Het
is opvallend dat dit soort munten bij ons nog voorkomen in schat-

een ga1ei. Daarboven staat van links naar rechts: ANT AVG, wat

vondsten uit de 3e eeuw na Chr.

staat voor

Antonius Augur; onder het schip staat: III . VIR. R.P.C.,

hetgeen betekent

TriumVIR Rei Publicae Constituendae.

De ze munt is een quinarius, of halve denarius, van Octavianus,
de tijd kort voordat deze keizer Augustus werd (de denarius

uit

was toen

ro assen - decem

asses - waard, de

quinarius

5 assen,

quinclue asses). Op de voorzijde is de kop van Octavianus naar
rechls te zien,zonder enige krans ofhoofddeksel. Achter de kop
valt nog te lezen ESAR van CAESAR, voor de kop hoort te staan:

IMP VIL De naam 'Caesar' heeft hij overgenomen van lulius
Caesar, IMP VII staat voor 7e keer overwinnaar a1s opperveldheer
van de troepen.
Op de keerzijde staat wat hij als overwinnaar veroverd heeft,

namelijk ASIA. Gezien de houding van de munt zoals ie die
afgebeeld hebt, heb je dat gelezen. Echter, het woord Asia staat

niet boven een afbeelding, maar rechts daarvan, en

zodanig dat

Het gaat hier dus om Marcus Antonius die behoorde tot de augures, een belangrijk priestercollege te Rome, dar zídn met voorspel-

je het met de klok mee moet lezen. Om de keerzijde goed te

lingen bezighield, zieners dus eigenlijk. Daarnaast was hi1 ook lid

houden moet je afbeelding dan ook een kwart naar beneden

--______l

van het driemanschap (tres- of

triumvir) dat zich bezighield met de

we1

omdraaien.

reorganisatie (constituenda) van de staat (rei pubiicae, oftewel de
zaak van de staat ofhet volk; denk aan republiek). De andere twee
tresviri waren Octavianus, later keizer Augustus, en Lepidus.

Dit driemanschap hield zichbezig met de reorganisatie van de
Romeinse republiek, totdat in eind jaren 'Jo voor Christus de
heren strijd met elkaar kregen. Antonius vluchtte naar het oosten
om zich daar voor te bereiden op oorlog met Octavianus (Lepidus
heeft maar korl een ro1 gespeeld). Voor de soldaten van zijn
legioenen en oorlogsschepen heeft hij deze munten laten slaan om
de mensen

r---------l

soldij te geven en zezo aart hem te binden.

'We1ke

troepen er in die tijd waren, kunnen we op de keerzijde van
dit type munt zien. Daar staat een legioensadelaar tussen twee
andere veldtekens afgebeeld. Links staat meestal LEG, afkorting

voor Legioen, en rechts het Romeinse cijfer behorende bij die
afdeling (r uitzondering: C (o) HO RTIVM PRAETO RIARVM i.p.v.

Wat je dan te zien krijgt is een kist, de z.g. "cista mystica" met
daarop Victoria met krans en pa1m. Die twee slingers aan weersziiden daarvan zijn slangen. Voor de duidelijkheid heb ik een teke-

ning van deze munt meegeleverd. De cista mystica is een symbool

legioensaanduiding). Op de munt van jou staat duidelijk LEG- IV,
het 4e legioen Het bijzondere van deze munt is dat het keerzijde-

van de cultus van Dionyses, die vooral

stempel zx op het muntplaatje geslagen is: zowel de legioensadelaar, als het rechtervaandel, als het cijfer IV zijn duidelijk twee keer

van het

te zien. Vermoedelijk is het
de voorzijde-stempel vast

munþlaatje bij het slaan een keer in

blijven zitten, waardoor het bij opnieuw

in het oosten vereerd werd.

Hier symboliseert het min of meer Azië als oostelijke provincie

rijk. Links van de afbeelding had RECEPTA moeten staan,

maar dat is niet op het muntplaatje terecht gekomen. ASIA RECEPTA betekent de terugveroverde provincie Azië, waar Marcus

Antonius tot dan toe overheerser was geweest. Deze herovering

ADX- f OO Perfecte beginnersdetector
. Regelbare gevoeligheid
. Traploze disc
. Inclusief hoofdtelefoon
. Inclusief heuptas

Uit vooraad leverbaar

<)

ADX-2OO Eenvoud en diepte
. Regelbare gevoeligheid
. Traploze two-turn disc
. Inclusief hoofdtelefoon
. Inclusief heuptas

Uit vooraad leverbaar

XP Adventis Pure diepte

16e'.
van Azië was het gevolg van de overwinning van Octavianus in
Actium in 3r v. Chr. Deze munt wordt dan ook gedateerd kort
daarna, ca. z9 -26 v. Chr. Volgens recente gegevens zou hij geslagen zijn in Brundisium, het tegenwoordige Brindisi in ltalië, waar
toen Octavianus' scheepshoofdkwartieren gele gerd zouden zljn
geweest. Dit type munt lijkt vooral in het \ /esten van het rijk als
propagandamiddel gebruikt Ie z1jn, gezien de vrij grote aantallen
die hier gevonden zijn. Het handboeknr. van deze munt is: RIC I
(herziene versie), Augustus nr.276 (voor de volledigheid: : BMC

. Regelbare gevoeligheid
. Traploze two-turn disc
. Silencer
. Handmatige grondbalans
. Inclusief hoofdtelefoon
. Inclusief heuptas

Uit vooraad leverbaar

ZolaTen deze twee muntjes duidelilk zien wat er aan belangrijke
gebeurtenissen plaatsvond aan het begin van het Romeinse keizerrijk en in die zin horen ze een beetje bij elkaar.
Overigens, de quinarius van Augustus lijkt vooral in het westen
rijk als propagandamiddel gebruikt te zijn, gezien de vrij
grote aantallen die hier gevonden zijn. Vermoedelijk heeft hij daar

van het

aan de nieuwe onderdanen van het
de grote "baas" was.

I, ms. 64716491.
Rob Reijnen

Beide munten

zijninvrij

grote aantallen gesiagen, als een soort
propagandamiddel voor de grote rivalen die om de belangrijkste
functie in het Romeinse rijk streden. Eerst laat Marcus Antonius
zien hoeveel troepen aanzijn kant stonden, later laat Octavianus,
oftewel keizer Augustus, zien dat hij als overwinnaar uit de strijd
was gekomen door Azië terug te veroveren op zijn directe tegenstander.

rijk duidelijk gemaakt dat hij

€r
ln Oene hebben we de beschikking
over een aantal behoorlijk grote
akkers. Tijdens de zoekdagzijn er
prijspenningen verstopt, waarmee
leuke mooie en grote prijzen zijn Te
winnen. Veel zoekers komen niet
alleen voor de wedstrijd maar ook
voor de gezelligheid. Onder het
genot van een bakje koffìe ofeen
pilsje kunt u gegevens uitwisselen
met andere zoekers, vondsten

Oene, dorp tussen de
lf ssel en Veluwse bossen
Oene is een oud dotpje en ligt ongeveer in

laten determineren, meedoen met
de vondst van de dag, en nog veel
meer. De DDA-zoekdag is een

activiteit voor het hele gezin. Mede
daarom zal er ook deze keer weer
een jeugdwedstrijd (t/m e jaar)
georganiseerd worden.
De zoekdag is ook altijd een ideale
gelegenheid om de nieuwste

modellen detectors te bekijken. De
importeurs laten u graag het e.e.a.
zien. Natuurlijk kunt u hier ook
allerhande boeken, schepjes,
hoezen, schotels en andere accessoires kopen.

Determinatieteam
Een determinat¡eteam is aanwezig
om uw vondsten te bekijken. Van
de vondsten kunnen foto's worden
gemaakt voor het magazine. Onder
voo rbehoud zijn aanwezig:

aanschaf van diverse oude magazines en andere verenigin gsuitgaven.
Ook deze keer hanteren wij weer
speciale zoekdag-ta rieven.
Enkele van deze speciale tarieven

zlni

-

-

36 € o,5o
Magazines 37 tlm 66 € z,5o
(eenmalige aanbieding)
Gehele jaargangen ofperzes
nummers, vanaf magazine 36
Magazines T rlm

€ r6,-

-

-

(Sommige nummers zijn

helaas uitverkocht)
Verzamelbanden om uw magazl
nes in te bewaren € 8,-.
Het boekje 4ooo jaar metaal in
€5
Nederland

- DDA-bodywarmers € 3o,-.
Programma

9.oo uur
ro.3o uur

Zaal open

ro.45 uur

Vertrek naar het

interessant. Er liggen grafheuvels, celtic fields

dhr. Holtman sr. en jr. (gewichten),
dhr. dr. E. Kramer (aardewerk,

en eeuwenoude wegen. Oene is een plaatsje

vuursteen, keramiek),

rr.oo-ì2.30

re zoekwedstrijd

met een oude geschiedenis en heeft een

dhr. J. Zijlstra (alles tot rgoo),
dhr. R. Reijnen (Romeins materiaal

12.30-12.5O

feugdwedstrijd

met de nadruk op munten),
dhr. A. Van Herwijnen (Middeleeuwse munten),
dhr. J. Heimgartner (Keltische
munten en voorwerpen).

13.45

het middelpunt van de driehoek Apeldoorn
Deventer

-

-

Zwolle. De Noord Veluwe, het

gebied waarin Oene

li4

is historisch heel

kerkje uit de rze eeuw. In de Middeleeuwen
lagen er al akkers rond het dorp. Deze akkers

werden eeuwenlang bemest met de mest uit
de stallen en het huishoudafral. Mooie vond-

sten kunnen we natuurlijk niet garanderen
maar de kans op interessante vondsten is

natuurlijk groot.

(De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen van voorwerpen tijdens determinatie of fotografie.)
Deelname zoekwedstrijden
Prijs: leden en DDA-steunleden
€ 8 p.p. Niet leden € r 6. Opgave
als nieuw lid is natuurlijk mogelijk

(betaling lidmaatschap op de
zoekdag). Bezoekers die alleen
voor determinatie, of uit belangstelling komen, zijn van harte
wekom.

DDA-verenigingstafel
De DDA-tafel is natuurlijk ook
weer op de zoekdag te vinden.
U kunt daar terecht voor de

Opening door de

voorzitter
zoekveld

12.30.13.45

uut

r4.oo-r5.3o
r6.oo uur

Pauze

Vertrek naar
zoekveld
ze zoekwedstrijd

Prijsuitreiking,

verloting
Locatie:
Café restaurant' Dorpszicht',

Dorpsstraat'to, 8t67 NL Oene.
Oene is bereikbaar via de A5o
afslagzT (Epe), dan borden Oene
volgen.
Mocht de zoekdag op het laatste
moment door onvoorziene
omstandigheden niet doorgaan,
dan wordt dit op onze internetsite,
www.detecto ram ateu

r.

nI

vermeld.

Registratie

MIDD €L€€U\Mf €
Zç.q€LsT€MP€15

Sommige streken bezitten rijke Middeleeuwse
archiefbestanden. Het noorden van Nederland
behoort daar niet bij; het is wat betreft de periodes
voor + r5oo bronnen arm, d,w.z, er zijn relatief weinig
betrouwbare schriftelijke overleveringen. Elk stukje

informatie is dan ook meer dan welkom. Geregeld
worden Middeleeuwse zegelstempels gedetecteerd
die dergelijke informatie bevatten. Het gaat dan bijv.
(Wore grootl¿)

om kloosterabten, dorpspastoors, kooplieden of
bestuurders. ln 1995 werd een begin gemaakt met
een corpus d.w.z. een registratie van alle bekende

middeleeuwse in Friesland gevonden zegelstempels
(de Vrije Fries LXXV (rggS), blz.37-591.

Het leek een goed idee om deze registratie en publicatie voort te zetten
en enigszins te veralgemeniseren. Gezien de speciale gerichtheid op
metaaldetectie is ons rnagazine daarvoor bij uitstek geschikr. Ik stel mij
voor d.m.v. een korte geformaliseerde standaardbeschrijving de komende
tijd één en ander in ons blad op te nemen. Daarbij wordt dan doorgaans
niet het stempel zelf maar een afdruk in plasticine (op ware grootle)
afgebeeld. We beginnen de reeks met een bij Menaldum gevonden stuk
van een dorpspastoor uit het Friese Welsrijp.

Vindplaats:

Vorm en

materiaal:

Collectie/data:

Menaldum, Menaldumadeel
spitsovaal; oog ontbreekt; brons
Jan

Zljlstra

Opmerkingen:

Waarschijnlijk was Popta een
pastoor die in Welsrijp stond maar
niet uit dat dorp afkomstig was:
dan had er'de' (van) moeten
staan. Het patronaatsrecht van
Welsrijp (het recht om de pastoor
te benoemen) is waarschijnlijk in
de r3e eeuw aan klooster Lidlum
gekomen en Popte was dan ook
wellicht een kanunnik van dat
klooster. Hij wordt echter in de
Vitae van Sibrandus niet
genoemd. In de (schaarse) bronnen komt de geslachtsnaam Popta

vanafde r3e eeuw voor.
Randschrift:

S(IGTLLUM) POPTETT . POPTA. rN
WELRIP
:zegel van Popte (poppe) Popta in

Welsrijp (bij Franeker)
Voorstelling:

pelikaan op nest met jongen
(christelijk liefdessymbool)

Datering:

13/r4e eeuw

Literatuur:

.

Jøn Zijlstrø

tl
-r

Yctnclsie3 ricirien
Het begdp bracteaat (lat bracea = dun blik) stamt uit
de numismatiek en nret dit woord wordt een middeleeuwse munt aangeduid die eenzijdig is geslagen uit

dun metaalblik. De uitdrukking is later overgegaan op
oudere Vroeg-Middeleeuwse ronde muntachtige
sieraden zoals bracteaatfi bulae en bracteaatlangers

die in dezelfde "persbliktechniek" zijn vervaandigd.

ln beginsel bestaat er aftezien van de draagrijze
geen onderscheid tussen fibulae en hangers. ln de

praktijk worden ze echter doorgaans apart behandeld.
Dit adikel gaat over een bracteaathanger met bijzondere aspecten.

