Eldorado
Dit is de lichtste akkerzoeker ooit gemaakt, hier krijg
je geen tennisarm van,
weegt 999 gram! Nu met de
nieuwe superlichte 21 x 24 cm spider
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststof r 9 volt
inlegbatterij. Met grondontstoringsknop en frequentieschakelaar èn
o discriminatie!

€

699,-

Conquistador
J¡ Max
\)lordt veel verkocht aan
archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige
bediening, geringe
gewicht en door zijn
hoge gevoeligheid,
ook in lastige grondcondities. Nu met superlichte zr x z4
cm spider zoekschiff. Verschil t.o.v. de Silver Sabre p Max:
de Conquistador ¡.r Max heeft een vaste alle metalen-stand
en een frequent¡eschakelaar om storingen van andere
detectors uit te schakelen.

€ 599,-
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Tiger Shark
Nieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Voorzien van
een zout- en een zoetwater- stand. Nu
met inlegbatterif . Hoge gevoeligheid uiteraard
voor kettingen en kleine gouden voorwerpen.

€

1095,-

Silver yMax

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

€

459,-

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

€

339,-

!:ir-¡iil:u¡' tr 000

€ 1495,-
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De Excalibur rooo is de onderuatervar¡ant van de Sovereign llerkt dus ook op

t7 frequenties ln combinatie melde 25 cm wide
scan zoekschijfheeft dat tot gevolg dat de Excalrbur tot
de krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te
gebruiken in zoet- en zout water (totaal geen storing, noch van
zout of mineralen, en toch discriminatie vaniizer en zilverpapier)
als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector
Wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap

.flli

i¡sl<eteer ilrJ v' ä nta g e

Professionele analoge detector voor de prijs van een middenklasser! Prima akkerzoeker en scoort vooral zeer goed
op klei en andere zware grond, omdat er een wide scan
zoekschijf gebruikt wordt Zoekschijf
keuze tussen zo of z5 cm schijf (met
beschermkap) Crondontstoring: zelf in te
stellen Werkfrequentie: 5 kHz
Om te bouwen tot heupmodel
Cebruik: 8 penlight batteril,
en. Carantie: z jaar

De onovertroffen Explorer XS

Explorer XS

I
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Nikkel/metaal hybride oplaadpack + lader en een bescherm
c

q

draagtas met band

€ 149,-

Sovereign Elite
De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terrei-

nen 'Pakt'vooral ook grotere vooeerpen op diepere niveaus
Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing door zoutinvloeden llerkt op t7 frequent¡es en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes Het
detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waardoor een
goede balans verkregen wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel ¡s in een wip gebeurd De zoek,
schijfis een stuk lichter (dunner) dan van de oude modellen, de schijfzelfheeft nu een ingebouwde
lransmitter waardoor meer vermogen is verkregen Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in en uit het huis De Elite is u¡tgerust met een 20 cm of een z5
cm wide scan schijl aan jou de keuze Detectors met wÌde scan schijven gaan breder op de grond in
en 'pakken'daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten! Wide scan schijven ver
liezen bovendien mindervan hun dieptebereik met name in kleigrond. Opladeren Nikkel Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen

Aeeessoire pack

Î:::?ji,:.r.".r

€

199,-

en de draagtas met band ziin alarre

,.n"t",

€,949,-
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XP Metaaldetectors gaan
verh azi ngwekkend d i e p.,.
XP
))

Technische eigenschappen
Gold MAXX

r

Frequentie 18 kHz. o Regelbaar lJzer
r Heel sterk

volume in de alle metalen stand.

in het detecteren van kleine voorwerpen en
munten in vervuilde grond en onder stenen.
o Nieuwe gevoelerige microprocessor ¡ Nieuwe metalen XP connector van hoge
kwalite¡t. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel'
o Wordt geleverd met: Beschermkap, Baüerilen, Heuptas + riem en Koptelefoon'

))

Verschillende schotels
o27 cm. High EnergyWide scan schotel voor30% meer diepte

o22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24 x 12 cm schotel

¡

Heel sterk voor het detecteren van munten en
grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerige microprocessor.
o Zeer goede discriminatie. ¡ Wordt geleverd met: Beschermkap,
Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon

))
.

XP-Conectors

Waterd¡chte vergulde connectors

))

Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen

))

"q

Technische eigenschappen ADVENTIS
o Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.

*t

))

o Duurzame schotelkabel. ¡ ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mount te gebrulken. o Frequentie: 4,6 kHz' ¡ Dubbele
discriminatie. r Alle metalen stand. o Silencer schakelaar voor vervuilde grond.
o Vergulde afsluitbare schotelaansluiting r Grondafstelling. o Voeding: I AA
Alkaline batterijen of oplaadbare pack. r Heupmontage voor nog meer zoekgemak.

Opties

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

))

Garantie

2iaar op onderdelen en uurloon
Schotel: I jaar op onderdelen en uurloon.

o Elektronica:

r

Hulst (NLl, Tel. (0114) 370480 - fax (01141 370481
detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors.nl

Hans Meulensteen
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Mijn broer en zus zijn iñ ile 5o'-er jaren naar Austrâliêgeemigreerd, zoals
vele anderen . Zo'n to jaar geleden had ik de mogelijkheid hen eens te
bezoeken en meteen een gedeelte van Australië te bekiiken, het enige

werelddeel waar ik nog niet geweest was. Op één van onze tochten naar
bezienswaardigheden in de staat Victoria, kwamen wii terecht in het

plaatsje Ballarat in Oost-Australië waar ruim honderdvijftig jaar geleden
een goldrush heeft plaatsgevonden. De stad Melbourne heeft ziin

ontstaan waarschijnlijk te danken aan deze goldrush.

Duizenden Chinezen en andere
gelukzoekers landden aan de zuidkust en haastten zichnaar de goudvelden, soms zelfs te voet.
Later, toen Australië de "Alleen
blanken- en Aboriginals".politiek
invoerde, moesten deze Chinezen
weer het land uit. Zij ondernamen
alles om in het land te blijven, maar
daar had de toenmalige regering
geen boodschap aan. Hen werd een
test afgenomen om vast te stellen of
ze voldoende Engels konden spreken
en dus aanspraak konden maken op
een verblijfsvergunning. Met deze
test is dusdanig geknoeid dat wijwel
niemand (Chinees) het haalde. De
wagen werden o.a. gesteld in het
Spaans!! Ik moest hier aan denken
toen ik later oude claims vond, z tot
J meter diepe gaten netjes naast
elkaar, voor ons een aanwijzing waar
gezochl kon worden want de Chinezen wisten wel waar iets te vinden
was,

In Ballarat is een goudmuseum en
een oude goudmijn die door ons
bezocht werd en er is een nagemaakt
goudzoekerskamp waar je jezelf echt
anderhalve eeuw terug waant.
Regelmatig rijdt er een 'postkoets'
voorbij met zes paarden ervoor en er
lopen mensen rond in originele
klederdracht die tot in detail nagemaakt is.
Er is ook een mogelijkheid om goud
te 'pannen' in een beek die men
regelmatig van goudhoudend zand

voorziet, ik hoorde echter een jongen
klagen dat hij nog eerder een vis te
pakken kreeg dan goud.

Het goud, in de vorm van zeer kleine
schilfertjes, komt voor in kwartslagen die hier ter plaatse wel twee
meter dik zljn, dit is primair goud,
afgezel in holtes en kieren in het
lovarts door zeer hete gassen uit
diepere aardlagen. Er moet heel wat
gesteente verwerkt worden om een
hoeveeiheid goud te isoleren.

Het alluviale goud, dat is het goud
dat niét meer in de originele afzetnng zít (door erosie van de rotsen),
wordt gevonden met de goudpan in
de spaarzame beken en riviertjes of
in ieder geval met behulp van water.
In Australië wordt dit puddling,
panning (dish washing) of fossicking
genoemd, oer-Australische woorden
(bij opaal zoeken spreekt men van
'noodling'). Ook het zoeken met de
metaaldetector wordt fos sicking
genoemd alhoewel de echte goudzoeker zijn neus ophaalt voor deze
manier van zoeken o.a. omdat de
fijne gouddeeltjes met een detector
niet gevonden worden. Deze zeer
kleine goudschilfertjes hebben zich
in holtes, achter grotere stenen en in
l¡ochten van een beek of rivier
verzameld en hier hebben zich
grotere brokjes gevormd,de nuggets.
Dit is tenminste één theorie over hoe
de nuggets gevormd zijn.
Dan zíjn er nog de secundaire

afzetLingen dat is o.a. het goud dat
zich in afzettingsgesteente bevindt
zoals kalksteen, zandsteen ofhet
verderop in dit verhaal vermelde
ijzeroer, dat was oud rivierzand dat
miljoenen jaren geleden weer tot
steen(rots) is geperst, (conglomeraat). Nuggets worden alleen alluviaa1 of secundair gevonden.
De Aboriginals, de oerinwoners,
hebben zich nooit voor goud geïnteresseerd dit in tegenstelling tot bijv.
de indianen van Noord-Amerika.

Het museum, tegenover de mijn, is
voor mij aanleiding geweest om later

zelfook goud te gaan zoeken.
Hier zljn originele nuggets te koop,
al dan niet verwerkt als sieraad.
De prijs van een nugget wordt
bepaald door het gewicht maal de

goudprijs plus roolo. Daaruit kun je
opmaken dat nuggets niet omgesmolten worden. Ten eerste omdat
het nooit roo%" gord is, meestal is
een gedeelte zilver, ten tweede
omdat een nugget hoger wordt
gewaardeerd door de eventuele
koper, hier in Europa kun je er rustig
4o %bijtellen Verder geeft men in
het museum aan waarin de omgeving goud te vinden is d.m.v. een
kleine hoeveelheid goud, dat ter
plaatse werd aangetroffen, te laten
zien, hierbij valt op dat er verschil is
in korrelgrootte per locatie. Er wordt
een metaaldetector getoond die als
zeer ouderwets mag worden aangeduid, als je je horloge op 5 cm

afstand van de disc houdt, hoor 1'e
een zacht piepend geluid. Ik dacht

Wij togen naar een winkel in Bendigo, een plaats in het'goudgebied'

yoor zo'rt cursus inschrijven o.a. in

meteen: "Als ze hier met dit soort
apparaten zoeken heb ik nog een
kans om ook wat te vinden met mijn
detector". Verder staan hier vele
bekende grote nuggets, nagemaakt,
tentoongesteld, het is zeer indnrkwekkend te zien wat voor een enorme brokken er destijds gevonden
zijn. De grootste is de "Welcome
Stranger" zztS oz (62,879kg\, zo
groot als twee voetballen op elkaar,

waar detectors gehuurd konden
worden en vroegen de baas ofhij
mijn detector even na kon kijken.
Hij had een (test) munt ingegraven
en mijn detector reageerde daar
feilloos op dus geen klachten (dáár
niet). Tijdens het testen raaken wij
aan de praat en hij woeg ons hoe wij

was mijn nicht Nancy, de dochter
van mijn zus, geïnteresseerd geraakt
in het goudzoeken met detectors en
haar man ging allerlei informatie
inwinnen over de mogelijkheid goud

gevonden bij Bakery

Hill

op z inch

diepte onder een boomstronk. Hij
bestond voor 5o%" uit zilver, is wél
omgesmolten en bracht destijds US
$ zrooo op. Mijn nicht vond in
West-Australië een nugget zo groot
als een klein soort meloen en die
bracht ook $ zrooo op (Australische
dollars).

Kortom, een jaar later stond ik met
een wiend in Austraiië, elk met
een(zelfcle) detector envol hoop
maar nog niet bezeten door de
'goudkoorts'. Na een paar dagen
golfspelen om te wennen aan het
ti.jdsverschil (9 uur) - buiten zijn is
daar goed voor - gingen wij er op uit.
Mijn broer reed ons naar Ballarat en
even voorbij deze stad in een soort
weiland begonnen wij het grote
avontuur. Het eerste wat wij aan de
rand vonden was, hoe is het mogelijk, lege Coca-Cola blikken.
Opvallend was dat je tussen het
spaarzame gras midden in het
afgezel stuk land een bruine (ijzer)oerachbige harde grond kon zien en
ik dacht al meteen dat dat de nodige
storingen zol geven, en inderdaad,
ik kreeg na enige tijd weliswaar een
sterk geluid te horen, maar een VDI
nr. van -5, wat neer komt op half
vergane metalen, dus roest. Nú weet
ik zeker dat het een redelijk grote
nugget rnoel zíjn geweest. Wat is n.1.
het geval: na enige dagen zoeken
begon mijn detector weemd te doen
waarschijnlijk omdat wij de batterij
verkeerd oplaadden met een universele oplader, niet de originele dus
omdat wij, mijn wiend Dick en ik,
onze detector in de U.S.A hebben
gekocht met een rro volt oplaadeenheid waarvoor wij in Australië
geen adapter konden vinden.

zochten, wij vertelde hem met het
programma 'juwelry and beach' of
met'relic', hij vervolgde "waar
reageren jullie dan opl" Wij antwoordden op VDI 8o of hoger, hij
zei: "Fout! fe moet kijken naar -ro
tot +ro". En inderdaad staat dit ook
op de detector te lezen maar daar
hadden wij tot op dat moment geen
erg in. Later kon ik mij wel voor
mijn kop slaan toen ik zag hoe mijn
zwager een forse nugget uit de
bruine oerachtige steen hakte na een
mooi vol signaal.

Verder adviseerde de man van de

winkel te zoeken met het programma'prospecting' (goudzoeken), een
programma dat alle mineralen
aangee[t en dus niet discrimineert.
Het zal ongetwijfeld het beste progtarrnrraa zijn orn goud te zoeken
maar de Australische bodem is zo
zwaar gemineraliseerd dat het
apparaat bijna voortdurend een
pieptoon afgeeft met het gevolg dat
de batterij snel opraalte en weer
verkeerd door ons werd opgeladen
waardoor de storingen zich bleven
voortdoen.

Wij vonden in drie weken tijd;
Chineze munten, handgemaake
spijkers, kogelpunten afen toe een

Marybourough en Bendigo. Intussen

te vinden.
De volgende informatie werd gevonden: om goud te zoeken met een
detector kun je beter een Australi
sche detector nemen die speciaai
voor de Australische bodem gemaakt
is, de Minelab, hier wélbekend.

Als je enige kans op succes wil
hebben kun je het beste naar'WestAustralíë gaan en wel de omgeving
van Kalgoorlie, alleen alle gebieden
waar goud gevonden kán worden

zljn door de grote mijncompany's
geclaimd. f e kunt natuurlijk ook met
de nieuwste apparatuur in OostAustralië gaan zoeken, de prestaties
van de nieuwste Minelabs zijn
werkelijk fantastisch, ook op de oude
'afgegraasde' gebieden, alhoewel

ik

hier spreek van een gebied zo groot
als half Nederland. Met andere
woorden: er is altijd wel een stuk
grond vergeten of ondeskundig
afgezocht. Het betreft hier nuggets,
grotere korrels, en niet fìjn goud
want dat kun je in vrijwel heel
Australië vinden (m.u.v. de uiterste
zuidwest-hoek). Toevallig heeft mijn
zwager een goede wiend bij zo'n
mijncompany dus wist hij wáár hij

moest gaan zoeken. Hij kocht voor
zichzelf een gebruike Minelab en
leende er één voor mijn nicht op
basis die ik verderop in dit verhaal
zal uitleggen. Een jaar nadat Dick en

sruk gereedschap maar geen snipper
goud. Het kostte ook erg veel moeite
om een gaatje te graven, je kunt met
een vliegtuig landen op deze bodem
zonder er, bij wijze van spreken, een
centimeter in te zakken. Het enige
bijzondere wat ik vond was een
onderiijn van een vistuig met lood en
haken, op de helling van een heuvelll

ik geweest waren zljn zij afgereisd

Toch, wat wij opgedaan hadden was
een hoop ewaring en vooral hoe het
níét moet, later had ik veel aan deze
ewaring. Er wordt plaatselijk ook
goede voorlichting gegeven hoe het
beste gezocht kan worden, je kunt je

geleden.

met een oude landrover (four wheel
drive) en een soort caravan naar
W.A. vanuit Melbourne (ro dagen)!
De drie 'winter'maanden is de beste
tijd om zo'n avontuur te beginnen.
Het resultaat was overweldigend met
o.a. de nugget die ik eerder beschreven heb. Alleen wist ik toen nog niet
wat voor ontberingen ze hadden

Twee jaar later kreeg ik de uitnodiging orn mee te gaan naar West-

Australia (W.,{.). Ikwas intussen als

militair

afgezwaaid, na 36 jaar, en

3 x zilver
Het was een mooie zaterdag halverwege
oktober zoo3 ik belde mijn zoekmaatje op

of hij mee ging zoeken, maar helaas; hij
moest werken. lk pakte de auto met de
gedachte de Betuwe in te duiken. Het was
onderhand al rz uur geweest en ik reed
met de auto op de Ar5 en zie aan de rech-

terkant van de weg een grote maisakker,
laat ik het daar maar eens proberen.

Na wat bronzen voorwerpjes gevonden te
hebben lo¡ram er na een half uurtje
zoeken een puntgaaf zilveren dubbeltje
van Koning Willem r uit de klei.
"BINGO" die is binnen. Na zo'n vondst
k ijg je gelijk een beetie ver[ouwen in
een akker, na een kwartier en een duit
later weer een mooi signaal, effe de
schep de klei in HAKKEN en daar kwam
een mooie zilveren mantelknoop te

voorschijn.

Mijn dag kon niet mee¡ stuk, in die drie
jaar dat ik zoek twee keer zilver op één
daghad ik nog niet mee gemaakt. Na
nog een tijdje gezocht te hebben begon
de inwendige mens te wagen, de auto
ingestapt de vondsten nog een keer goed
bekeken en gauw op zoek naer een
benzinepomp voor de nodige versnaperingen. Na wat gegeten en gedronken te
hebben was ikverder de Betuwe ingedoken en was vlakbij een bekende plaats

had dus tijd genoeg en was enigszins
gewend aan vr'at ontbering. Ik zou
acht weken blijven.'Wij ontmoetten
elkaar in Kalgoorlie waar een zus van
mijn zwager woont en van daaruit
zouden wij richting Leonora zoo km
vaak over ongebaande wegen rijden,
z.g. dirt roads. Het klinkt dramatischer dan het is want deze zandwegen zljn, door de harde ondergrond,
zeer goed te rifden, de maximumsnelheid wordt er vaak gemakkelijk
gehaald. In een klein dorp (zes

onder de zoekers. Ik had daar ooit een
keer een akker ontdekt waar middeleeuwse spulletjes op lagen, "t¿at ik
daar weer eens gaan kijken", dacht ik
met in mijn achterhoofcl dat als het
niks was ik altijd nog terug kon naar
de eerstgenoemde akker. Na een half
uur tot drie kwartier zoeken had ik nog
niets bijzonders. "Tijd om op te stappen", dacht ik, maar een paar zwaaien
met de schotel later klonk er een mooi
signaal in mijn koptelefoon. In een klein
stukje klei zag ik weer wat glimmen: ''t
Zaltoch niet...", dacht ik nog, en ja hoor
mijn derde zilver die dag was een
penning van Floris V van Holland,
geslagen in Dordrecht met een datering tussen n56-t258, in goede staat
(determinatie door dhr. van Verwijnen
op de zoekdag in Oene).
Nu kon mijn dag helemaal niet meer
stuk. Bij thuiskomst heb ik een paar
bekenden gebeld om mijn geluk te
delen. Dus liikt mii het ook leuk als ik
het met andere "zoekers" kan delen
in het Detector Magazine en te
zeggen dat het niet altijd om "goud"
of andere zeldzame vondsten hoeft

Zílveren

dubbelþ

KoníngVillem I

Zìlveren montelknoop

te gean.

Met wiendelijke groet,
Hørro vøn Houten,

Zlveren penning
Flo¡is V von Holland
Dordrecht, n5Ge58

Veenendøøl

huizen) werd proviand, water en
dergelijke zaken ingeslagen in een
winkel die je alleen in dit soort
gebieden tegenkomt, een gemeentehuis, postkantoor, restaurant groente-ij zerwaren-levensmiddelenwinkel
waar kerkdiensten werden gehouden
en brood wordt gebakken, die dienst
doet als drogisterij brandstofdepot en
apotheker, de burgemeester woont er
en vóór de nieuwe wapenwet kon je
er ook nog wapens en munitie
kopen.

Hier kun je een vergunning kopen
om goud te zoeken (r5 dollar) en hier
kun je vertellen dat je de outback in
gaat - het is verplicht dit te doen - en
uiterlijk na 8 à ro dagen hier weer
terugkomt.

Deel z volgt in nummer

7j!

Za€KDAG oexle
Wat een drukte op

t

november in Oene! 335 deelnemers

aan de wedstrijden, veel zoekers die alleen kwamen voor
het determineren en de gezelligheid, partners en kinderen.
De zaal puilde aan alle kanten uit. Zoveel zoekers bii elkaar

hebben we nog nooit meegemaakt. De sfeer was perfect,

het leek wel één grote familie. En zoals gewoonliik hadden
we weer enorm geluk met het weer, geen druppel.
Jammer genoeg waren de velden aan de kleine kant. Vanwege het mooie droge weer in het najaar, hadden enkele
boeren, terwijl ze wisten dat er een zoekwedstrijd zou

komen, de velden al ingezaaid. Hier konden wif dus niet
meer terecht, en zodoende waren wij genoodzaakt r week
voor de zoekdag nog op zoek te gaan naar nieuwe velden.
En die waren aan de kleine kant. Toch werden er op die
velden enkele Romeinse vondsten gedaan.
De mensen van het determinatieteam hadden de hele dag

hun handen vol aan het determineren van de meegebrachte vondsten. lle hebben weer veel foto's van de vondsten
gemaakt en die komen na determinatie in het magazine.
Als organisatie vonden wij het enorm gezellig. Het ¡s alt¡id
leuk weer allerlei bekenden te zien. We hopen volgende
keer weer op echt grote velden en rekenen dan ook weer

op uw komst.