In Nederland zijn nergens zoveel
woegmiddeleeuwse goudvondsten
gedaan als in de terpen van Noordelijk Westergo. Ook binnen het
terpengebied waar de vondstomstandigheden in beginsel gelijk zijn
neemt deze regio een bijzondere

In het gebied zijn dus veel zogeheten
prestigegoederen gevonden evenals
relatief zeer veel luxe importceramiek. Het vermoeden bestaat dan
ook dat in Noordelijk Westergo
topelite met interregionale contacten
woonde. Wellicht lag daar de bakermat van het Friese koninkrijk waarvan de 'capital city" overigens naar
men aanneemt in of bij Utrecht lag.
"Chieftains" reisden in die tijd vaak
heen en weer tussen hun diverse
versterkte nederzettingen. De opgravingen in Wijnaldum (r99r-r993)
hebben aangetoond dat zich hier
waarschijniijk een machtscentrum
bevond, inclusief het atelier van een
goudsmid, die mogelijk onder
koninklijke patronege werkfe.
Rond 1995 (eventueel later) vond
G. van Dijk op de opgravingsterp

in Wijnaldum een geheel in elkaar
gevouwen en verfrommeld gouden

speer en links een enigszins abstracte voorstelling van gebogen

lijnen.

De beschadigingen in de vorm van
gaten, scheuren en vouwribbels

bemoeilijken een iconografi sche
analyse en interpretatie nogal. De
fìguur ofpersoon lijkt bijv. een speer
te dragen maar dit kan eventueel een
beschadiging zljn, veroorzaakt door
het (ritueell) vouwen of verbuigen.
Op Scandinavische bracteaten en
solidi komen vaker dansende menseIijke fìguren voor, soms in de
weemdste houdingen. Deze zijn
volgens sommige auteurs van rituele
aard en stellen een godheid of
eventueel een sjamaan voor tijdens
een inwijdingsrite. Dat goden op een
dergelijke haast Dionysische wijze
worden afgebeeld is niet zonder
parallellen; ook de Indische god
Shiva zien we b.v.b. dansend en
omgeven door een krans van vlammen afgebeeld. De meeste voorstel-

lingen op noordelij-

Een unieke goudbracteaat u¡t ìt/ijnaldum

ke bracteaten e.d.
gaan terug op

Romeinse prototypes d.w.z. Laat-

plaats in. De bekendste (schat)vond-

sieraad. Recentelijk is het voorwerp

sten zijn die van Wieuwerd, Dronrijp
en Midlum. Het absolute topstuk is

uitgevouwen en voor zover mogelijk
in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het bleek om een helaas
nogal beschadigde bracteaat (munt
of muntachtig voorwerp in persbliktechniek d.w.z. positief-negatief) te
gaan mel een diameter van ca. 2 cm,
exdusiefdraagoog. Op de bracteaat
is een menselijk figuur (gezicht en
face) met attributen afgebeeld met
daaromheen een soort zigzaglljn,
misschien bedoeld als (pseudo) tekst,
maar meer waarschijnlijk als een
soort stralen- of vlammenkrans. De
figuur is voorgesteld in een wijdbeense dansende(l) houding waarbij
zich tussen de benen (ofin perspectief voor de figuur) een min of meer
driehoekig oblect (altaar?) bevindt.
Rechts zien we iets wat een schild
zou kunnen zijn met eventueel een

echter de "koningsfìbula" van
Wiinaldum.

De gouden brocteoathanger uit

\Víjnaldum, cîrø
Foto:

y

Johøn Koníng.

vergroot.

Romeinse gouden munten of
medaillons (multiples), maar ziin
dan wel (vooral later) getransformeerd of "völlig umgestaltet".
Bijzonder is dat de Wijnaldumer
bracteaat (waarschijnlijk) vervaardigd
is met een patrixstempel i.p.v. zoals
gebruikelijk met een matrixstempel
(persoonlijke mededeling van Morten Axboe, Nationaal Museum
Kopenhagen).
Een patrixstempel is een stempel
met een positief reliëf en wordt o.a.
gebruikt bij repousse technieken
voor meestal grotere voorwerpen met
hogere reliëfs die dan veelal worden
nabewerkt om grotere scherpte te
krijgen. Het wordt vaak onder de te
bewerken metaalplaat gelegd en
ondersteund door een zachte bijv.
Ioden lagering, terwijl de behame-

Vondstberichten

ring van bovenaf gebeurt doormiddel
van een zacht medium bijvoorbeeld
leer en uiteraard een hamer. Een
matrixstempel heeft een negatief of
verdiept reliëf zoals bijvoorbeeld een
muntstempel of zegelstempel. Nu is
het mogelijk met een patrix een
matrix te maken en misschien is dat
bij het Wijnaldumer stuk inderdaad
de bedoeling geweest (zie hierna).
Dat er een patrixprocédé is gevolgd
andere uit het feit dat de
negatieve zijde verreweg de grootste
scherpte heeft en de meeste details
laat zien. Dat betekent dat daar het
stempel direct op de plaat heeft
ingewerlit en dat dat stempel positief
d.w.z. een patrix was. De aan de
andere kant van de plaat doorgedrukte positieve afbeelding (geliik aan de
patrix) is slechts zeer z-¡¡ak en vaag
zichtbaar en duidelijk niet nabewerkt. Wat is nu de voorkant of
fiontzijde? De sierrand of kabelrand
is aangebracht en slechts zichtbaar
op de vage positieve kant. Dat zou er
dan op zich op wijzen dat dat de
voorkant is. Gezien het onscherpe
l¡eeld is dat echter niet waarschijnliik. Ook een mogeliike vergissing
van de goudsmid (het aan de verkeerde zijde bevestigen van de
sierrand) ligt niet voor de hand. De
aanwezigheid van een draagoog wi1'st
er op dat het een afgewerkt en goed
bevonden eindproduct betreft.

blijkt onder

De scherpe negatieve zijde moet
de voorzijde worden gezien en de sierrand als een
versiering van de achterzijde en
vooral als een versteviging van het
geheel. Ook bij fibulae en (munt)
broches zien we wel dit soort keerziidedecoraties. De waag riist nu
waarom men voor een afbeelding in
negatief i.p.v. in positief, zoals
gebruikelijk, heeft gekozen. Een
mogeliik antwoord op deze waag
werd hierboven wellicht reeds gege-

mijns inziens als

ven: de gouden bracteaathanger uit
Wijnaldum zou het karakter kunnen
hebben van een zegelstempel of
signet, feitelijk ook een matrix dus,
of een soort imitatie intaglio in
metaal. Het was dan niet zozeer
bedoeld voor geregeld praktisch
gebruik dan wel als statussymbool.
Zegelstempels uit de woege middeleeuwen zijn voornamelijk bekend in
ringvorm, maar komen ook een
enkele keer voor als hanger (bijvoorbeeld intaglio's). In bracteaatvorm
zijn ze (mij) verder nauwelijks
bekend.
Het sieraad werd zoals vermeld,
gevonden in dezelfde terp als de

s--'

hiervoor genoemde koninldijke
fibula die gerelateerd is aan de godin
Freya. Aan kostbare statussymbolen
ontbrak het dus niet en men kan
zich afrragen ofer een verband
tussen die twee voorwerpen zou

kunnen bestaan.
Bij het zoeken naar een prototype
(zie hiervoor) moet uiteraard reke-

ning gehouden worden met het
spiegelbeeldkarakter van het nega-

tief. Een afdruk daarvan zou hetzelfde positieve beeld geven als het

patrixstempel waarmee het waarschijnlijk werd vervaardigd en dit
positiefkan dan worden vergeleken
met laat-Romeinse of eventuele
Byzantijnse munten. De transformatie of omwerking van de voorstelling
maakt een dergelijke vergelijking
echter tot een hacheliike zaak.
Bovendien is het niet roo"Z zeker dat
een patrixstempel is gebruih: de
bracteaat (matriis of zegelstempell)
kan ook handmatig zijn vervaardigd
en hoeft in dat geval niet spiegelbeeldig te zijn ten opzichte van het
prototfpe (de afclruk dan uiteraard
weer wel, afgezien van de theoretische mogelijkheid van een volkomen
symmetrische afbeelding wat hier
niet het geval is).

Aþ-s
Getmaanse îmitotie en transformatíe van een Romeinse
solidus (keezijde). Dft nuk ís gevonden in Kdlder (Gotland)
en vertoont eveneens een aþeeldíngvon een wijdbeense
(da nsen d e? )

f gu u r (godheid? ).

ñ
il.

Dwerghamsters

Om maar met het laatste te beginnen. In zijn huis

t----

wonen meerdere Russische dwerghamsters (een
soort kleine muizen). Normaal slapen ze overdag. Ik
mag mij echter gelukkigprljzen, want een slaperig
koppie komt nieuwsgierig kijken naar
wat er in de woonkamer
gebeurt. De dwerghamster rs
niet de enige nieuwsgierige
hier. Na afgereisd te zijn
naar Fryslân wil ik toch ook
wel eens weten wie Kees
nou eigenlijk is en wat hij
zoal doet!
t Culden t84j, KoningWillem ll

Zoals uit één van de eerste bladzijden uit het detectormagazine blijkt, is
hij hoofdredacteur. Dit werk houdt in dat Kees samen
met zijn zoon Niels zorgt voor het ontwerp en de layout van ons blad. Voor zover ik begrijp, is het erg
tijdrovend, maar ook heel leuk werk. "Het is alleen
wel jammer, dat je je nooit meer vol spanning kunt
verheugen op het magazine", aldus Kees. Wat blijktl
Hij leest alle stukken en ziet alle foto's, er is dus nooit
meer sprake van een verrassing. Zoals al naar voren
kwam, is Kees graficus van beroep. Dat
hangt nauw samen met zijn taken
binnen de vereniging. Wat doet een
graficus eigenlijkl "Van alles. We
hebben een website voor de informatica-afdeling van de Technische Universiteit Twente gebouwd en we ontwerpen schoolgidsen. We zijn nu net
klaar met een lang project, een boek
over de Martini-kerk in Groningen."
Een oude kerk, is dat toevalligì Kees
moet toch wel toegeven dat hij dankzij
de detectorhobby nieuwe klussen krijgt
aangeboden. En over de detectors
gesproken, hoe ging dat nou precies
Fragmenten glozen a rmba ndjes,
La Tene, ! 2oo v. tol 25 na Chr.
met de oprichting van de vereniging?

De eerste jaren,.,

We moeten maer even bij het begin beginnen. Als
scholier was Kees alleen maar geïnteresseerd in de
geschiedenisles. "De leraar kon daar zo boeiend over
vertellen, de rest kon me eigenlijk gestolen worden."
De interesse sluimerde, maar werd uiteindelijk
gewekt toen hij in aanraking kwam met de detectorhobby. "Eén van mijn twee broers zocht al met zijn
detector in het Haagse bos. Hij vond daar van die
muntjes uit de r7e en de r8e eeuw. Toen was ik
verkocht!", vertelt de oud-Hagenees. Vervolgens
kwam er een onderwaterdetector waarmee de waterzone bij de recreatiestrandjes werd afgestruind. Kees
vond de nodige moderne gouden ringen, maar echt
intrigerend waren die vondsten niet. Er werd dan ook
snel voor de bossen gekozen, waar de eerste oude
muntjes uit tevoorschijn lcwamen. "Die Willemcenten en duiten die je toen vond, dat was prachtig. Daar
poetste je op tot er niets meer te zien was. En dan
dacht je dat je wat bijzonders gevonden had.", vertelt
Kees enthousiast.

t------------

Zi lve ren boekb esl a g,

1

9e e euw

komen." Vervolgens werd er een rubberen bootje
geregeld, de detectors werden ingeladen en het werk
kon beginnen. Er werd gevaren, de detectors gingen
aan wal en al snel kwamen de eerste vondsten tevoorschijn. Naast tinnen lepels waren onder de vondsten
een aantal flesjes, waar een aardige grap mee werd

r----------Penning Holland Floris V, tz56-t296

hij in de hobby en kreeg
te horen dat er plannen waren om een nieuwe

Stapje voor stapje vorderde

hij

vereniging op te richten. "Het ging toentertijd financieel niet zo goed met de Coinhunter Company, de
enige vereniging van detectoramateurs, die er toen
was. Om die reden en om de banden met de archeologie verder aan te halen, is toen het initiatiefgenomen om een nieuwe vereniging op te richten."
En zo werd onder het genot van een glas bier door
een eantal mensen, waaronder Kees, de vereniging
De Detector Amateur opgericht. De detector-importeurs/dealers zorgden voor de verspreiding van een
mailing: "Wilt u over 5 jaar nog zoekenl", met als
gevolg dat de vereniging als een paddestoel uit de
grond schoot. "Binnen een jaar
waren er al 75o leden, eind
1992 was het aantal van
rooo al bereikt."
Volgens Kees waren er in de
beginfase wel 3o aanmeldingen per dag, een duide-

lijk teken dat detectorzoekers

Gouden ring met steentje,
t6-t7e eeuw

waarde hecht(t)en aan een
goede band met de archeologie. De eerste jaren
waren wel een zware bevalling: "Ik was bijna dag en
nacht bezig voor de vereniging". Kees verdient dan
ook een grote pluim voor zljn inzet, een bedankje is
zeker op zijn plaats.

Het detectorgebeuren
Kees trekt er nog steeds met zijn detector op uit.

Soms beleeft hij wel speciale dingen. "Een keer zagen
we een erg interessante plek in Kollum, het probleem
was alleen dat we er niet bij konden komen", vertelt
hij vol passie. Wat blijktl Er waren een paar bulten
met grond, die precies tussen een watervertakking
lagen. "We moesten dan ook het water
oversteken, om bij dat plekje te

Bronzen bijl

t

t5oo v. Chr, vondst Engeland tijdens rally

uitgehaald. Het bijzondere was dat de kurken nog op
die flesjes zaten. "Toen die er uit werden getrokken,
kwam je een enoûne urinestank tegemoet.", vertelt
Kees lachend. Vervolgens werden
stiekem een aantal flesjes in de
auto van een collega-zoeker
gestopt. Hij moet wel erg raar
hebben staan kijken. Gelachen
heeft Kees zeker! Dus pas maar
op als je Kees tegenkomt (grapje).
Een andere leuke anekdote heeft
met een ons allen bekend lid, Dick
Eekhof, te maken. Kees ging samen
met hem en nog een aantal anderen
zoeken in Engeland. " 's Avonds zaten
we in de pub. Dick, een fanatiek
zarlger, zagtoen een man met
een liedboek. Hij bleek ook op
een koor te zitten. Ze zlin
toen samen gaan zingen."