-å-'"-*",

í

Gewichten, maten en wat dies meer zij

Geachte collega zoekers,

Hierbij gegevens en foto's van enkele vondsten welke ik

Onlangs was er weer een zoekdag in Oene.
paar jaar niet heen geweest, dus ik dacht ,,
weer eens een kijkie nemen.',

gezien heb op r noveml¡er 2oo3 te Oene. Het was een
uitstekende dag.

Gewapend met detector aangekomen in Or
mooi druk. Na te zijn ingeschreven en wat
gepraat te hebben over de hobby togen wij
zoekveld.

I--t

.

Het veld was niet al te groot voor al die bezr
mocht de pret niet drukken, want als je voo
een zoekdag komt kun je beter voor jezelf e
ken.
Het gaat er deze dag dan ook meer om om
aan te halen. Na enige uitleg werd het start¡
kon begonnen worden met het zwaaien van

i

Afu. r
Twee Friese muntgewichten, datering omstreeks r75o.
Rond het midden van de r8e eeuw wordt de goudgewichtmaker Andele Andeles te Leeuwarden vermeld, maker van
zilveren muntgewichten met gegraveerde opschriften (zie:
Het volle pond - het wegen van munten in de r7e en rge
eeuw -, Munt en Penningkabinet te Surhuisterveen, r996).

Na een kwarLier veel storing en weinig vond
je het terrein haast niet weer en leek het me

terrein van de NAVO, zoveel schuttersputte.
ven zijn.

Van omstreeks dezelfde tijd dateren deze ronde messing
muntgewichten. Het Fries museum heeft er 4o stuks
waaronder ro zilveren. G.M.M. Houben vermeldt in ,Munt_

De kniebanden zouden je tot achter de oren
zoveel gaten die los blijven liggen!!l

gewichten voor munten van de Nederlanden,, pp. 43 e.v.:
'vervaardigd door A. Andeles, voot 1754'.

Na een tijdje zoeken een mooi signaal, maar
een stukje lood, weggegooid door een mede:
veld. Zo volgen er nog vele mooie piepen var
het afval van zich afflikkeren (vergeef me mì

Afb. z en
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Het vermoeden is zeer sterk dat dit gewicht in Nijkerk is
gekeurd, nadat het eerst omstreeks 1789 in Amsterdam was
geijkt. Ik heb extra 'bewijs'verzameld: Nijkerk ijkte name_
lijk met de 'N' en het ambtswapen. Tot nu toe echter maar
drie gewichten gezien die dergelijke ijkmerken droegen;
van twee stuks was de herkomst onbekend.

Rio Holtmøn

bruik).

Mensen, je krijgt aan het begin van de wedst
plastic tas voor de rommel: GEBRUIK DIE I

ooK!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dan voorkom je een hoop ergemis bij anderr
wel dat je niet met een halve snorfiets in de t
maar neem de troep die je dragen kunt mee.
weilandzoeker en als ik zo,n chaos achterliet
tuinders dan had ik al heel wat aftlrukken var
klompen achter op mijn broek gehad en had
zich scheel staan wassen om alle mest en mc
deren.

Zie ditals opbouwende kritiek en maak alle
neem uw afval mee naar huis.
Minne moeite, goede reclame.
Met wiendelijk groet,
d¿.

Medezoeker.
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Dele ction 5y etems Hon'4 nd .
White'ø Elecfronicø lià.

" iø àe àoor

t;:

offr cië el

a an ge stel à e imp o rteur van
er a n à ere White'a m eta alà etecto)
ren, Daar wij aervice en afteraaleø
hoog in onø vaanàel hebben øtaan,
zijn àe àoor onø aangealelàe White'a
verkoop- en øervicepunlen op àit overon à

I

zichl belrouwbaar

en lerzake kunàíg.

lnàien gewenst kun je natuurlijk altijà
zowel telefoniech (van'ø ochtenàa
09.3O lot'ø avonàa 21,3O:

03A-3636591) aløwel via

et-maíl

fax conlacl met ona opnemen.
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tVil Hofman
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Eric Jan Roozen
Rol,l,eràam

tel: 010-467Ò47A
LTMBURG

Miliron àetectie
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'"Marleen?orlegies Hoensbroek
Aaltén
tut: O4b-5231822
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,, Muaselkanaal

6elga àetect
Jean ?. Calmeyn
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(32)O51-2O5O06
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FRIESLAND
_-Lankman àeteclie
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Oîf. D1H øervice
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rel: 024-6774063

Wolve7a
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ADSG àetectie
Joa Kaàijk
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e-mail:
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WHITE'S ZOEKT HET UIT,. }OOO'
OOOOTOT OP DE BODEM!
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WHITE'' SPECTRUM XLT

Al vanaf 1994 iø àe )pectrunt XLT een hoo4waarài4e profeøeionele
àigitale White'a àeLector àie keer op keer bewezen heef'L in het
topøeqment thu¡t [e horen en echt n¡et moeilijk in
qebruik ía! V/oràt qeleverà met, onze

.peciale DOH proqrammab welke voor
u

iteL.e k en à e bevteze n re

ø ul

f;a Le n

øf,aan!
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WHITE'9 SPECTRUM DFX

beste metaalàetector ooíl qemaakì! MeL àe zelf inøt elbare zoekfrequen.Liee
en 4ronàfrlterø ia àe DFX àooàøl,il op àe vuìløI;e akkere, ataàø7ronà en zoute
ôtrânàen. Het zoeken ío noq nooiL. zo proàuctief 4eweeet. Met àe vter
øpeciale D9H zoekproqrammab hebben anàere merkàetect oren
het nakijken. Moeilijk?..... nee! De Whiteb àpectrum DFX, een
De

aanraàer om teleurøl;ellinqen te voorkomen!

\:È

o¿.

Zeeuwee DFX muntschat.

WHITE')

CLA)'IC

IDX PRO

àeteator uít het míàdeneeømenþ. Vonàøtinformatie via heL beelàøcherm en inetellin4en míààelø 3 knoppen en 1 øchâkelaar. Uít breiàbaâr met het inmiààelø befaamàe Turbo pakkef.
De beete Whíteb

De Claaøic IDX Fro.,... âlweer een White'a àet ecl,or met àiep4anq voor veel

zoek- en vinàplezier!

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

lnternet: www.metaa ldetectors.n
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rAf OÌ Vf,OK ILOEÃTLUI
Afgelopen hete zomer ontdekte ik in Nieuw-Loosdrecht naast
een biina voltooide nieuwe villa een

flink stuk omgeploegde

legakker. De terreinman ì¡/as nog bezig met egalisatie en ik
vroeg de l¡estuurder van het graafvehikel wanneer er inge-

zaaidzouworden. Dat zou pas over een paar dagen gebeuren.
Volgende vraag: of ik wellicht het stuk grond met mijn Whi

zijn stricte teiefonische aanwijzingen) om het LCD-scherm te
openen. Et waren inderdaad een paar microscopische druppels te zien. Met het allerzachtste, niet pluizende doekje dat
we konden vinden werd er gedept en vervolgens, op aanraden
van Ruud, met een haarblazer op afstand en niet te heet op

bezwaar tegen zou hebben. Uit ziin antwoord maakte ik op

het prinþlaatje geblazen.
Om een lang verhaal kort te houden ... na enige tijd werd de
boel weer in elkaar gezet en Anton was ztchlbaar opgetogen
en opgelucht toen de White's ID weer precies deed wat hij

dat er geen problemen zouden zijn, dus ik pikte dit op als een

doen moest!

te's Classic

III mocht

belopen en of de eigenaar daar mogelijk

toestemming.
'Wat
Samen met Anton er de volgende dag heen. Het veld was
inmiddels zo glad als een biljartbal en prachtig om te belopen.
Daar gingen we! We liepen snel, want er was nauwelijks enig
geluid te horen. Anton trofeen gespje, halverwege het ongeveer 2oo meter lange terrein. Maar het einde van onze verkenningstocht was al dra in zicht. In de vorm van een manspersoon die in razende vaart aan lcwam hollen vanafde
nieuwbouwvilla. Dat zat niet lekker! Dat zagen we zol In een
tekenfilm zou de man afgebeeld zijn met stoomwolkjes uit

is nu de moraal van dit ware verhaalì Zorg aTtlldvoor
toestemming van de persoon die daarvoor gerechtigd is. Als
het een belangrijk veld betreft zijn er lieden die het schriftelijk laten vastieggen. Misschien overdreven, maar het overwegen waard.

Mocht het toch tot een handgemeen komen, doe dan in elk
geval aangifte en laat het niet, zoals wij deden, op zlln beloop.
Wij detectorjongens zljn geen honden! Ook al ziin we in
overtreding, we hebben ook onze rechten!

oren en neusgaten!

Anton stond dichtbij het water en ik hield me middenin het
veld onledig. De man schreeuwde dingen in de trant van "Wat
moet je hier op mijn land" en begon woest tegen Anton aan te
scheuken. Er ontstond een worsteling. In dit soort situaties
ben ik een angsthaas en ik schuifelde nog meer terzijde. Maar
Anton zat in nood. Hij kon niet op tegen het ploertige individu, dat bovendien nog brieste dat hij eigenlijk de honden op
ons af had moeten sturen. Het einde van het liedje was dat
Anton, compleet rnetzljn zo gekoesterde White's Classic ID
met beeldscherm en al de plomp in gewerkt werd! Schandalig
gedragvan zo'n omhooggevailen nouveau riche, die zijn geld
zeer beslist op een foute manier had verdiend. Geen enkel
normaal mens kan zich een villa met grond ter waarde van
zeker een miljoentje of zes veroorloven!

En als uw detector te water raakt, doe dan ook zoals wij. Zo
snel mogelijk (en zo voorzichtigl) mogelijk het toestel openmaken en deppend (nooit wrijvend!) en blazend drogen. En
probeer dan ook meteen telefonisch contact te leggen met de
leverancier. Als de service goed is zalhti u ook net als Ruud
de Heer met raad bijstaan!
Bij het openschroeven van het toestel is het raadzaam om een
stuk wit doek of papier uit te spreiden om daar precies in
volgorde de vrijgekomen schroefies en moerties op neer te
vleien. Doch laten we hopen dat geen van beide ooit nodig

zullen blijken

Te zl1nt.

G.P. Buhr

De politie van Loosdrecht was slechts via een onpersoonlijke

intercom bereikbaar en we zagen afvan verdere stappen.
Anton was letterlijk en figuurlijk aangeslagen en maakte zich
tijdens de rit terug naar huis de grootste zotgeî orn zijn
kletsnatte detector. En terecht! Zo'n fraai toestei koop je niet

Je vondÇtøn

eventjes elke dag!
Eenmaal thuis nam ik maar het heft in handen en begon de
schroefies los te draaien. Er was niets te zien in het inwendige. Maar het display bleefkuren vertonen en het toestel leek
op ho1 geslagen. Bovendien begon zich op het scherm een
soort condens te vormen, dus het zat allesbehalve lekker die
zondagmiddag. Dan maar Ruud de Heer gebeld, de leverancier van de White's ID. Het bleek niet moeilijk te zijn (onder

eon Heine
moøite!
\
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Om mæ te doen met de "Vondst van het iaar" dient u een verhaal, van Gnminste r5o woorden,

(,

te schrijven over het door u gevonden obiecl Natuurl¡ik stuurt u duidelijke foto's van het

vooruelp mee. Voorverpen van archeologísche waarde dienen te worden aangemeld.
4)
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N¡et altijd! llant voor mij kwamen alvast twee dromen uit:
ik vond een middeleeuws munschatje uit 13oo en een
gouden Keltische stater.
Drie jaar geleden had ik op r 4oo m van mijn huidige
vondst van zilveren munten reeds vijf aaneengekoekte
munten uit l6oo opgegraven. Daarom bracht ik aan deze
akkers nog verschillende bezoekjes want "ie weet maar
nooit". Dat de aanhouder wint, werd bewezen. Op een dag
haalde ik iets uit de grond: "een schroefdop", dacht ik eerst.
Maar bif nadere inspectie zagikdal het munten waren die
als schroefdraad op elkaar lagen. lk haalde de tien munten
voorzichtig uit elkaar en reinigde ze met citroenzuur.
De oxydatiekorsten losten op als sneeuw voor de zon.
Nu was de vraag nog: "van wie, en uit welke tijd zijn die

munten nu eigenlijkì" lk scande de munten en zette ze op
de vraagbaak van Ben's zoekpagina. Het determinatieteam
van Ben Oonk leverde puik werk, waarop ik de munten ook
aanmeldde bij het IAP (België). Volgende determinatie werd
aan de tien zilveren munten gegeven:

Munt r:

Henegouwen Jan I van Avesnes (rz8o-

r3o4) halve groot.

Munt z
(twee stuks):

Vlaanderen Robert van Béthune (t3o5 t3zz)
zf 3

Munt

rijder grooT.

3

lz rijder groot, moeilijk te determineren.

(twee stuks):

t

MunT 4:

Bisdom Luik Hugo lllvan Chalons
(r295 r3or), tfz adelaars groot,
geslagen te Statte.

Munt

6

(twee stuks):

Jan

ll van Brabant (lz943tz) "halve"

groot met vier leeuwen.
Ceslagen te Dalhem.

Munt

5:

Luxemburg Hendrik Vll (r288-13o9),
t fz adelaars grooI.
Vermoedelijk geslagen te Arlon.

Munt

7:

Loon Arnold fz79-t34),
z adelaars groot, geslagen te Hasselt

tf

Rudy van Cutsem

cs sssr
Laat alles maar aan de SSTcomputer over. De CS8SST

beschouwt uw wens als zijn
commando - zoals een gecomputeriseerde detector behoort te
doen.

- Computergestuurd.
- lntelligente

-

-

SST

grondscanning.

SmañScan identiñcatie op het
display.
Snelle objectherkenning met

audiosignalen.

- Pin-Point voor een exacte

De GSBSST is u¡tgerust met de

u een nieuw detecterend opera-

SST Smart-Scan computerbesturing. De gebruiksvriendelilke,

ting-systeem zoekt dat op
moeilijke vindlocaties gegaran-

multifunctionele detector ¡n
optima forma. De van SSTtechnologie voorziene GSBSST is
een mijlpaal in de detectiewereld. Hij pakt de draad op waar
andere detectors het laten
afweten. Als uw detector het niet
meer redt, als uw multifrequentie-apparaat kuren vertoont, als

deerd resultaten levert - dan
kunt u niet om de GSBSST heen!
Het systeem van de CSSSST
heeft niet de traagheid van de
ultif requentiedetector
Een computer op zijn best. Geen

m

programma's die moeten worden
geactiveerd. Hij kan eenvoudig
niet in de fout gaan.

NEWFORGE Rl
krachtige computerbesturing en
zeer gebruiksvriendelijk.
De Rl is al operationeel en staat
al startklaar zodra u hem aanzet.
Het Computer Aided Search
System (CASSY) zorgt ervoor dat
alles met topkwaliteit blijft
functioneren. Het verlichte

C-Scope is erg trots op haar
nieuwe topmodel. De Rl is een
volkomen nieuw type detector
met computerbesturing en zal als
een tornado door de metaaldetectiewereld r azen. Zli noemen
hem dan ook de Newforce Rl.
Compleet nieuW met een

display geeft informatie over de
identiteit van het signaal en de
zogeheten Real ììme Ground
Radar Simulation laat u de
signaalinformatie zien waarmee
het instrument bezig is wanneer
er iets gevonden wordt.

plaatsbepaling en het herekenen van de diepte.
- Audio discriminatie met beltoon.
- Vuil- en waterhestendig.
- ßobuus4 licht in gewicht en
peñect u itge ba I a nc e erd.
- Batterijvoeding I x penlite AA.
- Lichtgewicht 20 cm zoekschijl.
- Werkfrequentie van 12,5 kilz.
- Gewicht inclusief hanerijen,
2 kg.

-

3

jaar Gelan garantie!

Alle

hi erond

f u n cti e s zij n

e

r

g e

noemd e

comp

ute rg estu u rd.

- Audio discriminatie.
- Visuele discriminatie op het

-

display.
Gevoeligheid.

-

Keuze prcgrammering.

- 0bjectherkenning.

-

Tuning.

- AC en DC vercterking.
- Zoekstanden.
- Pin-Point voo¡ exacte plaatshepaling.
- Motion.
- Volumeregelaat
- Batterijweergave op het display.

- B innenl and/stra n d afstel I in g.

-

Grondcompensatie.

-

LCD display met helde¡heid en

cont¡ast.

- Analoge en digitale werking.

-

Echte grondradar simulatie.

- 3 jaar volledige Gelan garantie!
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Terrein Prins

Vriidag r8 mei zoor. Ik had gehoord dat Epko en zijn medewerkers twee

7

kavels verder waren begonnen aan een opgraving. Aan het einde van de

çlr

middag ben ik toch even gaan kijken met miin jongste zoon Levi van vier
iaar. Op de locatie aangekomen zag ik verspreid over het terrein een paar
proefsleuven en een paar dicht geschoven sleuven. Epko was de spaden aan het

D elf s bl o u

schoon maken en de spullen bii elkaar aan het zoeken voor vertrek. Hij vertelde
dat de opgraving er al biina op zat en dat er enkel proefsleuven waren gegraven

om een indruk van de geschiedenis van het terrein te kriigen. Terwiil we aan het
praten rvaren, vroeg Epko of ik even mee \ilou lopen naar het einde van het terrein
waar een lange proefsleufwas geglaven. In deze sleufwaren sporen uit de
Romeinse periode en de Middeleeuwen zichtbaar.

Ik ben wel gewend om bij opgravingen te zijn na zoveel jaar, maar je
kunt er maar beter niet in het net op
gekleed zijn. Die pech had ik deze
dag wel. Voor mezelf viel het gelukkig wel mee maar naarmate we
verder het terrein op liepen werd
Levi spelend met stenen in de vele
plassen steeds grijzer van de bagger
en de klei (Sorry fudith).
Van Epko had ik ondertussen toestemming gekregen om er te gaan
zoeken, maar hij verwachtte niet dat
het veel zou opleveren daar er al
gezocht was met een detector tijdens
de opgravingen.
Op zaterdagavond kreeg ik ineens de
'kriebels'. Het zat me niet lekker wat
Epko had gezegd over dat er weinig
was gevonden en dat er ook wel
weinig uit zou komen. Ik denk dat
vele zoekers dit gevoel wel herkennen. Het idee dat je toestemming
hebt op een 'Alocatie' en je zou er
niets mee doen. Het betrof hier wel
het oudste klooster van Delft. fe gaat
je afvragen wie er heeft gezocht, of
diegene wel goed heeft gezocht, ofie

een goede detector heeft en hoe hij
zijn discriminatie in had gesteld enz.

Ik hoopte dat nog niemand me voor
was geweest met zoeken, omdat het

van een fraaie profielgesp die er nog
tussen hing (afb. r). Na de gesp te
hebben gereinigd in het water zag ik
dat er langs de zijden van de plaat

terrein wij toegankelijk was. Al snel

een 'visgraat'motief was ingegra-

bleek dat er verspreid over het

veerd. Dit zag er hoopvol

terrein een paar kuiltfes gegraven
zijn. Toch liet ik me er niet door van
de wifs brengen en liep met een kop
koffie het terrein verder over om te
kijken waar ik de beste kans van
slagen had. Al snel had ik die gevon-

ondanks het bericht dat er tijdens de
opgraving weinig was gevonden.
Ik ging zoeken op de plek waar het
vroegste aardewerk lag met de hoop
dat er ook vroeg metaal firssen zou

den en ging aan de slag. Op een
'nieuw' terrein begin ik meestal met
de concentrische schotel, dat vind ik
met een Lobo wel een vereiste.
Al snel kreeg ik goede signalen enkel
waÍen ze in de regel wel een paar
meter lang. Het terrein lag namelijk
l¡ezaaid met lange stukken kabel en
ljzeren binten. Na zo'n ro minuten
kreeg ik een mooi helder kort signaal
in een brok oude klei. Na de l¡rok
klei uit elkaar te hebben gebroken
bleef er een stuk metalen strip over.
Omdat ik het niet ter plekke kon
determineren ben ik het gaan
schoonmaken in het water van de
Schie. De strip bleek de plaat te zijn

uit

liggen. Het recente puin (kabels en
ljzeren binten) voerde de boventoon
en bemoeilijkte wel het zoeken,
maar ik had toch wel goede hoop.
Na verloop van tijd had ik een klein
helder signaal.

Aþ- t
Profelgesp
125G140O
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w pl i nttegehje

kleinste metaaltjes was het even
zoeken in het beetje grond dat ik nog
in mijn handen had. En ja, een klein
schijfie, even goed kijken naar beide
zijden en dan een kruisje, een kopje
uit de dertiende eeuw.
Woensdag z3 mei zoot. Voor vandaag had

ik met Epko afgesproken

dat ik in de ochtend even zou assiste-

ren bij de opgraving die bijna op zrjn
eind liep. Toen ik bij de opgraving
lo¡¡am was er een sleuf gegraven van

veertig meter lang en zo'tt drie meter
l¡reed. Duidelijk was te zien waar'
zich kuilen en greppels bevonden.
Naast de sleuflagen vier kleine
bergjes grond die apart waren gehouden voor verder onderzoek. Drie
bergjes waren van blauw/grijze klei
en een van restmateriaal van een
afvalput uit de late middeleeuwen.
Als eerste ben ik met de detector
deze bergjes afgaan zoeken, enkel
Ieverde dit niets op. Aan de andere
zijde van de opgravingsleufbevond
zich de rest van de uitgegraven
grond. In overleg met Epko ging ik
deze langwerpige berg uitzoeken.
Een nadeeÌ was enkel dat er recente
spulÌen (kabels en ijzeren binten) en
oude spullen door elkaar konden
liggen. Uit de vierde berg die ik
onderzocht lo,vam een duideliik
signaal. In eerste instantie verwachtte ik dat het niets zou zijn daar ik
boven blauw/grijze klei aan het
zoeken was en daar onder recente
grond lag. Ik groefde klei opzij en
het signaal was weg. Toch maar die
kleibonk eens goed afzoeken, en ja

hoor daar was het signaal weer.
Voorzichtig ben ik de kleil¡onk uit
elkaar gaan halen. Wat ik vewolgens
in handen had was op het eerste
gezicht een speelloodje. Toen ik het
had afgespoeld in water zag ik dat er
iets op stond maar echt duidelijk was
het niet. Terwijl ik naar Epko toe liep
die in de sleuf aan het graven was
zag ik vaag kleine rondjes op het
voor-werp, het waren de haren en de
baard van een Romeinse keizer: mijn
eerste Romeinse munt in Delft
gevonden!