Bronzen kruisboogfbula, Romeìnse tijd

f-----------

Bronzen fbula mel rìvíerpotîna,
Of wat te denken van die keer
toen Kees samen met zijn
zoekmaat fohan ging zoeken in de
buurt van Houtenl Tijdens de speurtocht lo¡¡amen ze
een jonge vrouw tegen die haar horloge kwijt was
geraakt. Het uurwerk had voor haar een grote emotionele waarde, aangezien ze het ter gelegenheid van
haar huwelil'k had gekregen. "Of we het even wilden
opsporen." Natuurlijk wilden Kees en fohan dat. De
detector werd ingeladen en volgzaam werd achter het
meisje aan gereden. "Het leuke was, dat we tijdens de
daarop volgende zoektocht in aanraking kr¡¡amen met
haar vader." Het was volgens Kees wel een erg bijzondere ervaring. "Op een gegeven moment kwam hij
aanzetten met een sigarendoosje dat vol met bijzondere voorwerp en zeI. Grote Romeinse munten, mooie
kralen, en zelfs een unieke aardewerken fluit." Wat
bleekl De man was boer en had alles tijdens de
werkzaamheden op het land gevonden. Dankzij het
terugvinden van het horloge kregen Kees en fohan
toestemming om op de vindplaatsen te zoeken. Er
werd leuk spul gevonden, zoals een Middeleeuws
kopje (linksboven) en Romeinse munten.

Romeínse tijd

Vondsten
Kees heeft het

nodige gevonden.

Gedeelte van een bronzen ombondie,
Romeinse tîjd

Uit een vitrine,
bakjes en zelfs

conservenblikken
komen allerlei

|--_____I
Kehîsch

vondsten tevoorschijn. Wat te denken
AVACIA muntje
van een bijl uit de
bronstijdl Deze vondst werd gedaan
tijdens een zoekdag ln Engelal4. Natuurlijk is hij daar aangemeld. Tijdens de zoekrally was
het de vondst van de dag, hetgeen Kees nog een fles

wijn opleverde.
Ook erg trots is hij op een Keltisch muntje. Het
verkeert nog in zeer goede staat. Dit muntje is van het
zogenaamde AVAVCIA-tfpe. Het was het kleingeld
in de woeg-Romeinse tijd waarmee de dagelijkse
transactie werden voltrokken. Dergelijke
munties zijn weliswaar Keltisch, meaÍ ze
worden vaak in een Romeinse context
gevonden. Waarschijnlijk is de
verklaring dat Keltische stammen
toestemming kregen om dergelijke muntjes te slaan, omdat de
Romeinen zelf niet voldoende in
de geldbehoefte konden voorzien.
Een interessante vondst, die wordt
geplaatst in de periode van jo voor
tot 20 ne Christus.

l--------Erg blij is Kees met de door hem naar
boven gehaalde fibulae. Hij is al zo jaar
bezig met de hobby, maar pas na 16 jaar zoeken vond
Lnj zlin eerste mantelspeld. Voor Kees en waarschijnlijk voor iedereen een echte droomvondst. Nabij
Zuþhen kwam namelijk een enorm grote LaatRomeinse knoeperd tevoorschijn! Ook andere fibulae

Bronzen broche, tge eeuw

pronken in Kees' vitrine, waaronder één met een
zogenaamde rivierpatina (zie pag r7). Dat wil zeggerr
dat de vondst na een eeuwenleng verblijfin de grond
nog steeds de originele bronskleur heeft. Zie hier hoe
goed de kleigrond conserveert! Ook erg mooi is het

fragment van een bronzen Romeinse
armband. fe zou je bijna afrragen welke
mooie wouw die gedragen heeft.
Over verbeelding gesproken. Dat vindt Kees
nou het mooie aan de hobby. Tijdens het zoeken
loopt hij altijd te fantaseren hoe het woeger in de
nabije omgeving moet zijn geweest. Mooie natuur en
vogelgeluiden maken het feest compleet.
De hobby is volgens hem dan ook meer dan alleen
maar zoeken. Het is de combinatie van natuur,

cultuur en spanning.
Feest moet het ook zijn geweest, toen Kees een mooie
gouden ring vond. Dit keer geen moderne, maar

antieke gouden (zie pagina r7). Nog maar twee keer
vond hij echt oude meesterwer$es van dit
begerenswaardige metaal. Goud, zilver,
bijzonder materiaal, volgens Kees zijn
sommige zoekers hier teveel op
gericht. De hebzucht vari nooit genoeg
hebben en altijd willen vinden wat
anderen al hebben, is volgens hem
een slechte zaak. Het is en blijft een
hobby, die van tijd tot tijd gerelativeerd moet worden.
Natuurlijk is het merendeel
van de vondsten niet
super uniek. Dat mag de
pret echter niet drukken.

Met vondsten zoals een
zilveren gulden (zie pag 16) en
kruisjes komt Kees ook teweden
thuis. Tenslotte rest mij nog te
vertellen dat hij nog tal van metaalties, zoals rge-eeuwse broches,
bellen (sommige doen het nog!)
en duiten in huis heeft.

t----------Bronzen kruisþ,

q-t8e eeuw
Leerb esl a g, 1 2-13e eeuw

Kledinghaakje qe eeuw
Gespje, tz-tje eeuw

Kees, namens alle leden wil ik je
hartelijk bedanken voor je werk-

zaamheden binnen de vereniging.

Waarschijnlijk beseft lang niet iedereen hoeveel er
achter de schermen gebeurt. Dit interview liilit mii
dan ook op zijn plaats.
Wowter vøn den Brøndhof

tr------------

De LASER 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.

€ 789,Laser RAPIER
vervangt de Powermax

Dit is de meest verkochte Laser
Nagenoeg onverslaanbaar in zijn prijsklasse.
Uilermate superieur op Romeinse
akkers, middeleeuwse bewoningsresten, stadsgrond 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. Garantie:2 jaar op elektronica en 1 jaar op de
zoekschijf. Verder is het ook mogelijk
de Rapier standaard te bestellen met de
wide-scan zoekschijf.
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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.
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Haal nu nóg meer rendement uit ie White's
detector met een speciale 2D schotel
Eclipae 2D
(wiàeøcan)

ZEELAND
Depa techniek

€

179,50

Yliøain¡en & Goea

ù

Eclipse 5.3

fel: O11b-415361

,
ZUID-HOLLAND
ÊJR Detec¡ie
Eric Jan Roozen

t

Rotleràam
rel: 010-467ô47O.

€ 165,00
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Miliron àeLectie
Ronalà Smeyøtera
Hoensbroek
tel: O45-5231b72
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Off. D5H aervice
FRIE9LAND

cenlre

Lankman àetectie

Hofman elealronica
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e-mail:

laøI

van ijzer- ol zware mineraliealie'
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GRONINGEN

ADSG àeteclie

Jos Kaàijk
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Bescher ing?
Een beøchermhoeø iø qeen overboàiqe luxe

vanaf

€ 22,50

WHITE'S ZOEKT HET IIIÏ.OOCO'
OI¡..TOT OP DE
%o"rt.*"t
WHITE') SPECTRUM XLT

Al vanaf 1994 íø àe )pectrum XLT een hoo4waaràiqe profeøeionele
ài4if,ale White'ø àeïector àie keer op keer ber¡ezen heefL in het
topeeqment thuiø te horen en echt niet moeilijk in
qebruik iø! Woràt qeleverà met onze
øpecíale D5H programmab welke voor
uitøtekenàe bewezen re5ulltal,en

elaan!
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WHITE'5 àPECTRUM DFX

beçte metaaldeteclor ooil qemaakt! Mel; àe zelf ínøtelbare zoekfrequentiee
en qronàfrltera Ìø àe DFX àooàøtil op àe vuiløl;e akkerø, ølaàø1ronà en zoute
De

øtranàen. Het zoeken íø noq nooit zo proàuctíef geweeøL. Met àe vier
epecíale D5H zoekprogrammab hebben anàere merkàetectoren
het nakijken. Moeîlijk?..... nee! De Whiie's âpectrum DFX, een
aanraàer om teleurøtellínøen te voorkomen!
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Zeeuwae DFX muntaahat

WHITE', CLA5,IC IDX PRO
beete Whíte'a àeteator uit het miààeneeøment. \tonàøtinforrrta'
tie via het beelàachernt en ínalellinqen rniààelø 3 knoppen en 1 øcha'
kelaar. Uitbreiàþaar rnet hel; ínmiààele befaarrtàe Turbo pakket.
De Claøeic IDX Fro..... alvteer een l\/hite'ø àetector rrtet àiep4an4 voor veel
zoek- en vínàplezíer!
De

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

lnternet: www.metaaldetectors.n
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uit de r9e en 2oe eeuw

In deze tweede aflevering over munitie wil ik het hebben over de gevaren die zich
kunnen voordoen bij het zoeken en verzamelen van munitie. Er lopen nogal wat
mensen rond die denken dat munitie die al sinds de Tweede Wereldoorlog in de grond
heeft gezeten niet meer gevaarlijk is. Voor sommige soorten geldt dit inderdaad, voor
andere maakt het verstrijken van de tijd geen verschil, en weer andere soorten munitie

worden zelfs gevaarl ij ker.

Het is dus belangrijk de gevaarlijke
munitie op tijd te herkennen.
Voor het gemak deel ik de munitie
in twee categorieën in:

r.
z.

tlrnn,T rrrm,
kalil¡er groter dan rz,7 mm
(granaten).

kalil¡er

In de eerste categorie vallen de
pistool-, geweer- en machinegeweerpatronen. Deze zrjn niet zo groot en
lijken daarom niet gevaarlijk. Zoekers komen af en toe patronen tegen
die een verfmarkering hebben, zoals
een groene projectielspits of blauwe
verfrond het slaghoedje. In het
vorige arrikel heb a1 uitgelegd dat het
hierbij gaat om een aanduiding over
de aard van het projectiel. Helaas
zorgt een langdurig verblijfin de
bodem er vaak voor dat deze markering niet meer zichtbaar is. Een

renMG34 enMG4z. De patroon is
herkenbaar aan een ring van zwarte
verf om het slaghoedje, terwijl
oudere exemplaren daarnaast nog
een 5 mm brede rode band over de
hulsbodem hebben. Het moge
duidelijk zljn daI de patronen met
alleen de zwarte verf om het slaghoedje moeilijk te herkennen zijn.
Het losse projectiel is herkenbaar
aan een rond gat aan de zijkant,
opgevuld met lood. Als het projectiel
wordt afgeschoten, smelt het lood
door de wrijvingswarmte in de loop
en komt het witte fosfor in contact
met de zuurstof in de lucht, waarna
het ontbrandt. Deze patroon is
ontworpen om brand te stichten. Als
deze patroon in nieuwstaat is, zal hij
niet spontaan ontbranden. Bodemvondsten zijn echter altijd aangetast
door corrosie.

Vooral fosforpatronen die in het
water zíjn gevonden zijn verraderlijk.
Een zoekmaat had zljn schuur vol
patronen staan die uit het water
klvamen. Hieraan was op het eerste
gezichtniets te zien. Op een gegeven
ogenblik stond zijn schuur echter vol
met rook. Het bleek dat zich tussen
zijn vondsten een aantal fosforpatronen l¡evonden, waarvan door het
langdurige verblijf onder water de
pro j ectielmantels waren aangetast.
Deze doorweekte patronen droogden
langzaam op, waarna de fosfor met
zuurstofin aanraking kwam en
ontbrandde. Behalve dat deze patronen brandgevaar opleveren is de
fosfor ook nog eens giftig. De meeste
P.m.K-patronen die ik gezien heb,
hadden de code Przo (Dynamit AG,
Werk Empelde). Tijdens de oorlog
veranderde deze code in "emp".

Een andere gezellige Duitse patroon

in hetzelfde kaliber is de zgn. Beobachtungspatrone ( B. -P atr., rtC., ).
Deze patroon is herkenbaar aan het
feit dat het onderste gedeelte van de
punt zwart is. Oudere, vooroorlogse,
patronen hebben een verchroomde
projectielspits. Het projectiel van

zwarte projectielspits is in donkere

bosgrond vaak niet meer te zien.
Zonder herkenbare aanduiding is
Fig.

t

het niet duidelijk ofhet hierbij gaat

Fig.

Beobochtungspatrone

Patroon voor een Beso-tankmitrailleur

om een gevaarlijk ofonschuldig
exemplaar. Hieronder volgen een
paar voorbeelden van niet zulke
Fo{or onschuldige patronen.
Springstof

Kleine rotzakjes
Een minder onschuldige patroon die
regelmatig gevonden wordt, is de
Duitse P.m.K.-patroon (fig. t).De
voluit geschreven naam zegt het al:
Phosphor mit Kern. Het gaat hierbij
om een patroon van het kallber 7,92
x 57, de standaard Duitse geweerpatroon, onder meer gebruikt in het
Mausergeweer en de machinegewe-

t

Fig. z
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deze patroon is voorzien van een
slagpen, een springlading en een

fosforlading. Ook deze patroon is
bedoeld om brand te stichten. Als
het projectiel na afvuren iets raak,
slaat de slagpen in de gevoelige

springlading. Door de explosieve
kracht hiervan wordt het projectiel
opengereten, waarna het fosfor
ontbrandt. Deze patronen werden in
de oorlog door verschillende fabrieken gemaalt en vooral tegen vliegtuigen ingezel (boordmitrailleurs ) .

is dat deze patronen vaak voorkomen
bij vliegtuigmunitie uit het begin van
de oorlog. Behalve de hier genoemde
algemenere patronen komt er nog
ander in meer of mindere mate
gevaarlijk kleinkaiibermunitie voor.
In het algemeen geldt: in geval van
twijfel, neem geen risico. Onlangs
iiet iemand mij een munitieonderdeeltje zien met de waag of dat
dingetje wel in een kogelpunt thuishoorde. Het bleek de slagpin uit een
B.-patroon te zijn. Toch knap dat hij
onbeschadigd langs de springstof en
het fosfor is gekomen!

Behalve de Duitsers hebben ook de
Engelsen een aantal vernuftige

patronen op de markt gebracht. Een
algemeen voorkomende is de
patroon met brandstichtend projectiel voor de Besa-tankmitrailleur
|fi.g. j). Deze is in hetzelfde kaliber
als bovengenoemde Duitse patronen
(7,92 * 57). Dit is niet verwonderlijk,
omdat de Besa een van oorsprong
Tsjechisch ontwerp is. Bij deze
brandstichtende patroon is het
projectiel gevuld met de stof thermiet. Dit is een brandstichtende stof
die explosieve ontbranding kent. Als
het projectiel iets hards raakt, fungeert het uiterste puntje als ontsteker
en zal de punt openbarsten en
ontbranden. Gelukkig geven de
Engelsen op de hulsbodem aan welk
projectiel zíchop de huls bevindt. In
dit geval geeft een B in het bodemstempel de brandstichtende functie
aan (bijvoorbe eId Kz 43 BIzl.

Een aantal kennissen heeft wel eens
geprobeerd een oogje aan een losse
kogelpunt van bovengenoemd type te
solderen. Dit resulteerde in spectaculair doch ongewenst vuurwerk.