Toen Epko hem verder bekeek zag
hij mogeliik ook Vrouwe Fortuna
met een olijftak in haar linkerhand
op de keerzijde. Na de munt een
vondstnummer te hebben gegeven
ging ik verder zoeken op dezelfde
locatie en binnen enkele seconden
weer een signaal. Op dat moment
denk je: " zal het weer een munt zijn

of misschien weÌ een fibulaì" Het
werd geen van beide, het was een
stukje brons, een randshrkje van
Romeins vaatwerk. Deze twee vondsten bevonden zich precies tegenover een van de drie bergjes met de
blauw/ grijze klei waar al Romeins
aardewerk in was gevonden. Verdere
vondsten heb ik deze dag niet meer
gedaan. Ondanks dat de graafmachine de berg waar de Romeinse
vondsten waren uitgekomen had
uitgespreid.

Taterdagz6 mei zoot, De proefsleuven waren weer dicht gestort en het
terrein lag er weer strak en verlaten

bij. Hoewel ik vier dagen niet de újd

en gelegenheid had om te zoeken
was ik bang dat er al driftig was
gezocht en er weinig meer uit de

grond zou komen aan vondsten. Het
eerste gedeelte van mijn gedachte
klopte aardig, er was al gezocht op de

dichtgestorte sleuven. Wat miin
tweede gedachte betreft had ik het
gelukkig mis. De sleuf waar ik de
woensdag ervoor had gezocht leverde
niets speciaals op en ik vond er
hoofdzakelilk recente troep en wat
oude spijkers en nagels. Wat verder
op het terrein waar ik de zondag er
voor het kopje had gevonden was de
grond weer geroerd. Daar uit de
sleuf niets meer lcv¿am aan vondsten
ging ik hier maar verder zoeken. Wie
niet waagt, die niet.... En al snel vond
ik een stripje koper wat rond liep aan
het uiteinde. Door de recente verstoringen die op de locatie lagen zou
menigeen het direct hebben weg
gegooid, maar omdat ik iets dergelijks aÌ eerder had gevonden (enkel
wat groter) leek het me verstandig
het even af te spoeien met water. En
ik herkende een riemhouder uit de
Ìate dertiende ofvroeg veertiende
eeuw (afb. z). Een paar meter verder
weer een mooi signaal weer een
gesp, en weer een woege op het
eerste gezicht. Dit type kende ik van
een Engels boek. Ter-wijl ik het in
mijn hand had, vroeg ik me af waar
de tekst was die op deze gespen
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regel voorkomt. Langzaam werden
de eerste letters zichtbaar. Na het
afgespoeld te hebben, werd de gesp
duidelijker en waren rondom de
letters en de kruisjes te zien (tflr.f).
'Wat
verderop vond ik nog een

versierd speeÌgoed schoteltie wat er
erg verteerd ui| zag. De rest van de
zoekochtend leverde niets schokkends meer op.
Een paar weken erna werd er over de
gehele lengte van het terrein een
sleufgegraven voor de riolering.
Daar ik pas laat in de middag kwam,
was er al gezocht en was er nog
iemand bezig met een detector.
Hoewel hij zei weinig te hebben
gevonden, leek het me maar beter
om even te wachten tot hij weg was
om goed te gaan zoeken. Dit was
geen slecht idee, want ik vond toch
nog genoeg aan muntjes en voorwerpjes die de andere zoeker gemist
had. Halverwege de sleuf was duidelijk te zien waar ooit de gracht om
het klooster had gelegen. Dit was
vooral te zien aan de aardewerk
scherven die in grote getale uit de
berg staken. Ook op het grondvlak
was dit duidelijk zichtbaar. De
volgende dag ben ik nog even wezen
zoeken en vond een mooie mesheftbekroning ("fu. +) en een stuiver van

Philips de Schone.
Nadat de sleuf weer was dichtgestort
vond ik er een vroeg lakenlood van
Delft van rond r4oo (afb. 5). Het
bijzondere aan dit lakenlood is dat
het Delftse wapen erop staat dat later
is veranderd en pas in de tweede
helft van de zestiende eeuw weer
temgkeerde op de lakenloden.
Ook vond ik er een fraaie rekenpenning uit Frankrijk die gedateerd kan

worden in de vijftiende eeuw.
Aan het einde van miin vakantie

belde ik naar Epko ofer nog iets
bijzonders ging gebeuren, en Epko
meldde dat er aan het Koningsveld
net een opgraving was afgerond. Het
betrof een groot vierkant vlak waar
was gezocht naar een Romeinse
nederzetting of sporen daarvan.
Helaas had ik niet bij de opgraving
aanwezig kunnen zijn, maar kon ik
in het weekend erna gaan zoeken.
De grond afkomstig uit het gat was
er naast gestort. Het zoeken op deze
grond was totaal geen pretje daar
door de regen de grond met water
verzadigd was. Het resultaat was dat
je op sommige plekken tot over de
knieën wegzakte in de klei en zanderige grond. De vondsten vielen een
beetje tegen met deze hoeveelheid
grond, een paar pijpenkopjes en een
deksel ven een tabaksdoos uit de
eerste heÌft van de negentiende eeuw

met een stier erop afgebeeld (afb. 6).
Nadat de bergen grond weer begaanbaar waren en er redelijk gezocht

kon worden werd ook duidelijk waar
de oude Ìagen zich bevonden. In een
van die oude lagen vond ik een
Romeinse sesterties van Hadrianus
(rr7-r38 na Chr.). Iedere week keerde
ik wel even terug om een stukje afte
graven met meestal weinig tot geen
resr-rltaat, tot op een zondagochtend
halverwege oktober, Dirk en ik
spraken af weer eens samen te gaan
zoeken. Door gebrek aan geschikte
Ìocaties zouden we wat gaan afsteken
van de bergen die er nog lagen. Dit
leverde in de eerste uren niets op en
we spraken afdat we nog een kwartiertje zouden zoeken. Nadat ik op
een ander shrkje wat had afgestoken

en met de Lobo doorzocht, was het
raak: een stillus (afìr. 7). Dit was geen
alledaagse vondst. Met goede moed
werd er verder gezocht en na viff
minuten zoeken was het wederom
raak, ditmaal een perfecte reliëf

riemtong (afb. 8). Uit de resterende
grond werden geen verdere vondsten
gedaan die dag.

Toen ik de volgende dag de stillus
ging aanmelden bij Epko Bult, zei hil
dat er vanuit het RMO te Leiden een
onderzoek liep naar schrijfstiften die
waren gevonden in oude steden.
Daar ik er al twee op een andere
locatie had gevonden en ik nog
steeds de

munt van Hadrianus aan

Bouke Jan van der Veen zou laten
zien, leek dit me wel een goede

gelegenheid om weer eens naar
Leiden te gaan om alle vondsten te
laten zien. Nadat ik de munt aan
Bouke |an had laten zien, kwam het
gesprek op de schrijfstiften en liet ik
deze zien. Toen haalde Bouke fan de

schrijfstift die ik de zondag ervoor
had gevonden precies uit de andere
schrijfstiften en hij vroeg ofdeze
schrijfstift van dezelfde locatie als de
munt afkomstig was. Na de bevesti
ging van mijn kant zei hij dat de
schrijfstift in dit geval wel eens
Romeins kon zijn. Tijdens het
bezoek aan het RMO werden de
vermoedens van Bouke fan door
Anemieke Willemse bevestigd en
werd de stillus officieel als Romeins
gedetermineerd. Toen ik eind
december \À/eer eens ging kifken op
het terrein, waren daar de bergen
totaal afgevlakt. Dit leverde eigenìijk
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niets bijzonders meer op, althans op
dat moment. De enige vondst die ik
had gedaan, was een soort uniformknoop met een wapen erop met drie
lelies.

Als ik halverwege januari met een
zoekmaat ergens ga zoeken en ik
hem de vondsten van die dag wil
laten zien, blitkt dat de knoop zich
nog in het vondstenpotje bevind.
Gelukkig doe ik er altijd water in dus
de vondsten kunnen dan niet uitdrogen. Eenmaal thuis maakte ik
maar gelijk de knoop schoon met de
rest van de vondsten die ik had
gedaan. Tot mijn grote verbazing
bleek na de eerste reiniging dat de
knoop totaal iets anders was, en wel
een muntbroche uit de late Middeleeuwen. Ik heb de vondst direct per
telefoon aangemeld bij Bouke f an
van der Veen van het KPK en hij wist
gelijk te vertellen dat het om muntbroche ging van een Franse ecu en
dat de datering rond r38o tot r45o
moest liggen.

munt. Nadat ik de munt had afgespoeld, zag ik dat de munt in goede

archeologische dienst gegaan en liet
de munt aan Epko zien en die

staat verkeerde en dat er aan de

beaamde dat ik gelijk had op basis
van mijn bevindingen. Toch heb ik

voorzijde twee koppen waren afgebeeld, waarvan er een naar links

de loop van de middag Bouke

afgezocht, vond ik nog een perfect
bronzen gespje, compleet met
bronzen angeltje. Omdat het stukje
grond zo fraai was afgevlakt leek het
me een goed idee om de elliptische

kon het bijna niet geloven, direct
woeg hij of de munt niet gehalveerd
was. Dit ontkende ik anders was ik
nooit tot de conclusie gekomen dat
de munt van Augustus kon ziin.
Toen zei Bouke fan dat ik de oudste
munt van de regio had gevonden en
dat deze munten enkel in hele
vroege nederzettingen en in Romein-

zoekschotel er eens op los te laten.
Dit had een wel zeer goed resultaat
daar ik in een stukje dat ik al goed

had afgezocht een lavart groot van
Philips de Schone vond. Nadat ik op
een ander stuk van het afgevlakte
terrein zocht, kreeg ik een vaag maar
toch redelijk goed signaal door, het
soort signaal waarvan je intuïtief
weet: "dit kan iets bijzonders zijn"
(ik heb het al diverse malen met
insignes meegemaakt) en na wat
graafwerk (het signaal was ik twee
maal kwijt door de te grote partij
grond die ik had uitgegraven) hield
ik een draadfibula in mijn hand.

se forten worden gevonden en dan

nog hoofdzakeliik in het oosten van
het land. De as van Augustus was
geslagen in het Franse Nimes in de
periode 20 tot ro voor Chr. en was
met de eerste Romeinse troePen
(legioen X) mee gevoerd naar ons
Iand. Omdat er in die periode geen
kleingeld voor handen was werden
deze munten vaak door midden
gekliefd (bijna altiid tussen de twee
koppen in) om dat probleem op te
lossen.