Een tweede Engels patroon is eveneens brandstichtend. Dit opvallende
patroon is van het kaliber 7,7 x 56
(.3o3 inch) en heeft in de bodemstempeling de code BIV of BIVz
ffiU. +). Vooral het projectiel is zeer
herkenbaar. De punt loopt niet
vloeiend, maar vertoont een sprong.
De inhoud van het projectiel bestaat
voor de helft uit fosfor. Mijn ervaring

Fíg

I

Grote jongens
Over de kalibers boven de .5o kan ik

kort zijn: afblijven! Deze grote
projectielen (iedereen snapt wel dat
lege hulzen geen gevaar opleveren)

zijn meestal zo verroest dat er geen
merktekens of kleurcodes meer te
herkennen z1jn, zoaTs op deze Duitse
ro,5 cm granaat (fìg. 5). De kans dat
net die ene die jij vindt een onschuldig oefen- of lichtspoorprojectiel is,
is wel erg ldein. De kans op fosfor- of
springlading is veel groter. Er is voor
en tijdens de Tweede Wereldoorlog
door alle landen ijverig geëxperimenteerd met allerlei ladingen en ontstekers. Vooral de Duitsers, die wapens
en munitie uit alle veroverde landen
in gebruik hadden, hebben in de
Nederlandse bodem een enoÍne
variatie aan munitie achtergelaten.

Mocht je een granaat tegenkomen,
waarschuw dan de politie. Dit levert
meestal we1 wat argwanende blikken
op, maar voorkomt ongelukken later.
Het is namelijk niet zeker of de
zoeker najou zo verstandig is om
van het projectiel afte blijven. Ik zou
zelf niet graag met de gedachte
rondlopen dat ik een ongeluk had
kunnen voorkomen. Ga trouwens
niet met granaten sjouwen, de kans
bestaat dat de springstofdoor het
verstrijken van de jaren instabiel en
daardoor uiterst gevoelig is geworden. Het is beter het projectiel
onopvallend te markeren en daarna
de politie te waarschuwen.

Fig's
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Puls lnductie, het meest
krachtige metaaldetectie
systeem dat er bestaal
werkt doomiddel van een
krachtige pulserende elekt¡ische strcom de grond in
te stuÍen en dan te meten

hoe snel de eneryie vetdwijnt. Metaal beinvloedt
het signaal en de zoeker
wodt attent gemaakt op dat
metaal via een audio en een
visueel signaal. Puls inductíe werkt optimaal op plaatsen waar notmale metaal
detecto¡en het min of meer
laten afweten zoals op het
st¡and waat nat zout zand
een harrière vormt voor
notmale detectoren. Nat

- lngebouwde luidspreken

Pulsinductie ('pi') is een krachtige techniek met weinig grondeffect, dus de CS6Pi speurt diep,

hoofdtelefoon en lader
aansluiting.
- Licht in gewichf, degelijk en
goed uitgehalanceerd
- 3 jaar volledige Gelan garantie!

ook in nat zand. Dit is dan ook de
reden waarom de C56Pi in de
markt van stranddetectie een
bliksemsta rt heeft g emaa kt.
De CS6P| is ook een eminente
keus voor het speuren naar
oudheidkundige vondsten en
voor vrijwel iedere toepassing
waar discriminatie geen rol
speelt.
De CS6Pi is niet volledig waterdicht. Als u denkt aan detectie in
de branding of onder water, kies
dan de CSTUMD.
Vergelijk de prijs van de CS6Pi:
de laagste ten opzichte van
iedere detector in deze klasse
De laagste prijs, uitstekende
prestat¡es - niet voor n¡ets staat
C-Scope wereldwijd nummer 1.

-

Snel reagerende MOT|ON

Pi-systeem.

-

SUPEßLITE 25 cm open

zoekschijÍ
- Automatische werking,
g

evo

e Iig h e

i dsre g e I a a r.

- regelbare puls frequentie.
- D uide li jke signaaldi eptemeter.
- Batteiljcontrcle.

-

Vuil- en waterhestendig.

zout zand is zells een gelei-

der voor het puls inductie
signaal met een positief
Ìesultaat het diepte hereik
meet is. Dat klopt. ... . ..
C-Scope Puls lnductie
detectoren hieden mee¡
diepte op het strand dan
waar ook, een ring of armband op il) cm is haalhaa¡
Puls lnductie is ook b¡uikhaar op akkerland, maar
alle metalen woÌden gede-

tecteed want discrimínatie
ís niet mogelijk dus vaak
gÍaven voot fommel van

- Bohuuste, waterdichte, drukhe-

CSTUMD

stend i ge electroni ca behuizi ng,
aÍne

Wij hebben voor u een hoogwaardige metaaldetector voor
onder water, waar u versteld van
zult staan. Met de ontwikkeling
van de CSTUMD heeft het
C-Scope ontwerpteam, onder
leiding van Eric Foster ditmaal
zelfs zichzelf overtroffen.
Wij hebben het over de handigste onderwaterdetector - voor
algemeen en veeleisend gebruik,
eventueel in de branding - die u
waar dan ook en hoe duur ook
kunt vinden.

-

r

h e up h

laag batterijveúruik.
Wate rd i chte, I i c htg ew i cht

hooldteleloon.
zand en zout hestendig,

- Stevige zoekschijf met eigen

Stabiel Pulse Inductie Systeem
voor optimaal onderwater

gebruik.

opwaardse druk, gehele apparaat behoudt zijn drijfuernogen.
- Boestvast stalen amsteun en
schijtuerhinding.
- C.Scope kwaliteit, lS0 9001,
gelahri ceerd in Enge I and.
- lnclusief ¡iemclip voor heupbevestiging.

- Nieuw ontworpen'ring' zoekschijf.

- 3 jaar Gelan garantie
Waarom u nu kiest voor een C.scope detector bil Gelan:

N
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.
.
.
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Wii hebben ruim
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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
detectors

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199, fax: +31 (0173 548 1195

evesti -

- Lichtgewicht Fiberglas steel,

zoeken op het strand en de
CSTUMD voor in de b¡an-

E-mail: inlo@gelan.nl www.gelan.nl

vo o

Tuning en lrequentieregelaar
- Zeer duidelijke LED display
voor signaalsterkte en hatterijconditie.
- Batterijvoeding I x AA penlite,

Neem de CS6Pi voo¡ het

DETECTIESYSTE

r

-

ijzer maar wel diep graven.

GE

embaa

grng.

. Wii hebben alle modellen op voortaad
. Wii leveren detectors met CE keurmerk
. Wii hanteren een eigen garantietermiin
t,.g¡-.ir¡-Å¡:,1
"""
. Wii leveren met Nederlandse handleiding
..'
. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak) '-'

De Troy Shadow X3
vanaf nu leverbaar b¡¡ GELAN Detectiesystemen
De X3 met dezelfde t9 kïz elektronica als de
X5 maar alleen met noodzakelijke afstelmo-

gelijkheden.

Voor meer informatie:
G ELAN Detectiesystemen
Het Sterrenbeeld 48

B.V.

B.V.

De Shadow

Xj control ponel

5zt5 M L's-Hertogenbosch
Standaard uitgerust met een r8 cm concentrische zoekschijf om optimaal te kunnen
zoeken naar'goede objecten' tussen ijzerafual.

lntroductieprijs

Tel. +3r

Fax.+3r (o)73 54 8r r95
E-mail: info@gelan.nl
I

€

(olllS+ 8r r99

nternet: www.gelan.nl

899,oo incl. acc.

Heer u ooK zo'N MootE ouDE GouDEN RING GEVoNDENI
vindt u het ook zo jammer dat deze beschadigd isl
Na al die tijd, dat zo'n sieraad in de grond heeft gezeten , ziin er vaak flink wat
En

beschadigingen in gekomen. Het kan zijn dat uw ring verbogen is, dat er diepe
krassen in zitten of dat er onderdelen missen.
Als u deze ring weer in z'n oorspronkelijke staat wilt brengen, bent u bij mij aan het
goede adres. Door mijn werk als goud- en zilversmid ben ik in staat allerlei oude
sieraden en gebruiksvoorwerpen te repareren en te restaureren. Dit doe ik naast het
ontwerpen en repareren van 'gewone' sieraden en gebruiksvoorwerpen. Ook kan ik
van oud goud iets anders voor u maken.
Missende onderdelen kunnen er
weer bij worden gemaakt, zodat uw
sieraad weer compleet is. De
oorspronkelijke materialen zoek ik
er weer bij zodat die samen een
passend geheel vormen.
lk kan uw sieraad zó restaureren
dat het er uit blijft zien als een oud
sieraad, maar het kan ook zijn dat
u wilt dat het sieraad er weer als
nieuw uitziet. Dat is natuurlijk ook
mogelif k.
De gevonden sieraden zijnvaak
vuil en moeilijk schoon te maken.
lk heb de middelen om het sieraad
op de juiste manier schoon te

krijgen.

Omdat u met de goudsmid zelf
overlegt, kunt u uw wensen aan mij
kenbaar maken. Daar wordt dan

ook de prijs op aangepast.
De kosten van een reparatie hangen af van de mate waarin u uw
sieraad gerestaureerd wilt zien.
Op de zoekdag ben ik aanwezig
om vragen te beantwoorden en
eventueel ter plekke kleine reparaties te verrichten. Grotere opdrachten vragen meer tijd. ln dat geval
maak ik met u een afspraak zodal u
weet wanneer de opdracht klaar is.
Neem dus uw te restaureren,
kapotte sieraden of gebru iksvoorwerpen mee naar de zoekdag om
ze door mij te laten beoordelen.
Ook kunt u dan oud goud meenemen om te laten omsmelten.
Eventueel koop ik ook oud goud
op. Pas dan kan ik u vertellen wat
de mogelijkheden zijn!

Sander Medendorp

Coud- en zilversmid
Edelsmederij Sand'or

lnformatie is te vinden op
mijn site:
www. ed el s m ede rijsa n d-

o r.

nl

Voor vragen kunt u bellen naar het
volgende

nummer: o6-29ot6577

Ma¡t Hoffinann
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ln het derde deel van Stille Levens Beleven gaan
we een heel eind terug in de schilderkunst Het
betreft hier een schilderij van Rogier van der
Weyden dat vóór 443is geschilderd.
Het schilderij stelt de kruisafneming van fezus
Christus voor. Dit schilderij hangt in het Museo
del Prado in Madrid.

rÞ¡

Op de rechterzijde van het schilderij
staat een wenende vrouw met een
wel heel interessante gordel, die
wordt gesloten met behulp van een
medaillonsluiting. Op de gordel zijn
allemaal letters bevesti gd die tezamen een tekst vormen. Als we goed
kijken zien we: I H E SVS M A R l.
De laatste vier letters zullen ongetwijfeld M A R I Avormen. De letters op
de gordel zijn een mooi voorbeeld
van hoe de vaak fraai versierde letters
werden gebruikt. Alhoewel men niet
dagelijks een dergelijke vondst doet,
bedenk dan dat als men één letter
vindt, er wellicht meer kunnen liggen.
D€ ÀFB€€LDING€N
De eerste afbeelding die we hier laten
zien is de letter M. De M is gekroond
en aan de achterzijde zijn nog duidelijk de bevestigingspunten te zien.
Het insigne is afkomstig van het
voormalige kloosterterrein Koningsveld (KV ll). Het insigne is gegoten

De Kruisafneming,
Rogier van der Weyden

De medaillonsluiting die hler is afgebeeld is afkomstig uit Delft van het
voormalige schuttersveld, waar in
november zoozgrond werd uitgegraven ten behoeve van nieuwbouw. Het
is niet direct gelijkend aan de medaillonsluiting van het schilderij, maar dit
komt omdat er veel verschillende
modellen zijn.

Mijn vermoeden is dat mijn vondst
afkomstig is van minder welgestelde
mensen, gezien de soms zeer fraai
bewerkte en van duurder materiaal
uitgevoerde medaillonsluitingen.
De medaillonsluiting is gegoten en

het gebruikte metaal is messing of
een koperlegering. Er zijn na het

gieten van de medaillonsluiting
graveringen aangebracht, met in het
hart een gotische N. Een precieze
datering kan ik niet geven maar een
datering tussen r4oo-t475 ¡s niet
uitgesloten. Dit baseer ik op de
gegevens van de aardewerk scherven
uit Siegburg in dezelfde partij grond
als waarin ik de medaillonsluiting heb
gevonden.

Bij het vinden van de medaillonslui-

ting dacht ik in eerste instantie dat ik
een muurhaak had gevonden. Toch is

en het metaal is van een lood/tin

legering (colleaie D.

de

Jong)

.

De Kruisafneming
(detail)

De lettet M
gegoten lood /ti n legering
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(D €€L 3)

Medollionsluiting

ctca 14oo-1475

dit iets om even bij stil te staan, want
het zou mij dan ook niet verbazen als
er zich in diverse collecties nog

medaillonsluitingen bevinden die het
etiket muurhaak hebben gekregen.
(collectie

M

J. Hoffm ann)

i\ßad ûe foto (7o)
Ook nu hebben we weer een object voor de rubriek 'Raad de foto'.
Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd door leden van onze
vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek worden verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststnat 20,
89t6 AG Leeuwarden.
We vragen wel een zo duidelijk mogelif ke beschrijving inclusief datering. Dit vergemakkelijkt de
keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op r oktober zoo3.

ln nummer 69ging hetom een kaarsendover. Dezewas bevestigd aan een stokjeen men
liet het over de vlam heen zakken zodal deze doofde. Datering: r9e eeuws.
Er kwamen ditmaal weinig inzendingen binnen. Dit heeft waarschijnlijk met de
vakantietijd en het mooie weer te maken. Het is geen romeins inktpotje of schenktuit.
Niemand kwam maar in de juiste richting zodat er geen prijs is toegekend.

Nu de nieuwe Raad-de-foto; we zien een voorwerp van gebakken aardewerk met maataan-

duiding. We willen weten de datering, en natuurlijk wat het is als het compleet
De meest uitgebreide beschrijving wint.

is.

H. Hendrikse
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Zegelstem pels en zegel ri ngen uit Zeeuwse bodem
Met de komst van de metaaldetector is het zoeken naar metalen voorwerPen
een populaire hobby geworden in binnen- en buitenland. Vele duizenden
metalen voorwerpen zijn in de laatste twee decennia met behulp van dit

nuttige apparaat opgespoord. Slechts een zeer klein deel hiervan wordt

merken vaak te relateren aan een
bepaalde stad; kinderspeelgoed
verwijst naar de positie van het kind
in de Laat- Middeleeuwse samenleving.

aangemeld bij de oftìciële instanties en geregistreerd. ln Zeeland moet dit
De keuze voor de vondstcategorie
zegelstempels en zegelringen heeft

gebeuren bij de provinciaal archeoloog van de Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland (SCEZ).