Diezelfde avond ben ik uit gaan
zoeken hoe oud de Romeinse munt
kon zijn, enkei ben ik niet in het
bezit van een uitgebreid naslagwerk
op het gebied van Romeinse munten
en dus werd het zoeken in veel
diverse boeken. Uiteindelijk vond ik
in het boek'Provincie van een
Imperium'van het RMO een afbeelding die voldeed aan de munt die ik
had gevonden. Het l¡leek te gaan om
een as van Augustus en Agrippa. De
volgende ochtend l¡en ik naar de

Een week later ben ik teruggegaan
naar het terrein om een proefie te
doen. En wel om een gedeelte om te
spitten. Dit leverde toch nog twee
leuke metaalvondsten op, een fraai
sleuteltje (afb. ro) uit de late middeleeuwen en een vroege mantelhaak
die helaas erg te liiden heeft gehad
vanzllnverblijf in de grond. Tijdens
het kijken waar ik het beste kon gaan
afsteken zag ik nog een stuk 'bot'
liggen. Het leek in eerste instantie

,\tl
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keek en de ander naar rechts ("fì¡. S).
Na een paar baantjes te hebben

gebeld en hem verteld van de munt
en woeg om zijn mening. Bouke fan

Na een paar weekjes zag ik dat er

grond op het terrein was
afgeschraapt en weer tot een bergje
gemaakt. Tot mijn verbazingzaglk
dat er al was gezocht doordat er
diverse gaatjes in het grondvlak
zichtbaar waren. Bij mijn derde
zwaai was het al raak, een knallend
signaal, dat was lekker, want dat
betekende dat er in ieder geval nog
wat te vinden moest zijn ondanks dat
er was gezocht. Toen ik de vondst in
mijn handen had kon ik het bijna
niet geloven: weer een Romeinse

in
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op de kogel van een dijbeen. Nadat ik
het met mijn schep omdraaide zag ik
dat het mogelifk wel eens iets anders
kon zijn en ik had gelijk; het bleek
een strijkglas te zijn (afìr. rr).
Alhoewel het einde van het zoeken
op dit terrein er op zit kan ik zeggen
dat dit toch het meest (in de tijdsbalk) gevarieerde zoekterrein is
geweest dat ik in mijn Delftse zoekcarrière heb meegemaakt. En met
een grote variëteit aan voorwerpen
en munten die nieuwe gegevens over
het ontstaan van de stad Delft kunnen verschaffen.
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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 l.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat
zo, 8916 AG Leeuwarden.
lle vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering. Dit vergemakkelijkt de keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op z5ianuari zoo4.
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Zoals iedereen heeft kunnen zien hadden we te maken met een Romeinse munt die door onze
deskundige de dhr. R. Reijnen als volgt is gedetermineerd:
Het gøøt om een quinnius, of.ewel eenhølve denanus.

h

quinørius zítten dewoorden quínque

øsses,

5 øssen (bij denørius is døt decern øsses, rc øssen).
Op fu. voorzíjde ís te zíen fut hoofd vøn oppergod Jupíter naør rechts met een løuwerkrøns. Achter dat
hoofd støøt een soort goedkeuríngsmerk ín de vorm v&n een Letter. Deze is nht te Lezen. Tekst ont-

breekt hi¿r.
Op de keerzijdz staot een victoria links die een krons leg¡ ouer een z.g. "trophøeum" rechts, een
overwínníngsteken bestøønd¿ uit een pøøl met iløarop ond.er meer een schild en løns en misschien nog
meer wapens. Deze øJbeelding wordt vøøk gebruikt ols er ergens weer een ovewínning ís behøø\d.
Tussen ilie victoria en de paøl mat krønsen støøt d¿ nøam P SABIN op z'n kønt. Orn dit ølles goed te
zíen maet je de øJbeelling wel een kwørt ilrøøien met d¿ klok m¿e , zodat de N vøn de nøøm onder
staat. Onder d¿ øJbeeldinghoort te støøn de lntær Qvøn quinøríus, møør d.eze ís door een ingesløgen
lett¿r R vertlwenen. Die btær R ís een soort keurmerk om te zien of de rnunt wel echt von zílver ís
(gepløtnerde zilveren munten, d.w.z. met een kern vøn oneilel metøal, kwømen nogøl eens voor) . Op
dekeerzijde støat er nog zo'n keurm¿rk, d.elett¿r C, in de høls vøn Jupiter. Wøt ze precies betekenen,
is me níet bekend. Mísschien wel een symbool vøn een ømbtenøør díe zich met het geldwezen bezig-

fu øftortingvøn diensnøøm.
P. SABIN støatvoor Publíus (? Vettius) Søbínus. Dieisvolgens dehøndboekenín 99v. Chr.
hicW, of

muntmaester geweest. Datbetckent dst ile munt ín 99 v. Chr. in Rome geslagen is.
(Syd.enhøm 587, BMCRR I 561. All.een de
Hier volgen d¿ha.ndboeknumnlers: Crøwford
je
tegenkomen.
iw
literøtuur
verwijzing
zul
meesløl
d¿
eerste
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Drie personen hadden een bijna eensluidende beschrijving en het was ondoenlilk om hierin een

F

keuze te maken. Met de kerst voor de deur hebben we dit maal niet geloot maar alle drie een
boekje laten kiezen uit de beschikbare voorraad. De winnaars ziin:
L. Loevendie, Amsterdam, A. Landman, Anna Paulowna en Jos Bransen, De Meern.

Leuke vondsten op de eerste zoekd^g van De Fryske \)íâlden

Metaaldetectie Forum
Normaal gesproken hebben de bezoekers alleen contact via het forum, maar
op z5 oktoberwaren zo'n z3 zoekers uit heel Nederland naar het Friese Harkema getogen om deel te nemen aan de eerste zoekwedstri¡d van de Fryske
Wâlden. Er werden die dag een aantal leuke dlngen gevonden, waaronder een
gouden hangerlje, een fibula en een aantal zilveren munten.
Volgens organisatoren, Jelle Weening en Michel Beugelink was het een groot
succes en heeft deze zoekdag zeker een vervolg.
M

eer info: http://www.fryskewalden.n

I

I

forum I viewforum. phplf:23

Berichten uit Bunschoten
ln het detectorwereldje is hij allang geen onbekende

meer, \JVilhelm Bos.

Wie kent hem niet als fervent zoeker, als de man achter www.piepstok.nl
(de passie voor de zwaaiende schotel) en als handelaar in metaaldetecto-

renl llilhelm verkoopt als hoofdmerk White's en daarnaast ook andere
grote merken. Onlangs heeft hij eigenhandig zijn winkel en een deel van

zijn huis verbouwd. De redactie van het Detector Magazine had al geruime

tijd het plan eens aandacht aan llilhelm en zijn winkel te schenken.
Het is er eindelijk van gekomen.

Red; Wilhelm, jij bent begonnen als
zoeker. Hoe lang geleden is dot, en
hoe is het ooit bij jou begonnen?
WB: Ik zoek nu ruim acht jaar.
Iwan, mijn zoon, zat op het strand
en zageen vrouw op het zand en

een man in het water iopen met
een detector. Iwan ging meelopen
eLzag opeens geldstukken tevoorschijn komen. Hij was verkocht.
"Pap, ik wil ook zo'n ding". Al snel
lo¡¿am er een detector in ons huis,
een tweedehands. Maar een succes
was dat niet, en na een maand
volgde er een duurdere detector.
Van het een kr¡¡am het ander. Iwan
enthousiast en blij, en ik, als trotse
en nieuwsgierige vader, liep mee.
Na een jaar hebben we een detector uit de middenklasse gekocht,
en daar zochten we samen mee.
Sinds die tijd lieten we het strand
achter ons en gingen ook op
akkers zoeken. Nog later wilde ik
ook die detector inruilen, maar
toen zei lwan: waarom nemen we
deze er niet bijl Dan hebben we
allebei een eigen detector.' Iwan is
nu 17 en gaat nog elk weekend

met mij zoeken. Voor een vader is
dat natuurlijk een geschenk.

jij

Red:Jl werkt

als systeembeheerder

bü TNO, dus je hebt ook een liefde
voor de computer. Het wos een
logische stop døt jij de computer en
de detectorhobby ging combineren.
Doar kwam jouw site uit voort,
vertel daor eens meet over.
WB: Ik wilde als systeembeheerder
een site bouwen, om te kijken naar
de techniek die daar voor nodig is.
Het lag voor de hand een site over
het zoeken te bouwen. Ik maakte
de eerste Nederlandstalige site op
dit gebied, en de site sloeg aan.
Vooral het fotoboek groeide
enorm. Ik ben op mijn site ook
nog een tijdje gastheer geweest
voor de DDA, toen die nog geen
eigen site had. De passie voor een
zwaaiende schotel werd een
begrip, en heeft inmiddels een
nieuw url (www.piepstok.nl).
Red: Uiteindelijk ben je ook detectoren gaon verkopen. Wanneer is
dat begonnen en hoe benje daorin
verzeild gerookt?
WB: Door het bouwen van de
website kreeg ik een beetje
bekendheid in het wereldje. Op
een dag belde de importeur van
White's, Ruud de Heer, mij met
de vraag ofik ook voor hem een
site wilde bouwen. Twee maanden
iang belden we elke avond over de
site. Zo ontstond een hecht contact. Een paar jaar later, na iedere
week updaten van zijn site, belde
Ruud mij en vertelde datzljn

van dat dealerschap. Na een week
denken ging ik op het aanbod in,
en zo werd ik dealer van White's.
Dat is nu vier jaar geleden. Inmiddels zijn er ook andere grote
merken bijgekomen.
Red: De redactie kentjou al

vonaf

het begin dat je octief werd in de
hobby. Eigenlijk kent iedereenjou
olleen vanwege de hobby. Tijd voor
meer achtergrond. Heb je nog
ondere passies?
Bijen, doe-het-zelven, ik heb
een bootje, ik volleybal en in het
voorjaar doe ik aan weidevogelbescherming. Het bijenhouden doe
ik samen met mijn andere zoon.
Ik heb obsewatiekasten staan bij
een modelboerderij, en daar gaat
natuurlijk ook veel tijd inzitten. En

llB:

dan nog het honing slingeren en
de waskaarsen maken. Vee1, maar

ook erg leuk werk.
Red: Waor haolje de tijd vandqan?
Tijd is een kwestie van prioriteiten stellen. Mijn gezin en mijn
passies zljnvoor mij alles, en daar
zet ik met liefde andere dingen

en lwan sømen
wel een aordige collectie hebben
opgebouwd?
!lB: fa, we hebben nu allebei een
vitrine vol. Voornamelijk late
Middeleeuwen en nieuwe tijd.
Leuk spul, echt leuk spul, ook nog
een redelijke tot goede kwaliteit.
Iwan wil zelfs een tweede kastje

dealer in de provincie Utrecht
wilde stoppen. Mij werd gewaagd

voor opzij. Zeker omdat mijn
passies met ontspannen en met
de natuur te maken hebben, maak
ik met plezier tijd vrij. Misschien
is de natuur wel mijn grootste

erbij.

na te denken over het overnemen

passle.