Bodemvondsten worden echter om
allerlei redenen niet aangemeld bij
de SCEZ. Het overgrote deel van de
vondsten verdwijnt ongezien in de
privé-collecties van detectorzoekers,
waarvan er - alleen al in Zeeland zo'n honderd actief zijn. Deze privécollecties zijn slechts bij enkele
insiders bekend. De archeologisch
en historisch vaak zeer belangwekkende vondsten daaruit blijven dus
onopgemerkt en zijn niet beschikbaar voor onderzoek.

gekozen voor het onderzoek en de
registratie van in Zeeland gevonden
zegelstempels en zegelringen.
Hiertoe is door de werkgroep een
re gistratieformulier ontworpen,
conform de richtlijnen betreffende
de registratie van bodemvondsten in
ARCHIS. ARCHIS is het door de
Rijksdíenst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) opgezetle
en ontwikkelde geautomatiseerde
archeologische informatiesysteem.
Het ARCHIS - formulier is hiervoor
aangevuld met dit formulier om op

Waarschijnlijk gaat het alleen in

de specifieke vragen die aan bepaalde groepen voorwerpen gesteld

Zeeland al om vele duizenden van
dit soort vondsten per jaar. Zich
realiserend dat hiermee onnodig vecl
informatie verloren dreigde te gaan,
namen tn ry99 enkele leden van de
Archeologische'Werkgemeenschap
voor Nederland (AWN) het initiatief
om een werkgroep op te richten met
als doel hetverzamelen van gegevens over metaalvondsten die in het
beztt zljn van parliculieren. Deze
werkgroep functioneert binnen de
afdeling Zeeiand van de AWN.
Als eerste project van de Werkgroep
Metaalvondsten Zeeland (WMZ) is

verschillende redenen. Ten eerste
ztjn deze voorwerpen niet alleen bij
het grote publiek weinig bekend,
maar ook bij genealogen, historici en
archiefmedewerkers. Men kent we1
de waszegels die soms met tientallen
aan oorkonden hangen, maar niet de
stempels.

Ten tweede is het soms mogelijk via
bronnenonclerzoek informatie te

verkrijgen over de eigenaar van een
stempel, wiens naam, functie en/of
beeldmerk te zien is op het stempelveld. Dit is tevens interessant voor
een ieder die zich bezig houdt met
historisch onderzoek, want de
bewaard gebleven waszegels bevinden zich vaak in een slechte staat

worden een antwoord te kunnen
geven. Andere specifieke groepen
voorwerpen die in aanmerking
komen voor registratie en documentatie zijn: pelgrimsinsignes, Romeinse munten, vogeldrinkbakjes of
inktpotjes, muntgewichtjes, kinderspeelgoed van metaal, penningen,
sleutels, gewichten, enz. Pelgrimsinsignes bijvoorbeeld geven een beeid
van de devotie in de Middeleeuwen
en van de in de regio en daarbuiten

omdat zegelwas erg loretsbaar is en
snel brokkelt. Er zljnnogmaat
weinig oorkonden waarvan de
bezegeling nog in gave staat verkeert. De afbeelding op het stempelveld zou in bepaalde gevallen aannrllende informatie kunnen bieden. Zo
kunnen schriftelijke bronnen en
archeologische vondsten elkaar
aanvullen of bevestigen.

bezochte bedevaarlplaatsen; gewich-

Ten derde bestaat deze specifieke
groep voorwerpen vrijwel geheel uit

ten en penningenzljn via ingeslagen

AJb
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Zegelstempel van broederJohannes van het Sl
Jans Hospitaal in Aardenburg Datering: tz75t

AJb.t
Zegelstempel van loodbrons von Jocob[u]s
Alverdoen Wapenschild met zes jakobsschelpen,
(j: z:t). Vindploots: Sluis. Datering 13oo-135o
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kunnen boeken bij het bronnenon-

bodemvondsten. Naar verwachting
zal de toename van het aantal aangemelde exemplaren eveneens vrijwel
uitsluitend uit recente bodemvond-

derzoek. De vindplaats is daarnaast
van belang als nieuw of extra gegeven ten behoeve van de archeologi-

sten bestaan.

sche

Omdat regulier archeolo gisch onderzoek, geplaagd door geld- en tijdge-

gold (en geldt) het midden van de
negentiende eeuw als grens. Als
criterium wordt gesteld dat het te
registreren voorwerp een bodemvondst moet zijn. Uit een onderzoeksronde langs de verschillende
lokale archieven in Zeeland bleek dat
uit de Middeleeuwen geen enkel
origineel burgerlijk of kerkelijk

brek, dikwijls andere prioriteiten
heeft, worden deze nieuwe metaalvondsten bijna zonder uitzondering
door particuliere detectorzoekers
gedaan. De grote hoeveelheid voorwerpen die zich in particulier bezit
bevindt, l¡racht met zich mee dat er
van de zijde van de werkgroep
bijzonder veel inzet gevraagd werd
om de gewenste informatie te verkrijgen. Daarbij werd het raadzaarn
geacht niet te lang te wachten met
navraag doen naar de vondstgege-

vens. Het merendeel van de zoekers
documenteert de vondsten niet,
zodarna een aantal jaren a1 twijfel
kan ontstaan over de exacte vindplaats. Door onderlinge ruil en/of
verkoop gaat bijna altijd informatie
verloren. De nieuwe eigenaar is vaak
minder geïnteresseerd in de vindplaats dan in het object zelf enzo
kunnen in korte tijd de vondstgegevens - en daarmee een belangrijke
bron van informatie - verloren gaan.
Ook bij overlijden en boedelscheiding verdwijnen veel vool-werpen
omdat de erfgenamen er, a1s de
geldswaarde gering is, niet in geinteresseerd zijn. Daar de vindplaats van
een zegelstempel of zegelring in veel
gevallen te relateren is aan de woonof verblijfplaats van de stempelvoerder is de exacte vindplaats van
cruciaal belang om enig succes te

monumentenzorg.
Bij de registratie van de stempels

zegelstempel bewaard gebleven is.

Wei is een beperkt aantal stadsstempels nog aanwezig. Uit het grote
aantal nu geregistreerde stempels

van de SCEZ of in ARCHIS. Zo
ontstond de wens om de onderzoeksresultaten van een deel van de
zegelstempels en -ringen te pubiiceren, waardoor deze beschikbaar
zouden komen voor een ieder die in
deze materie geïnteresseerd is.
Publicatie zou tevens een stimulans
voor anderen kunnen l¡etekenen tot
nader onderzoek. Immers, de historische gegevens van de in de catalogus beschreven stempels zijn sum-

mier en kunnen in een aantal
gevallen nog verder worden uitge-

diept. In het tijdsbestek waarin deze
publicatie tot stand gekomen is, kon
door allerlei omstandigheden dit
ingewikkelde en zeer tijdrovende
onderzoek niet plaats vinden.

blijkt dus dat het bodemarchief heel
wat meer stempels 'bewaard' heeft
dan de 'gewone' archieven. In het
laatste hoofdsluk van het boek is ter
aanvulling een selectie uit de in de
archieven bewaarde stadsstempels
opgenomen.
Toen na twee jaar de balans van het
zegelstempelproject werd opgemaak, bleek dat er een schat aan

informatie boven water was gekomen. Dankzij het niet aflatende
enthousiasme van de werkgroepleden en de medewerking van de
particuliere detectorzoekers konden
(tot or-o6- zoo) 275 zegelstempels
en -ringen worden geregistreerd. De
werkgroep v/as van mening dat het
jammer zou zijn wanneer de met
veel inzet en investering verkregen
gegevens, net als de voorwerpen zelf,
op hun beurt een verborgen bestaan
zouden gaan leiden in het archief

Afb

Zegelstempels en zegelri ngen
Een zegelstempel of -ring vertegcn-

woordigt met een beeldmerk, naam
en/of functie de identiteit van de
eigenaar. De afbeelding op het

stempelveld symboliseert de persoon
of de instelling die het zegel voert.
Het randschrift vermeldt de naam
en/ofde functie van de bezitter.
Tijdens diens leven of ambtsperiode
werden overeenkomsten met het
stempel in een wasafdmk (zegel)
bewijskrachtig gemaakt. Na overlijden of beëindiging van de ambtsperiode moest het stempel ongeldig
gemaakt of vernietigd worden om
misbruik en daarmee frauduleuze
handelingen te voorkomen. Overheidsstempels daarentegen bleven
vaak als bewijssh;k bewaard. Bij het
onbruikbaar maken, werd in vele
gevallen het stempel met hamer en
beitel bewerkt, in tweeën gehakt of

+

ig m essi ng zegelste m pel, v e rm o ed el ijk to eb eh o ren d
aan een Spaanse lqkenhandelaar. Randtekst: Arias Alfonso
ln het centrum een goande schaap, daaromheen twee
lqkenbalen, een lelie en een burcht (Cqstilíë)
Vindplaals: Sluis Datering 135o-14oo
V ie rl o bb

Afb-s
Zegelstempel van brons, gevonden in Middelburg Aþeelding van een stoande Maria met
Ki nd De zegelaar geknield onder een slerDatering: 13oo-135o.
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werden randschrift en beeldmerk
weggevijld. Onder de gevonden
zegelstempels is er een aantal dat
duideiijk de sporen van bewuste
beschadiging draagt. Omsmelten
was ook een mogelijkheid, hoewel

;\ :,

daar geen gegevens over beschikbaar

zijn. Waarschijnlijk gebeurde dit
alleen wanneer het een stempel van
edelmetaal betrof. Vernietigen
betekende in de praktijk vaak dat het

stempel in een sloot, gracht of zelfs

in een beerput werd gegooid, om na
honderden jaren als bodemvondst
weer aan het licht te komen. Hoewel
de meeste stempels

vrij

gaaf worden

temggevonden, afgezien van de
bewust aangebrachte beschadi gingen, hebben de bodemzuren bij een
aantal exemplaren hun werk helaas
grondig gedaan.
Op or-o6-zoo3 bedroeg het aantal
geregistreerde in Zeeland gevonden
stempels en ringen 275 exemplaren.
Twee jaar geleden, vóór de aanvang
van het project, waren dat er slechts

Het zegelen in de Middeleeuwen

Metaaltech nisch onderzoek

Om een afdr-uk te maken in was is
een stempel nodig. Een metalen
stempel bestond in de Middeieeuwen uit een plat vlak, waarin een
motto en/of randtekst was aangebracht. Aan de achterzijde was een
oog meegegoten. Onder invloed van
de gotiek werden de grepen op de
messing stempels hoger. De mooiste
exemplaren waren voorzien van een
driepasoog. Het oog gaf de gebruiker
de mogelijkheid om het stempel aan
een ketting met zich mee te dragen.
Zokon verlies of diefstal worden
voorkomen.
Er werd gestempeld in bijenwas, die
in veel gevallen werd geldeurd met
ge1e, rode, l¡rrrine of zwarte pigmenten. Alleen de allerhoogste gezagsdragers zegelden in een afwijkend
materiaal. Zo zijn bijna alle pauselijke stempelafdrukken die aan oorkonden hangen van lood. Ook deze
exemplaren - bulla's genaamd komen onder bodemvondsten voor
en zljn in het boek beschreven en

Heel vaak worden metalcrr voorwer-

pen die uit de bodem komen alleen
op hun uiterlijke kenmerl<en beoordeeld. Aan een voorwerp vervaardigd
uit een koperlegering wordt naargelang de kleur het predikaat brons of
messing gegeven. Veel van de zegelstempels worden beschreven als
zijnde bronzen voorwerpen. Om een
betere benaming te geven aan de
zegelstempels is een aantal onderzocht bij het Instituut Collectiebeheer Nederland (ICN) in Amsterdam. De resultaten zijn in
verschillende tabellen ver-werkt.
Opvallend is het gebruik van iood bij
de bronzen en messing stempels. In
enkele gevallen bestaat het stempel
voor meer dan 5o%" uit lood.

Vooral bij de middeleeuwse stempels
zijn metaalalliages van zeer wisselende samenstelling gebruikf. Na
15oo is vooral messing - een legering
van koper en zink - in gebruik.
Ateliers

5! Voor het grootste deel gaat het om
zegelstempels uit de periode rz5o-

afgebeeld.

De vindplaatsen van de zegelstempels en -ringen liggen verspreid over

r5oo. De zegelringen zijn ver in de
minderheid vergeleken met het
aantal stempeis. Daarbij is ook het
aantal stempels uít de periode r5oo
tot rgoo beperkt.

Fabricage van zegelstempels

de gehele provincie Zeeland.

Zegehingen met gesneden stenen
(gemmen) uit de Romeinse periode
vormen een aparte groep en vallen
niet binnen het kader van ons onderzoek. Ze zijn dus in deze publicatie
l¡uiten beschouwing gelaten. Wel is
ter illustratie een Romeinse gemme
uit Aardenburg afgebeeld bij het
hoofdstuk over de historische ontwikkeling van de stempels.

Ter vervaardiging van een stempel

Ondanks de grote hoeveelheid

werd eerst een mal gemaakt; daarin
werd vloeibaar metaal gegoten. Het
gieten gebeurde door de brons- of
geelgieter. De oudste in Zeeland
gevonden stempels dateren uit de
tlveede helft van de r3e eeuw. De
stempels uit de periode tot ongeveer
r4oo ziln vaak van een hogere
kwaliteit dan stempels uit de r5e en
r6e eeuw. Stempelsnijders brachten
met een beiteltje een afbeelding aan
in het metaal. Er is ook een methode
beschreven om stempels compleet
met voorstelling te gieten.

aangemelde stempels zijn dat er te

weinig om de locatie van productieateliers vast te stellen. Slechts twee
stempels hebben hetzelfde model en
een gelijkende afbeelding. Ze zijn

door één en dezelfde persoon vervaardigd.