Red:, Don zullen

\ÄlB:

A
Red:,Terug noar de detectorhobby.
AIs

min of meer publiekefiguur in

de detectorwereld ondervind

je

doør veel leuke, maar notuurlijk
ook de minder aangename kanten
van. Hoe ga je daarmee om? Heb

je

een motto of een filosofie als
verko p er v q n m eto a I d etecto ren?

WB: Eerlijk zúî, alrijd eerlijk zijn,
en een goede service geven. En
verder is het voor mij vanzelfsprekend dat ik de klant meer benader
als medezoeker dan als koper.

Red Natuurlijk ben en blijfje een
zoeker in hart en nieren, Heb ie een

motto offilosofie als zoeker?
IVB: Ik hou niet van jaloezie en

hebzucht. Ik gun iedereen ziin
vondsten. Ik wil graag blijven
zoeken, dus ik hou me aan de
gedragsregels van de vereniging.
Het is een kwestie van fatsoen.
Gaten dichtgooien, toestemming
vragen, niet op archeologische
monumenten zoeken, geen opgravingen verstoren. Ik vind het
verschrikkelijk als een paar mensen het voor velen verpesten.
Red: ls het lastigjouw octiviteiten

te combineren met het
zoeken? En don doelen wij niet
olleen op het verdelen vanjouw tiid
tussen die twee.
WB: Buiten het tijdgebrek om, is
het inderdaad weleens moeiliik.
Mensen hebben soms moeite
Wilhelm de zoeker los [e zien van
Wilhelm de verkoper. Ik heb in
het wereldje meerdere petten op,
en dat is soms echt lastig. Maar ik
denk dat ik er wel mstig mee om
ga, en ik hoop dat mijn klanten dat
ook merken.
ols verkoper

Red: De hobby heeft het in het
verleden moeilijk gehod en nog
oltijd is de toekomst onzeker. Met
vereende krachten moeten wii
vechten om onze hobby te behouden. Als zoeker, maar zeker ook als
verkoper, komen daar verplichtingen bij om de hoek kijken. Wat doe
jij om onze hobby te behouden?

!VB: Ik wijs de mensen op het
bestaan van de twee detectorclubs
in ons land en benadruk daarbij
dat de DDA zichinzelvoor een
goede verstandhouding tussen de

zoekers en de archeoiogische
wereld. Ik geef mijn nieuwe klanten ook altijd een foldertje van de
DDA mee. Ook lever ik bij elk

informatiepakket en bij elke verkochte detector een A4-tje met
daarop de belangrijkste regels. Ik
geefook vaak tips hoe je landeigenaren moet benaderen voor toe-

stemmrng.
Red: Als lootste vraag van dit
interuiew Wilhelm, wil je nog iets

kwtjt omtrent onze hobby? En dan
met nome de richting die we volgensjou uit moeten om de hobby te
behouden?
WB: lk hoop op nog meer groei
van de DDA. Hoe groter hoe

sterker, en daardoor kan de club
de vele zoekers nog beter veftegenwoordigen binnen de professione-

le archeologische wereld.

De redactie van het Detector
Magazine wenst ìlilhelm veel
succes bij het zoeken, het beheren
van ziin sites (het zijn er inmiddels
meerdere) en het verkopen van
metaaldetectoren in zijn prachtige

winkel!

Foto's: Johøn

Koning

Nieuwe dealer in Noord-Nederland
Speelman Detectors start met verkoop van XP-detectors.
De enorme diepgang van XP detectors is inmiddels ook tot
Drenthe doorgedrongen. Op de veen- en zandgronden ziin
verschillende testen gedaan met de ADX loo en de Adventis.
En wat blijktl Akkers die 'leeg' gezocht waren gaven ineens
duidelijke piepen, en leuke vondsten. En dat terwijl er op deze
akkers niet was gezocht met een goedkope detector. Dus niet
vanwege alle positieve geluiden over XP, maar ervaring met XP
is de reden van de verkoop van XP-detectors. Speelman Detectors is gevestigd in Nieuw Amsterdam, net iets onder Emmen.
Dus prima te bereiken voor alle Drenthen, Croningers, en de

rest van het land. Voor mensen uit Friesland die graag hun
'eigen' taal spreken is een uitje naar Nieuw Amsterdam zeker
de moeite waard. U wordt te woord gestaan in het Fries, dus
daarvoor hoeft u niet in Friesland te blijven.
En bent u dan toch in de buurt van Emmen, dan kunt u
natuurlijk ook even een bezoekje aan het Noorder Dierenpark
b

ren gen.

Dus stel niet uit, surf naar www.xp-detectors.com en kom
langs voor een demonstratie.

Maak uw droom werkelijkheid, bekijk onze betaalservice: voor alle detectors, accessoires en boeken.
Stel uw eigen droompakket samen en bereken
eenvoudig uw maandelijkse termijn.

XP-Advenr¡s ABS

€

XP-ADX z(¡fl ABS

39,- p/mnd

Minelab Excalibur

€

1000

34,- p/mnd

€ 10,- p/mnd
€ 24,- p/mnd
€ 31,- p/mnd
€ 39,- p/mnd
€ 52,- p/mnd
€ 1150,- € 58,- p/mnd
€, 1250,- € 63,- p/mnd
€ 1350,- € 69,- p/mnd
€ 1500,- € 76,- p/mnd
*
Looptijd 24 maanden
Voor meer informatie
Steenbergen Detectors Hulst
01

1

4-370480

Øøsoterç
Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NL)
Tel. (011a) 370480 - fax (0114) 370481
lnt. 00 31 1 1 43 70 480

tøkt

\l\
G.Scope Rl

€

54,- p/mnd

Tesoro Cortes

€

58,- p/mnd

E
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'De ondergang van de DDÆ
De ondergang van de DDA is niet aan de orde, niemand
hoeft te schrikken. Maar waarom dan toch een dergelijke titelì
Spelen er zaken die een ieder moet wetenl Wordt de hobby in de
toekomst verbodenl Zijn er geen leden meerl ls er niemand te
vinden die een bestuursfunctie wil vervullenl Tiin er geen zoekterreinen overl Als de DDA ten onder zou gaan, dan liggen de redenen zeker opgesloten in de antwoorden of de mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen. lk wil hier nader op in gaan:
De ondergang van de DDA, omdat er geen leden meer
zouden zi,jn, is dat onzinì a, onzin, en gelukkig maar. Er ziin
steeds meer zoekers die een vereniging als de onze op waarde
weten te schatten. Bovendien komen er steeds meer zoekers bii,
die meer willen leren, lezen en begrijpen over en van alle aspecten
die onze hobby zo interessant maken. Nee een tekort aan leden
(hoewel we alti¡d nog meer leden kunnen gebruiken; hoe groter
hoe meer invloed) hebben wij niet, en daarom zal dat ook geen
reden tot een ondergangziin. Maarll, waar leden zijn, is een
bestuur nodig. Een bestuursfunctie van een middelgrote vereniging (zoals de DDA, met een kleine zooo leden) is geen taak die ie
er'zomaar eventjes bijdoet.' Een bestuursfunctie kan geregeld
meer dan 15 uur per week vragen. Nog maar te zwijgen over het
feit dat enige juridische kennis tegenwoordig bijna een voorwaarde
is. En daarbij komt dat er in het bestuur natuurliik nog veel méér
specifieke kennis kennis aanwezig moet zijn. Er komt werkeli¡k
heel wat kijken bij een bestuursfunctie. Ook al denken sommige
leden daar weleens anders over. lkzou ze willen uitnodigen om
een maandje mee te draaien in het bestuur. lk weet zeker dat zii er
daarna anders over denken. Het is zeker niet miin intentie het
bestuur 'belangrijk te maken' met voorgaande zinnen, maar
waarom zou je zoiets niet eens mogen schriivenl
.f

met het niet willen luisteren naar de leden van de DDA, maar alles
met de wijze waarop het bestuur wil bouwen. Er moet genuanceerd worden gecommuniceerd. Het bestuur moet naar de buitenwereld, de archeologische wereld, de beleidsmakers en haar leden
toe helder en genuanceerd zijn, hetgeen net zo hard geldt voor de
leden. Ook zij moeten helder en genuanceerd ziin naar de buitenwereld, archeologische wereld en het bestuur.
Dat het bestuur niet reageert op de fora heeft overigens
ook niets te maken met de fora op zich, want die ziin in deze tijd
nu eenmaal onlosmakelijk met de hobby verbonden, en enkele fora
leveren ook een prima bifdrage daaraan.
Terugkomend op de titel van deze column; bouwen
bestuur en leden niet meer samen een toekomst voor de hobby
op, dan is een ondergang van de DDA niet ondenkbeeldig.
Het tweede gevaar is de hebzucht en de jaloezie. Mensen
die hun vitrinekast willen vullen, of hun bankrekening willen
spekken, ten koste van de samenleving (dat wil zeggen het roven
van voorwerpen op opgravingen en daarbii grondsporen vernielen), ziln een ware bedreiging. Ook nu weer is er in Limburg recent
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Ondanks dat deze brief helder is, wil ik toch nog even
terugkomen op een punt dat kennelijk niet bij iedereen is opgehelderd: Het bestuur zou niet luisteren naar de leden van de vereniging, door haar beslissing niet langer te reageren op discussie die
op de verschillende fora worden gevoerd. De reden dat het bestuur
niet meer reageert op kritiek op internetfora heeft NIETS te maken
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Het besturen van een vereniging is eigenlijk niets meer of
minder dan het runnen van een bedrijfie. Gelukkig is er een
bestuur dat wil werken aan een toekomst voor de hobby. Daar ligt
het dus ook niet aan, die eventuele ondergang. Maar waar zou het
dan wel aan kunnen liggenl Geen club zonder leden en bestuur.
Die twee horen bij elkaar en dienen elkaar te helpen. Samen bouw
je op. Maar dat lukt uitsluitend SAMEN. Als er kritiek is op het
bestuur (niets of niemand is onfeilbaar), dan is die kritiek welkom.
Maar dan wel met de intentie opbouwend te ziin.To was ook te
lezen in het vorige nummer, en in de ingezonden brief van het
bestuur die geplaatst is op de internetsite van de DDA.

hsnll

ro dc ffiotkåg
beschoUwd rls 'N
vondsr væ dc buitÊncate8ÐriP'
,.tlÉt ?aü doodrcDde ,ijn åIs
onRrlâÈÈü hier oDhergtdbÐrP
sûLldÊ snri{ùtm.- UË lçÈÈt
orrtdekking

oF

tctElen.

is. -NoÉ

thuishöofl, \tre hebbcn d¡c
stæn l¡Ëcn wrå¡kÊrÊn met
een blok beton w dricrtlui'
rud kilo. t)*r b ta*eilmdig

IFI¡$

diËl$il

de cuiEr: manie¡+m
fÈ v(nrkomR"

Dc ¡rùtrtoÉÈrr v¿n de RùE
Ei

nIPn gisteËn oûffi ùoleü.

mÈrrr¡detertor ¿aht('r- Voör

icrrltr mrt hul eoelrtpcht
nrrr wrdcmllr sY<rbliif*

zur,cr kç)rr

lËn,

wrdcn u#¡giln,

bij dc politit aan¡¡ilte EerLr¡n

vJÐ het incidmt,.\{re Eælcn \ril! ofidf m+men.
¡ndeff gJ¡t hct hicr onhtßl*pËlijh ilti$-. ¿É$ lne çrholl'

!l¡ek5 rBn dc heer¡lkurd+lÊre
niÊirìÈt, ,.Lk houd mijn hartrãst
rcor dit rrrËkeiltd+, ll+ rrcj.IeÈ
lo¡en læbbrn dan ooh rrij, dtu
çl¡rt þelekÈnt d3r dc úndPlRtË
otrbehlYrd i$, \'¡n dÊ Pôlit¡t
kr.rnnsn sr nicl vcrhagerr dlt
Ër 24 uur t}er dùÈ wordt gÊ-

güì wÊ bij tù{F
m¡rr d¿g cn É(ht
in gn'pjes !rtrrou llercn-Þß1- D¡¿rom
trÈr,rfi ?€lf

i

\¡olflÈRs srhùll-\4icks mrg

tk

llåt lq$rltHdE oEdcr
de oPgralin¡En *n
kFlÈnlGttilg m ceñ ååntâI
mccrin

uaasjes en ¡ndes.