Stempelvormen en -formaten
in de Middeleeuwen
De Merovingische en Karolingische

koningen volgen de klassieke traditie
van in gemmen gesneden porftetten.
Na verloop van tijd worden deze

AJb s
Spitsovaal zegelstempel van messing met een burcht en
de naam MagriWilli de Dvmbvrg. Doter¡ng:1275-1350
V i n d pl

a

ats:

M id d el b u

rg

AJb.6
Zegelstempel van Walter de Vos met de

aþeelding van een gaande vos.
Doteing: 13oo-135o. Vìndplaats: Aardenbury
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groter en na het jaar rooo ontstaat
een nieuw type stempel. Naast het
gebruikelijke ronde stempel verschijnt ook een spitsovaal model. In
de r3e eeuw worden schildvormige,
vierkante en vijf- tot achthoekige

vormen gebruikt. Bij de spitsovaie en
veelhoekige stempels blijft de lage
greep gebmikelijk. Bij het ronde
stempel ontwikkelt de greep zich tot
een hoog type, waarbij het oog soms
fraai is uitgewerkt. Dit type is veelal
in gebruik bij de koop- en ambachtslieden. Dit is de derde stand naast de
kerkelijke en burgerlijke overheid en
de hoge en lage adel.
De vorm van het stempel is soms
een verwijzing naar de gebruiker.
De spitsovale modellen tonen vooral

kerkelijke hoogwaardigheidsbeldeders, heiligen en Maria met l(ind.
Burgers gebruiken stempels met
afbeeldingen die verwijzen naar hun
naam ofberoep.
De gevonden stempeis zljn tn de
regel klein. De burgerstempels in de
Middeleeuwen hebben een diameter
tussen de r,5 en 2,5 crn. De hoogte is
gemiddeld 2,5 cm. De lage ronde
exemplaren hebben gemiddeld een
iets grotere diameter, waarschijnlijk
omdat ze hierdoor wat gemakkelijker
te hanteren zijn. De spitsovale

stempels lijken eveneens iets groter,
maar dat komt omdat de lengtemaat
a1s uitgangspunt genomen is. Stempels van na 16oo zijn vanwege de
geringe hoeveelheid beschikbare
exempiaren niet in een tal¡el verwerkt. In de r6e eeuw verschijnen er
verschillende nieuwe typen stempels. Eén van deze typen bestaat uit
een korte bus, waaraan een - meestal
houten - handvat is bevestigd. Een

Pfb

ander type is het z.g. klapstempel.
Dit bestaat naast de stempelplaat uit
een scharnierend handvat, waardoor
het voor-werp makkelijk op te bergen
is. In de r8e eeuw verschijnt het
kantelstempel met twee of drie
keerbare zijden. Het heeft een
scharnierende greep waardoor het
gewenste stempelvlak naar beneden
kan kantelen. Ook verschijnen er
stempels met voorstellingen die
teruggaan op de ldassieke oudheid.
Dit zijn classicistische nabootsingen
van gemmen zoals die in de Griekse
en Romeinse tijd in ringen zijn
gebruikt. A1 deze genoemde typen
verschillen sterk met de zegelstempels die in de Middeleeuwen

Henk Hendríkse (Koud.ekerke, ry52) is

gebmikt zijn. De laatste zijn vaak

als beheerder van het archeologísch depot

diep uitgesneden omdat er gestempeld werd in was.

verbonden øøn de Stichting Cultureel

ling van het zegelstempel door de
eeuwen heen. Een derde deel van het
boek bestaat uit een catalogus waarin
een beschrijving en afbeelding van

circa roo zegelstempels en -ringen is
opgenomen.
In deze publicatie wordt voor het
eerst deze specifieke groep bodemvondsten uit Zeeland op uitgebreide
wijze beschreven en afgebeeld. De

winkelprijs bedraagt circa

kroon oflelie.

19,-,

Erfgoed Zeelønd (SCEZ). Sínds de
tweed.e helf. van

Vanaf de r6e eeuw wordt, voor het
verzegelen van persoonlijke documenten zoals brieven, lak gebruikt
om in te stempelen. Doordat de lak
na verwarming sterk uitvloeit is het
niet nodig een stempel te gebruiken
dat diep uitgestoken is. Het beeld
toont vaak alleen nog het persoonlijk
wapen of devies, maar geen naam
omdat een brief voorzien werd van
een handtekening. Zegeì ringen
tonen vaak christelijke voorstellingen, letters en symbolen zoals een

€

Het boek verschijnt begin november
bij uitgeverij Apriles bv. en is verkrijgbaar via de boekhandel.

d.e

jaren tachtig is híj

betrokken bij tølloze ørchøologtsche
ond.erzoeken en opgrøvingen. De auteur
is gespecialiseerd

in o.ø. middeleeuwse

metalen voorwerpen en werkte mee a.a.n
tøl vøn ørcheologr.sche publicaties over
Zeeuwse ond.erwerpen, zoøLs: 'Geld uít de

Belt',' Mamix van

St. Aldegonde',

'De onderkønt van

d.e

Mr¡rkt', 'Verd.ron-

ken land. Vølkenísse en Keizershoofd' en
'Vond.sten

in

Veere'.

hij co-auteur vøn het boek
'Groeten uit Breskens'(t995), over de

Tevens is

geschied.enis en topogrøfie vøn Breskens
a.an de hand van honderden ansíchten

enfotokaørten.

Om deze verzamelde informatie
beschikbaar te stellen aan een ieder
die wil kennis nemen van dit onderwerp is, zoals al opgemerkt, door de
werkgroep besloten een publicatie te
vervaardigen.

Meer dan z5o kleurenfoto's tonen
een prachtig beeld van de ontwikke-

t

Zegelstempel van verguld messing met afhangend getorst
staafie Aþeelding von een mqn met board Datering
17oo-1150 Vindplaats: Sluìs.

AJb 8
Messing zøgelring met de lelter T.

Vindplaats: Aardenburg.
Datering: 14oo-1450.

AJb g
Loden oorkondezegel (bulla) van Pous ALÐz"4.NDER Vl
(1492-15c¡,). Voozijde: boven lwee bebaarde porlrelten de

tekst: SPE (Sint Petrus) en SPA (Sint Poulus). Tussen de
beide heiligen een kruis Keezijde ALEXANDER PP Vl.
Vindplaats: Middelburg Collectie enfolo's:

S Bolelaar

slechts

€ 39,00 per maand!

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

€

XP-ADX

39,- p/mnd

Minelab Excalibur

€

1000

€
€
€
€
€

2OO

XP-ADX Ifl(l ABS

ABS

€24,-

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

plmnd

q\
G.Scope Rl

€

54,- p/mnd

* Looptijd

24 maanden
Voor meer informatie
Steenbergen Detectors Hu lst
01 14-370480

XP-Gold MAXX

€

52,- p/mnd

Øøwterctukr
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL)
Tel. (0114) 370480 - fax (0114) 370481
lnt. 00 31 11 43 70 480
lnternet: www.xp-detectors.nl
*Detector Betaalservice wordt u aangeboden doot Steenbetgen Detectors Hulst-Vraag naar de vootwaarden.Toetsing en registràêé via BKfi inTiel.

O¡r mee te doen met de "Vondst van het jaar" dienl u een verhaal, van lenminste t5o woorden,

vondst
OvnN HET

te schrijven over het door u gevonden object Natuurlìjk stuurt u duidelijke foto's van het
voor\./erp nree Voorrverpen van archeologische waarde dienen lc worden aangemeld.

Vondst van het jaar zoo3 vrordt gesponsord door cle firma Detect
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rr mei zoo3, een wiendelijke boer stond me die middag toe
om tLrssen de jonge maisplantjes te gaan zoeken.
Een leuk terrein met potscherven en pijpenkopjes
en ja, ook 18 "duiten". Nou ja duiten...... laten we

Eén vondst van dit land wil ik benoemen, ik dacht in eerste
instantie, dat ik een ijzeren kruis uit de WO II had opgegraven, maar toen ik hem thuis schoonmaalte, bleek het om
een bronzen kruis te gaan met het opschrift: "Trouw aan
koning en vaderland", r83o-r83r. Op de andere
zijde een gekroonde W, net als op een
Willemcent. Op intemet was de medaille al gauw gevonden.

Het blijkt te gaan om het Hasseltkruis (België). Een herinneringskruis, uitgegeven aan hen
die deelgenomen hadden aan de
tiendaagse veldtocht in België.
Het kruis zou gegoten zijnvan
het brons, dat afkomstig was van

het maar koperen schijfies gaan noemen. fe gaat
dan toch door, want je hoopt op zilver en goud.
Goud
En ja hoor, na een verrot nikkelen dubbeltie uit
1948 kwam de eerste zilveren ro cent uit 1935 naar
boven. Twee rijtjes mais verder, kreeg laatstgenoemde gezelschap van een soortgenoot uit 1939.
Zo,hel zilver was binnen, nu het goud nog.....
"24" op de display van mijn White's XLT en daar lag een
mooie gouden trouwring. Datum en naam nog goed leesbaar, 15 rnei1946. Deze mensen zouden in principe dus
komende week hun trouwdag vieren. Dus ik heb de volgende dag naar de burgerliike stand gebeld en zij konden me
inderdaad aan het huidige adres helpen.
Ik kreeg een dame aan de lijn, die me
inderdaad exact kon vertellen op welke
locatie zevrjfngjaar geleden haar ring
verloren had. Diezelfde ochtend was ze
weer in het bezit van haar nng, ze vertelde me dat haar man drie jaar geleden
was overleden. Zehad destijds haar ring verloren op een
oranjefeest, tijdens een balspel. Zevond het geweldig om
haar ringweer in ontvangst te nemen! Zonder goud, maar
met een bijzondere ervaring rijker reed ik weer naar
Emmeloord.
Brons
Een ander apart "welriekend" zoeherrein was een weiland
waar net mest was geînjecteerd. Een groot voordeel van een
dergelijk terrein is dat de grond voorgesneden is, dus kun je
heel makkelijk een pol gras loswippen. Nadelen kan ik zo
even niet bedenken.....

7
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twee buitgemaahe Belgische
kanonnen. Ofhet een unieke
vondst is, weet ik niet, maar ik
vond de achtergrondinformatie
over dit kruis erg leuk.

Zilver
Ook werden in het voorjaar oude graslanden geploegd en
opnieuw ingezaaid. Zo zag ik een boer bezigzijn land te
egaliseren, dus ik rende het land op om te wagen of ik
mocht zoeken. Dat mocht dus alleen die dag, want de volgende dag zou het worden ingezaaid. Hartstikke leuk,
zoeken op zornaar een landje, 'intuitiefl zoeken, volgens het
boekje van Gert Geesink.
En ik had die dag geluk. Na een aantal, wederom, koperen
schijfies, was ik het eigenlijk wel een beetie zat, maar toch
zocht ik het landje systematisch
af, vooral vanwege de wetenschap dat ik er
de volgende dag niet
meer op mocht.
En ja hoor, vanuit
een kuiltje grijnsde

mij

de mooiste

zilveren gesp toe,
die ik ooit heb
gevonden.
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Er staat een T in, die verwijst naar klein zilver r78o te
Friesland, verder staat er handmatig gestippeld een F.H. in,
Initialenl De gesp is 5,5 bij 4,5 crn.Ik heb me suf gezocht
naar een dergelijk exemplaar op internet, maar kon hiervan
geen broertie of zusje ontdekken, daarom wil ik met deze
vondst graag meedoen met de vondst van het jaar zoo3.

best om er wat meer over te weet te komen. Het resultaat
van mijn verdere zoektocht naar informatie over het beeldie
kun je hier lezen...

Vriendelíjke groeten vøn Robín Dijkstrø

Beschadigingen
Veel beeldjes en andere voorwelpen, die een rol vervulden
bij de dagelijkse praktijk van de persoonlijke devotie trof
hetzelfde lot als het door mij gevonden beeldie, want wanneer deze objecten beschadigd raakten ofom welke reden
dan ook niet meer aan de smaak van de eigenaren voldeden,
belandden ze samen met ander huisvuil in de beerput of op

PUPÀÀKD€N B€€LOJE

een andere vuilstorþlaats. Daarom komen deze voorwerpen
dan ook zelden ongeschonden uit de grond, ook zijn er
aanwijzingen dat een deel van deze objecten voor het weggooien opzettelijk werd beschadigd om de eraan toegeschreven magische kracht te breken.

Het is alweer een aantal maanden
geleden, dat ik op een maandagmid-

dag met mijn metaaldetector, mijn
ogen goed de kost gevend, op een
maisakker in een klein gehuchtje in

r.'-+

.st

Gelderland aan het zoeken was.

Omdat ik al eerder op dit oude

.i

l\

rivierduin een veldverkenning had
uitgevoerd, waren mijn verwach-

tingen hoog gespannen.
;'!

,;!

'\-Want het aardewerk, dat hier

zoallag, varieerde van inheems
Romeins tot laat-Middeleeuws aardewerk. Dus kon ik hier
van alles verwachten. Zo trofik hier een aantal artefacten
aan, waaronder een schraper en een vuurstenen kling,
waarvan ik de exacte datering nog niet heb kunnen achterhalen, maar datzal ik nog wel eens te weten komen.
Een leuk detail is dat de vuurstenen kling gevonden werd
met de metaaldetector, want op de plek waar ik hem vond,
kreeg ik een signaal van een stukje metaal en toen ik ging
graven kwam ik dus die kling tegen.
Andere leuke oogvondsten waren twee appliques van een
Siegburgkan en vele leuke stukken aardewerk. Verder deed
ik een aantal metaalvondsten waaronder een Deventer
bracteaat en een schijffibula (brons, emaille); de eerste in al
die jaren dat ik zoek. Verder een middeleeuwse gesp, een
zilveren lovart leeuwengroot (Willem V van Beieren,\541389), en twee boekbeslagen, die rnlj zeer oud aandoen.
Maar de absolute topper van die dag was wel een pijpaarden
beeldje, dat ik op de grond zagliggen. In eerste instantie
kon ik nog niet veel waarnemen van het voorwerp omdat
het grotendeels onder de kleigrond zaT,rnaar na het te
hebben schoongemaakt, kwam er een prachtvoorwerp te
voorschijn... Nadat ik deze vondst gedaan had, deed ik mijn

Techniek en de productie van het beeldie
Het beeldje is gemaakt van witbakkende klei. Deze werd
door de beeldendrukker ingevoerd vanuit o.a. Doornikse
en ook Engeland was een groot leverancier van pijpaarde. Deze ldei werd toentertijd ook wel tebeer of toebasceerde
genoemd. We spreken nu over pijpaardewerk, ook als we
het hebben over producten uit witbakkende klei, die wer-

den gemaakt in een periode waarin kleipiipen nog niet
bestonden.
De productie van zo'n beeldje was toenterlijd vrij eenvoudig, men had hiervoor twee mallen die vol gedrukt werden
met klei, vervolgens werden ze tegen elkaar aangedrukt en
gladgestreken. Daarna lieten ze het een poosje drogen,
waardoor het beeldje zelf door het krimpen losliet. Het
bakken van het product vond meestal plaats bii pottenbakkers, maar ook hadden sommige heiligenbakkers hun eigen
oven. Plaatsen waar heiligenbakkers actief waren zijn o.a.
Utrecht, Kampen, Deventer, I(eulen en Antwerpen. Ook zal
dit aml¡acht in andere oude steden uitgeoefend zlin, maar
hierover is nog niet zoveel l¡ekend.

Het gebruik

Het ligt voor de hand, dat religieuze beeldjes, naast vele
ander devotionalia, in bedevaartplaatsen te koop werden
aangeboden. Ook talrijke jaarmarkten boden de producenten een uitstekende gelegenheid om zo hun waar aan de
man te brengen, evenals bij processies op religieuze hoogtijdagen. Deze beeldjes konden de gelovigen helpen bij hun
persoonlijke geloofsbeleving, steun geven in moeilijke
situaties of eenvoudigweg als talisman in gebruik zijn.
¿.
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Een bijzonder aspect vormen de talriike, populaire fezuskindjes. Ze konden op een nieuwjaarskoek gebakken, als
geschenk gegeven worden. Maar ook de kersþeriode komt
voor gebruik in aanmerking. In de loop van de r5e en r6e
eeuw hoort het in wouwenkloosters tot de aandachtoefeningen om een fezuskind te wiegen. Het gebruik komt dan ook
voor onder de normale bevolking. Bij dit gebruik hanteerde

men in het algemeen houten wiegjes, waarin het beeldje
werd gelegd. Het door mij gevonden beeldje heeft zelf al
een vorm van een wieg en zal dan ook als zodanigzijn

gebruikt.
Datering
Religieuze pijpaarden beeldjes zijn bekend vanafde r4e
eeuw. Het vroegste type is tijdens opgravingen bij het
kasteel Voorst te Zwolle uit de grond tevoorschijn gekomen.
Dit beeldje was van voor 1363, want toen werd dit kasteel
met de grond gelijk gemaakt. Het ging hier om een beeldje
van Maria met kind. Verdere publicaties over dit soort
beeldjes brengen ons tot in de r6e eeuw. Deze datering is
wijwel geheel gebaseerd op de veronderstelling dat de
productie van deze voorwerpen in de r7e eeuw nagenoeg
gestaal:t zijn, omdat heiligenverering door de reformatie
werd afgewezen. Echter, opgravingen in goed dateerbare
lagen geven aan dat tot in de r8e eeuw nog pijpaarden
plakketen gemaakt werden met religieuze afbeeldingen, dus
we kunnen wel zeggen dat deze beeldjes een lange geschiedenis kennen. Om het door mij gevonden beeldje te kunnen dateren, heb ik gezocht naar vergelijkbaar materiaal en
dat vond ik in het archeologisch dagboek van Zwolle,
geschreven door Egbert Dikkens. Deze amateurarcheoloog
vond een vergelijkbaar beeldje in de stad Zwolle, dat werd
gedateerd rond 1475. Aangezien ik verder geen enkel vergelijkbaar stuk tegen ben gekomen, houd ik deze datering dan
ook maar aan. De afmetingen van het beeldje zijn: lengte: 5
cm, breedte: 3,r cm en hoogte: 2,2, cm.

HUIST€MP€LTJ€
Hierbij wil ik mijn vondst insturen voor

de

vondst van het jaar zoo3. Het betreft een r4eeeuws huistempeltje, dat helemaal compleet is.
Het materiaal is lood/tin.
Van dhr. Van Beuningen heb ik onderstaande
reactie gehad per e-mail.
Komp,
Hørtølijk dønk voor de toezendingvøn de e-møíl
inzøke het tinnen huistempeltje, waannee ik u
grøøg gelukwens. Døt dit type niet in Hh of
Beste Ma.rco

Hz

ís opgenomen is een gevolg vøn het

feit døt

het geen insígnebetref., døt gedrøgen werd. Op

zichzelfhebt u een zeer bijzondere vondst
gedøøn, wønt ik ken wel frøgmenten vøn los
vøn elkaør gwonden onderdelen møør geen
enkel compleet exemplaør. Ik zou het graøg
eens

willen zien

en

fotogrøferen voor rnijn

docwmøntøtie.

Met vriendelijke groet,
H.J.E.vøn Beuningen

Het voorwerpje is gevonden in Middelburg in r5e-eeuwse
stortgrond, van net buiten de oude stadsmuren. Het voorwerpje is al per e-mail aangemeld bij de archeoloog en er is
ook al telefonisch contact over geweest.
Eerdaags ga ik er naar toe omdat de vondst nog maar drie
dagen in mijn bezit is en ik r'ogzdn vijf andere bijzondere
vondsten moet aanmelden en de benodigde formulieren
moet invullen.
M et vriendelíjk

e gro

et,

Mørco Komp

Afbeelding
fezus Christus in een kribbe met in zijn rechterhand een
rijksappel en met zijn linkerhand maakt hij met zljnvingers een zegenend gebaar. Zijnhoofd hgt op een kussen.
Ook verdere details van het kind fezus zljnnog zeer scherp.
Op de bovenzijdevan de kribbe bevinden zich aan de randen versieringen, wat al krullend het beeldje doet opsieren.
Het doet mij denken aan een klimmende sierplant. In de
vier hoeken staat in gotische letters I N R L Wat staat voor
fezus Nazarenus Rex fudaeorum. Volgens fohannes de
beginletters van de Latijnse woorden boven het kruis; fezus
van Nazareth, Koning der foden.

Alle gedane vondsten zljn aangemeld bij de provinciaal
archeologe te Gelderland. Graag wil ik met het beeldje
meedingen met de vondst van het jaar.
Verder wens ik een ieder en met name Martin en Martin
een goed zoekseizoen toe.
W. Spoelder

€€N ç€LUK NÀ €€N ONÇ€LUK
'sneeuw dwarrelde neer op de open plek in het bos.
Aan de rand van de open plek was de sneeuw rood
gekleurd.
De in een pels gehuide man was bezig het hert, dat hij
zojuist met zijn speer had gedood, te ontleden. Met zijn
bronzen bijl hakte hij het vlees los van de botten.
De huid lag al opgerold klaar om mee te nemen naar de
kraal. Daar zouden zezichvastverheugen op eenkoningsmaal en een waÍne pels in deze koude dagen.
Plotseling stopte hij met zijn bezigheid. Hoorde hij daar wat

kraken in het bosl

Omzichtig speurde hij de bosrand af, niets te zien. Dus
haalde hij weer uit om verder te hakken. Oei oei, wat een
ramp, met een klap lcwam de bijl neer op een deel van de
hoom en brak af.
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De bijl verdween in de 3o cm dikke sneeuwlaag, de steel
had hij nog in de hand. Hoe hij ook zocht, de bijl werd niet

meer gevonden........'
Een flinke piep

in

MUN

€€K5T€ VoNDSr VÀN

ZO'N K€sP€CTÀB €L€

O UD

€KD OM

de

aardappelvoor en graven maar.
Nu geef ik het dus nooit
op, want een piep is
materiaal. Dus na 4o

cm ben ik doorgegaan
tot er een onooglijk stuk
ijzer mee naar boven
kwam.Gooi maar weg,
dacht ik, je hebt veel
werk verricht voor niets. Toch ging er een belletje rinkelen.
Door ervaring wijs geworden, heb ik het stuk ijzer toch
maar even tegen de schop geslagen.Mijn zoekersoog zag
een streepje geel in de zwarte massa, en ja hoor, na ongeveer 4ooo jaar is de verloren bijl weer terecht. Nu niet meer
operationeel, maar een sieraad in mijn vitrine.
Ewgene Swørts

Het gebeurt niet zo vaak, maar op die bewuste zaterdagmorger¡29 maart, was het mijn vrouw die mij aanzette om
toch nog eventjes te gaan zoeken met de detector. Het was
goed weer, dus waarom ook niet. De meeste akkers waren al
geploegd of ingezaaid en dat beperkt wel je mogelijkheden.
Dus maar zoeken waar het nog kan.
Dat was een stuk grond vlakbij een bos in de omgeving van
Ommen. Ik had er al meer gezocht, maar heb toch weer
even toestemming gevraagd voor de zekerheid. En natuurlijk mocht het wel. Ik vond centen van de jaren zestig en

oud ijzer.
Op een gegeven moment kreeg ik wel een heel mooi geluid.
Na twee keer spitten la¡¡am er een heel mooi muntje naar
boven en nog van zilver ook. Per ongeluk had ik de tweede
keer de munt op de achterkant geraakt. fammer, maar niets
aan te doen.

vondst
De firma Creatype stelt een

prijs van 6o euro beschikbaar.
Daarnaast stelt de vereniging
nog 3 boekenpakketten ter
waarde van 50 euro beschikbaar.

De opzet van de rubriek

'Vondstvan hetjaar is vernieuwd'. De reden was dat er
voor som mige categorieën
weinig of niets werd ingezonden. Er zijn nu z categorieën,

t.w.'metaalvondsten' en
'bijvondsten' (glas, aardewerk
en voorwerpen uit de steen-

tijd). D.m.v. een kaart kunnen
de leden volgend jaar hun
keuze voor de leukste, mooi.
ste of interessantste vondsten

kenbaar maken.
Voor de categorie 'metaalvondsten'zijn er 5 prijzen
beschikbaar. De hoofdprijs
van roo euro wordt dit jaar ter
beschikking gesteld door de
firma Detect uit Enschede.

Voor de mooiste 'bijvondsten'
is er een boekenpakket ter
waarde van 50 euro en een
boekenpakket ter waarde van
35 euro.

Om mee te doen met de
'Vondst van het jaar' dient u
een verhaal van tenminste r5o
woorden te schrijven over het
door u gevonden object.
Natuurlijk stuurt u duidelijke
foto's van het voorunerp mee.
Voorwerpen van archeologische waarde dienen te worden
aangemeld.
Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook per e-mail versturen naar: redactie@detectoramateur.nl

Mijn eerste reactie: een Romeins muntje. HeI zag er nog
wij schoon uit. Thuis heb ik geprobeerd het muntje te
determineren, maar hoe kom je er nu achter wie de persoon
is die afgebeeld staat op de voorkantl Gelukkig hielp Gert
Geesink me uit de droom. Hij vertelde dat het een denarius
\Mas van Antonius Augustus Pius, periode ríz-r9o na Chr.

Mijn eerste vondst vanzo'rt respectabele ouderdom. Nadat
ik de munt vond heb ik natuurlifk nog wel een poosje
verder gezocht of er nog meer te vinden'\Mas, maar miin
batterijen lieten het afiveten (slordigheidie hè?).
Graag wil ik meedoen met de vondst van het jaar. Uiteraard
heb ik deze munt, in overleg met het KPI(, aangemeld.
PS: Het DDA Magazine is prachtig, ga zo door.

Jøn Scholte

Stil en stabiel op het strand

€ 495.00
VK.3O

!

a

\

Sens, D¡sc,
Land/Beach switch
Motion /NonMotion
Pinpoint
Target lD

Fla Wlrilac

Topmodel

an \/ll(lNê

Qna¡ialief

De beste service, het beste en eerlijkste advies
De beste inruilprijzen en de best vezorgde levering
De allerbeste prijzen bij de meest complete en
meest bruisende Detector Shop van Nederland !

!

DIGITAAL

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
0599 47 O 87 8 www.detectorshop.nl
met geheel nieuwe online internet winkel I

Gratis pakket
twv € 65.00

Tel :

€ 395.00
vK-20
Sens,Disc
Land/Beach switch
Motion Detector
Target

Dig¡tale vondstaanduiding

Krachtige eenvoud

manier'

c 7s.o(

VIKING

€ 125.00

Whites

€ 1O.OO
€ 17.00

GP-2000 mA

€

3.50

Whites Classic lll

ìtrandschep

%

€

30.00

!

EB

7.^Ð

o^ez
Nieuw Model

St¡l en Stab¡el op het strand
en ideaal op akkers !
Met gral¡s accessoirepakket
ter waarde van € 40.00

!!

Whites XL 600(

DS-21

'a

Nioht Hawk

€.249.00

VIKING.6
Tune, Disc

Nachtkijker
incl. infiarood

ln de auto '12 Volt en op het
lichtnet 230 Volt te gebru¡ken
geschikt voor NiCad / N¡MH
penlite AA en micro AAA

Nonmotion detec
ideaal voor
beg¡nners of als

€ 29.00

!

Stil en Stabiel op het strand
en ideaal op akkers !
Met gratis accessoi¡epakket
ter waarde van € 40.00

€

DS-400
reinigt alle vondsten
op de meest veilige

Beschermkap
J¡mmy Sierra
Maxiphone ll

€ 325.00
VK.lO

backup

Ultrasoonreiniger

é
E\r

Stil en Stabiel op het strand
en ideaal op âkkers !
Met gratis accesso¡repakket
ter waarde van € 65.00

Sens, D¡sc
Mot¡on Detector

rran Naâarlan¡l

,
f 199.00

DS-Beschermhoezen

ø

DS-62 Lader
Laadt N¡Cad / N¡MH oplaadbare
batter¡jen en kan ook wegwerp
Alkal¡ne batler¡jen laden !!l!l!!
Door opfr¡sbeurten kan de
levensduur van Alk¿line

,

Computergestuurd met dig¡taal

189.00

VIKING.5

€69

2 xTune, vaste disc

Nonmotion Detector
ideaal voor
beginners of als
backup !

00

F

St¡l en Stabiel op het strand
en ideaal op akkers !
Met gratis accessoirepakket
ter waarde van € 40.00

DS-3381
Kletsen met Je zoekmaat
doe je met deze PMR-set
I kan. Bereik max 5 km.
Frequent¡e 446 Mhz
Met VOX-functie
lncl. bevestigingscl¡p

€

89.00

De Allround Detector
voor jongeren, beg¡nners,
gevorderden en als backup',
voor profe

!!! BEST

lÌ¿11)

ffi'

I

¡ElÐ-ìl Metaaldetector

I

Sensitivity, Discriminatie I
en PinPointknop. BESTSELLER

€, 185.00

+ gratis koptelefoon en batterijen I twv

€

30.00

rvh¡tes schotelbeschermkap en NL.SI,JPER Zoekprogrammatuur
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T€5T CD-KOM:
ScUATTEN ¡ru SCHERVEN; BOEIEN DE ARCHEOLOCIE VOOR I(INDEREN
Een opgraving uitvoeren met enkel een toetsenbord en een

muisì Met de cd-rom Schatten en Scherven kunnen kinderen
van 7 tot v jaar in de huid van een archeoloog kruipen. Opgraven, determineren, proefjes doen en een tentoonstelling inrichten met de vondsten; het kan allemaal.
De cd, die er een is uit een serie, ziet er verzorgd uit evenals de

meegeleverde handleiding. Wij waren natuurlijk benieuwd hoe
de jeugd er op zou reageren en hebben een aantal kinderen
gevraagd om dit spel te spelen. Hieronder een paar reacties:

Recensie van de CD-ROM "Schatten en Scherven"
door Mark Roosjen, rr jaar, enthousiast detectoramateur en zeer
geïnteresseerd in archeologie.

Goede kanten van het spel:

.

Het spel is leerzaam. Je leert veel dingen over verschillende
periodes en hoe archeologen aan het werk zijn bij een opgravlng.

.
.

Het spel is leuk om te spelen, want je kan allerlei verschillende
onderzoeken doen en je eigen filmpjes maken.
Het spel wijst fe goed de weg naar de opgraving als je goed
I

.

u

Bestellen
De cd-rom Schatten en Scherven is sinds november

2oo2te koop in boekhandels en museumwinkels.
Priis:

istert.

€ 24,75

Je komt ook veel dingen te weten over hoe de mensen vroeger

leefden.
Slechte kanten van het spel:

.
.
.
.

Het beeld van het spel beslaat maar een gedeelte van het
computerscherm.
Het is erg belangrijk dat je eerst goed de gebruiksaanwijzing
leest voordat je het spel gaat spelen.
Je moet niet in het gesavede spel komen als je het spel niet
speelt. Want als je erwel in komt en je klikt lets aan dan moet
je weer helemaal overnieuw beginnen.
Het spel is gemaakt voor kinderen van 7 tot rz jaar. Maar ik
vind dat de gebruiksaanwijzing voor een kind van 7 jaar te
moeilijk is om te begrijpen.

Tessa van der Velde, 6 jaar (heeft geen binding met de hobby)
bleef telkens halverwege steken. Dit vond ze erg jammer.

Ze kon zonder hulp van iemand die het al eerder gespeeld had
n

iet verder.

Gertjan Huls, r4 jaar
Als u uw kinderen een leuk spel wilt laten spelen dan is ditwel
een leuk spel, waar je veel in kan doen. lk noem een paar dingen
die mij gelijk opvielen toen ik het spel aan het spelen was:

Ioen ik het spel net aan had vond ik dat er leuke muziek bij zat.
Nadat ik was begonnen met het spel te spelen vond ik dat het
ook mooi gemaakt was en ook wel goed afgewerkt.
lk vond het spel ook niette moeilijk om te begrijpen zoals bij
andere spellen soms wel is, maar hier wordt je alles goed uitgelegd. lk vind in de opgravingen ook wel leuk gemaakt dat je niks
mag beschadigen en zo voorzichtig mogeli.ik aan het werk moet.
Ook leuk is dat er veel troep blj zat en dan dacht ik: dat is wel
iets moois, terwijl het gewone troep was.
Dit spel is eigenlijk een heel leerzaam spel. Je komt veel over de
geschiedenis te weten want er wordt heel veel daarover uitgelegd, bijv. hoe oud de aarde is en zo nog veel meer leerzame
dingen. Celukkig kon ik niets negatiefs vinden omdat het spel
wel goed gemaakt is. Het doel van het spel is eigenlijk dat je
zoveel mooie en waardevolle opgravingen doet en dat dan aan
het museum geeft en kijkt of het waardevol of gewoon troep is.

mijn conclusie is dan ook, dat het een zeer goed en leuk
geslaagd spel is, echt de moeite waard om het aan te schaffen,
En

veel succes alvast.

I

P.

vd Putten

C.Scope

Kooistra Metaaldetectors
Compass / Garrett / C.Scope /
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron / Laser

llhite's

À
É,

l¡J

o

Wingerdstraat 6, 6641 BN Beuningen
tel. (o24) 6t7 40 63

r

Hoofddeaf er van

¡

Hondorpweg r,7rzr KA Aalten
tel. (0543) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-mail: info@coinhunters.nl
lnternet: www.coinhunters nl (under construc.
t¡on)

ùhit"'r, VlKlNC,

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
fax (o5g9l 47o
E-m ai
I

'Eigen Vondsten lt/useum'
" Detector betaalseru¡ce"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / Vik¡ng / celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse Inductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

T

BontehondstraatS-5, 456r BA Hulst
tel. (or4) 37 c'480, fax: (ort4) 37 o4 8r
lnternet: l¡/rw detectornet.nl

l: i nfo@ detectorshop. nl

nternet: tm.detectorshop nl

M.xp-detectors.nl

Pieter Maatsstraat r2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel. (ozz7\ 59 3z86,fax (o227) Sg t1 29
mobiel:. o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet.nl

I

m

BELGI

I
T Zoetmulder Tradins

I

Metaldetectors
Grote Houtweg 97
t944 HB Beveruijk
tel. (oz5tl 225457
Email: treasure@ws nl

nternet: w.metaaldetectorpagina.nl

mporteur/dìstributeur White's rhetaal-

detectors voor de BeNeLux
Dealer van o.a. Tesoro
Verkoop, opsporing en verhuur
Veerpad z, 8276 APZalk

tel. (o38) 3q 65 gt, fax (o38) 363 64 80
E-mail: info@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@us nl
I nternet: M.
metaaldetectors. n I

T Flevo Detectors, \llilko Rook
Tesoro / White's / Minelab / XP metaldetectors

I

Laser

I Verhuur van diepzoe-

kers en opsporingsservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O P.
tel (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detectors@wolmail.nl

C.Scope

/ Compass

/

Detector Pro

Kleine Haarsekade rr9

4zo5 NA Corinchem
tel (oì83) 62 15 oo

documentatie & lnstructie
/

Minelab

Me¡doornstraat 39a, 3o36 WC Rotterdam
tel. (oro) 467 8478, mobiel o6rr3zzr96
E-mail: e.jroosen@freelernl

lnternet: w.flevodetectors nl

NOORD-BRABANT

T Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope

T MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab en Tesoro
Zwaluw t5,3752 NIV Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland.nl

lnternet:

M.detectornl

/

Fisher

Het Sterrenbeeld 48, 5zr5 ML's-Hertogenbosch

tel. (o73) 548 rr 99, fax:
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: w.gelan.nl

(o7l 548tt

T Munsters Detectie
Tesoro/Minelab/XP

T Discoveryshop
Laser

/

XP

Disselsjeesdrift r6, 3436 A.l Nieuwegein
(Utrecht)
tel. (o3o) 6c34681
E-mail: info@discoveryshop.nl
I nternet: m.discoveryshop nl

Keepstraet z, Helmond
tel. c.492 574194
E-mail: munsters det@planet.nl
I

(32) o5r2o5oo6,fax

þz)

051240755

E-mail: belga@detect.be
Internet: w.belgadetect be

T Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'

Bontehondstraat 3-5, 456t BA Hulst (NL)
tel. oo3r ì'r4-37 o4 8o, fax: oo3t tt4-37 o48t
lnternet: w,detectornet nl

T EIR Technische
Tesoro

tel

"Detector betaalseryice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Puise lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detect¡epoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

I Hamstra V.O.F.
Carrett

Belgadetect
Calmeyn JP, Hagodoornstreet r2,
B 88oo Roeselare, Belgiê

Diverse grote merken o.a. White's

I

bounty-hunter.nl

E-mail: detect@ws nl

w.djlaan.nl

lnternet:

T Detection Svstems
Holland fRúud de Heerì

DEPA Zeeland
o.a. lVhite's metaaldetectors

T Steenbergen Detectors Hulst

q9

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 rz, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: M.detect nl

Riethoven

Tevens een vestiging in Goes

NOORD-HOLLAND

tel. (0599) 47o 878,

AN

lndustrieweg 2-6, 438o AC Vlissingen
tel. (or8) 4t 635t,fax (orr8) 4r 53 zo

Ruime keuze in hobby en professionele
detectoren, waaronder de bekende
White's metaaldetectors

Detector shoo

Fisher

ZEELAND

Kortbeek Metaaldetectoren

DRENTHE

r

/

Tonterstraet r3,556r
tel. (o4o) 2o7 59 92

ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors

Buorren rr4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@ kooistra-detectors.com
I nternet: w.
kooistra-detectors.com

t!
J

I Atlantis Metaaldetectors
lHofman Electronicaì

nternet: M.metaaldetector nl

95

M.xp-detectors nl
w.bounty-h u nternl
E-mail: detect@ws nl

Fisher 1210

FISHER, een

mijl-

de geschiedenis,
een fabrikant van metaal
detectoren die zijn 70 jarig
jubileum viert en dat
deelt met zijn ontelbare
fans door zijn beste detectors te vernieuwen.
De beste, de CZ-7a, is verbe-

terd we hebben toegevoegd
een vierde toon, ontworpen
voor het ontdekken van de tot
nu toe door u gemiste "schat,tèn'j Gebaseerd op de versla.,iggn va¡ {e CZ zoekers dat
.waardevol le objecten bu iten
.a- dg munten identificatie wor, ',, den.g*edetecteerd, is er nu een
úíerde toon geïntroduceerd
'
oB de nieuwe CZ-7O Pro om te
' wãarschuwen
dat u diep, op
,h n kant, naast zilverpapier
génqe munten heeft gedetecteerd. Dankzij SMD elektro-ñîca,geheugen voor de laat=.afstelling, snelle VCO
" ste
pin-poini, een gevoelige wide
' scaniåÎle lnetalen, auto-tune,
*nát
strand zoekafstelling en
- een demontabefe behuizing
voor urênlang zoekplezier,
hoort en ziet u het verschil en
uw vondsten zullen toe

+. nemen.
:

Prestatie en kwaliteit,
kenmerken van de 1200
serie, nu op een hoger
niveau met de presentatie
van de 1270.
Een andere jubileum detector
van de oudste detector-fabrikant. De dieptebeul de 1266-X
nu voorbij gestreefd door de
1270 in diepte bereik. De
gevoelig heid voor rel ikwiee,ln
is nu beter dan ooit en het
diepte bereik is tot nu toe nog
niet geävenaard. De 1270 is
compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met
een ijzer discriminatie om
door ijzer afval te "kijkeni een
nauwkeurige grond balance
regelaar voor moeilijke grond
condities en een "silencer"
voor stil en duidelijk discrimineren. Daar is ook nog de tijd
bespa rende "Trigger switch "
voor het snel wisselen van
afstelling en pin-pointen. De
extra tijd die u kunt gebruiken
om uw vondsten te bewonderen. Ga terug naar uw "afgezochT" veld en zoek dat nog
eens rustig af met de 1270 en
u zult net zo verbaast zijn over
het resultaat als de 1270 zoekers die u voor zijn gegaan.

GEN

De Gold Strike
Fisher introduceert met trots het

nieuwste in hun metaaldetector
serie.
De Gold Strike is niet alleen een
speciale goud detector, hij beschikt
ook over uitstekende ijzer discriminatie en diepte bereik. De grond
balans is eenvoudig, automatisch of
manueel, af te stellen zodat grondmineralen geen probleem factor
hoeven te zijn tijdens het zoeken.

De kenmerken van de Gold Strike

zijn:

- Automatische, snelle ground
tracking systeem

- Zeer gevoelig voor goud
- 30 kHz zoekfrequentie met

-

10" of 6,5" elliptische zoekschijf

- Automatisch grond balans systeem
- Manuele grond balans instelling
- Zeer nauwkeurig ijzer discriminatie
- Groot LCD en nieuw digitaal l/O tiptoetsen

- Audio systeem met 2 tonen
- Geheugen voor laatste afstelling
- Geheugen voor favoriete afstelling

Waarom u nu kiest voor een Fisher deteclor bij Gelan:

.
.

Wii hebben ruim 25 iaar ervaring
Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

DETECTIESYSTEMEN

.
.

.

Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

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

. Wii hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren detectors met CE keurmerk
. Wii hanteren een eigen garantieterm¡¡n van 3 |
. Wii leveren met Nede¡landse handleiding
. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak)

Wii hebben een goed contact met de fabrikant
Wil ziin 0p de hoogte over de laatste ontwikkelingen
detectors

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

LAB c¡

@

GARRETT
METAL DETECTORS
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De ervaren zoeker
Weet dat GARRETT

aljaren staat voor
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GTI serie
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betrouwbare
diepzoekende detectors
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10" x74" Power DD
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zoekspoel
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Speciaal voor zwaar

gemineraliseerde gn
Enorme diepgang.

211,'

lmag¡ng
zoekspoel
Lichte schotel

met 12 tot 25%
meer diepgang.
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Digitale topdetector met
enorni veel functiet maar
>\
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
G4ìîeù
.F
bedienen. De zoekdiepte van de
ç
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, I eigen programma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine munten/voorwerpen. Uiterst stabiel. ook op
úÆ¡
gemineraliseerde grond.

GARRETT

Superieure
digitale techniek
met eenvoudige

GT¡ 15OO
.Power Master chip . ¿¡¡ r.,.' grondbalans in
1 seconde .3-toons voorwerp lD r4 zoekfre-

stranden 1065r-

quenties ogeschikt voor zoute
.24 staps audiothresholdafstelling

GTt 2500
.Power Master chip

.

all metal grondbalans in 1 seconde .3-toons voorwerp lD

.8 zoekfrequentip5 .geschikt voor zoute stranden .256 staps handmatiqe
grond- en audiothresñoldafstelling

.âutom.

grondbalans

GTA serie
1265r'

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.

1265,-

Bedieningsgemak en diepte. Geen
ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is
zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen frequentienummers en gecompliceerde programma's, maar een aantal GTAx voorkeuzeprogramma's en een door de gebruiker
zelf in te stellen programma. Alle instellingen zijn op
het LCD scherm duidelijk afleesbaar.
GTA 550
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GTA 750
.Power Master chip .6 instelbare zoekprogramma's
wv. 1 eigen programma .diepteaflezing . audiothreshold instelling .autom. grondbalans
GTA f25O
oPower Master chip .Zeer groot dieptebereik .6 instelbare zoekprogramma's
w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing
. audiothreshold instelling .zeu1 t¡,t,t.*.-

ling
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lans .audio boost

voor

De ideale detector
beginners. Een laag geprijsde professionele met microprocessor uitgeruste

265r'

detector van de bekende Ganett kwaliteit.
Perfecte discriminatie voor spijkers, flessendoppen, folie en treklipjes.

TreasureAce

300 410,-

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

lmporteuf van:
Garrett, Detector Prq Mille-

KØØ'gTNÂ
Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93, fax (0513) 4630 67

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

nium Treasure Baron, Compass

Dealer van:
White's, Tesoro. Laser, Fishel
C.Scope, Minelab
Eigen service-dienst
Vondstenmuseum