CoedlxrJæten& nieuwsgie ri'
findFl$ts ÍnmiddÈli mk mtdckt' ,'ller s'irs
zeÆÈn È¿y!
tr)Êken'.
nogmn
SmÊ€ts etr Thta Mo+ffì¡¡¡rr llrt
ti¡ôlltl(, ßelokt dffi vstnlu
cn foto? in de¿e kr¡nt.2È run
flndÊr de indrul( w he(gËfß
zc â{nt.ItffÈn ,,Ik hæP¡IIR'E
wriB drt lì+l niet heÌ zææIstc

EEn hcÞbÈrì dÈ

dat iacd mtsÈ
rE ifl Lei(lÊn terfcht komt".
ilds SmcEtr .,-ÞÈ¡t slrcof¡¡*

kistþwrilt

is in i imburg

mt duO¡t

getondo m
trOk jn dÊte

vincie blijren"

p¡G

een probleem ontstaan. En laat mij u allen bezweren dat de DDA
hier bovenop zit. Deze misstanden willen wij aanpakken waar w¡j

maar kunnen. Maar ook daar moet ieder lid zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen. Er bestaan nu eenmaal huisregels, en die zijn
er niet voor niets. Bovendien kunnen de leden elkaar opvoeden,
indien nodig. lk ben nog altijd opt¡mistisch, en ga ervan uit dat
g9,g%o van de zoekers eerlijk en serieus met de hobby bezig is.
Desondanks kan het verstoren van opgravingen tot apv's leiden,
die weer tot een demotivatie van het bestuur kunnen leiden, die
weer tot de ondergang van de DDA zou kunnen leiden. Alles grijpt
in elkaar, ook in de detectorwereld.

Wij zijn er, kortom, voor elkaar. Misschien een beetie een
stichtelijke afsluiting, maar op een andere manier wil ik het niet
formuleren. !íij moeten elkaar helpen waar we maar kunnen. En
alleen een goede communicatie kan daarbij helpen. llat dat betreft
lijkt een vereniging erg op een huwelijk. Goede communicatie,
vertrouwen en gelijkwaardigheid van alle betrokkenen! Laat mij
maar lekker stichtel¡jk zijn, ik voel me er goed bij.

Hans Elsevier Stokmans

Zo zijn er nog meer potentiële gevaren voor de hobby en
dus ook voor de vereniging te bedenken, maar ik wil deze column
deze keer niet afsluiten met alleen maar een 'zware'kijk op de
zaken. lk blijf overtuigd van de goede wil van alle leden, het
bestuur, de overheden en zeker niet in de laatste plaats van de
archeologische wereld om onze hobby te redden.

Speelman

XP Modellen:

ADXlOO
ADX2OO

Adventis

Tel.: (0591) ss 26 35

.i-ú,

Bezoekadres:
Tussenpad 28
7833 CT

G-Maxx
Gold Maxx
Alle

Nieuw Amsterdam
(om teleurstelling te
voorkomen eerst even
bellen a.u.b.)

XP-Detectors

worden compleet
geleverd met:

ttr..É=

. Heuptas + riem
. Koptelefoon
. Beschermkap
. Batterijen
. NL beschrijving
.

Regelbaar ijzervolume
in de alle metalen stand

ors.com

2 jaar garantie

Gelan presenteert de nieuwe Troy Custo m detectors

sl/,4 Dotìl

)6

Ontworpen door Troy Galloway,
zelf een ervaren zoeke¡
gefabriceerd door de bekende
Fisher fabriek.
Nu rs er eindelijk een detector
die precies datgene doet waar
de Nederlandse zoeker op zat
te wachten.

S,'/,4 DOltll )(3

7 ¡nch concentrische open schijf.
Vergroot nu uw hoeveelheid
dsten. D e to p d etecto rs
onderscheiden zich door hun ultra
lichtgewicht (1,15 kg) en
vo n

Ter introductie worden deze detectors standaard
geleverd met hoofdtelefoon, beschermkap,
batterijoplaadset en een zéér aantrekkelijke inruil
voor uw oude detector 3 jaar Gelan garantie.

Gelan Detect¡esystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48
5215 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199
fax: +31 (0)73 548 1195
E-mail: info@gelan.nl

geb ru i kersvriendel ii ke bed ien

g.

Gee n ve rwarrende p ro g ram mainstellingen. Zeer goede
gevoeligheíd op alle grondsoorien.
Ste rke, d eg el ij ke co n stru ctie.
Kijk voor meer informatie op:
www.gelan.nl
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Viking VK-30
Sens, Disc,

Land/Beach switch
Motion /NonMotion
Pinpoint

De Metaaldetector Specíalist van Nederland

Target lD

Topmodel

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
Tel: 0622 545 1 93 wüw.detectorshop.nl
met geheol nieuwe onlino intemet winkel !

€ 435.00
Y"lhi::g

vK'z_o

Target lD
Digita e v

Jimmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

Ultrasoonreiniger

DS.4OOA
reinigt alle vondsten
op de meest veilige

manier'€

ruEIE
Supermagneel
DS-3025 30 KG

€

Supermagneet
DS.7035 70 Xc

30,oo € 4g,oo

Supermagneef
DS-903s 90 XG

€ g5,oo

60.oo

Whites Classic ll

Whites Classlc lll

M

D-318

Motion detector
voor begin ners

DS-Actie:

€

12O,OO

DS-40 € 200,00 DS-50 €,225,00

*.
!?

DS-18 Grifon

rII

Pro

Reeds veêlbesproken vanwege
zijn grote en beroemde gelijkenis.

goede prestat¡es
en pinpointknop

motion detector

€

!

IOO,OO

DS-Sherlock DTS-Pro
Professionele P¡nPointer
E¡ndeltk een profess¡onele en
betaalbare pinpointer met
professione¡e prestat¡es en
in comÞacte en duuzame
behuiz¡ng.

DS-8 Grifon Surfer

Al¡een b¡j ons:

Prachtige dig itale startdetector

Heeft zeer veel opties
en presteert boven
venrvachting.

l"

€ 135,OO

Whites Glasslc

€ 50.00

Wffi
Laser

€

Rapier

789,OO

Hawk-Eye
€ 995,OO

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels

S inch/12 cm
k¡e¡n en diep
op stortgrond

45 cm
36 cm
12 cm
45 cm
36 cm
31 cm
't2 cm

Minelab
Minelab
M¡nelab

DFX
Whites DFX
Whites DFX
Wh¡tes DFX
Wh¡tes

€ 200,00

€ 180,00
€ 100,00
€ 225,00
€ 200,00

€ 180,00
€ 150,00

Whites DFX

\ù$

b

AGTIE
€, 175,OO
DS-9

Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en pinpointknop

Onze bestseller van 2OO2 en ook dit jaar weer een echte hit

!

Met grat¡s geheel compleet
Detector Shop Accessoirepakket
Bij ons met gratis Whites accupack + tader
NL-handle¡ding, DFX boek¡e en OFX CD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon D5-3030
8 st. 2000 mA N¡MH + I sL GP Super Alkal¡ne batterijen
DS-64 snellader voot 12 I 230 Vola, DS-258 p¡npo¡nter
Black-ADA Extendêd lnvader Black 89 cm. detlctorschep \
Whites schotelbeschermkap en NL-SUpER Zækprogrammatuur
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Yraag 4
Beste meneer Koning,
Sorry dat ik u weer lastigval, maar ik heb al een tijdje
iets in mijn bezit wat mij enigszins intrigeert.
Het gaat om het volgende: het is een koperen plaatie
z cÍnx 3 cm. Ik piepte het op, nam het mee naar huis
en vergat het. Tot dat ik
het enige tijd geleden
ging schoonmaken, en
wat schetste mijn
verbazing! Een riddertje met speer in de
aanslag naar beneden.
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Yraag 6
Beste fohan, graag zou ik de
ouderdom van dit bordje willen
weten. Is het kìnderspeelgoed of
werd het ergens anders voor
gebruiktl Het materiaal is tin,
want ik heb het bordje in heet

water gelegd en het weer een
beetje recht gebogen. De diameter is: 6.7 cm.
Met vriendelijke groet,
John De Neef.

E

I

Weet u wat dit nu
voorsteltl Het tweede

!
¡

voorwerp is een zilver
dekseltje volgens mij
met een bijbelse voorstelling, wat is hetl
GroeIles.lohn De Neef.

¡

Antwoord: Je tinnen bordje is inderdaad kinderspeelgoed.
Het is te dateren ìn de l8e - l9e eeuw

r'
YraagT
Hallo Arie, ik hoop dat dit betere foto's ziin.
Alvast bedankt en tot ziens. De munt is

Antwoord:
Het koperen plaatje van 2x3 cm is aan de stijl te
dateren r5e/r6e eeuw. De voorstelling herkennen we
niet. Het plaatje kan overal voor zijn gebruikt. Cezien
het formaat zou het kunnen dat het b.v. ingelegd is
geweest in hout.
Het tweede voorwerp is het

gevonden

in

Overijssei.

Groeten, Bert A. A. Heere, Lelystød'
Antwoord: De tweede de munt is niet van
Cleef zoals ik eerst dacht, maar van Navarra,
r5e/ r6e eeuw, Spanje/ Navarra, reaal 2.i.,
muntheer: Ferdinand V (r479-r5r6), litera-

tuur: Adolfo

z't72.

dekseltje van een zilveren

snuifdoosje met een bijbelse
of allegorische voorstel ling.
Datering r8e eeuw.

Vraag 8
Yraag

5

Vindplaats: Achterhoek. Vinder: F. Hülferding.
Antwoord:
Zilveren munt, r3e eeuw, Engeland, long cross penny
z.j. (lzïz-t289), muntheer: Edward I (tz8z-yo7),
muntplaats: Londen, literatuur: Seaby r383.

Mijnheer van Herwijnen,
Naar aanleiding van uw determinatiepoging van twee munten op r
november 2oo3 op de zoekdag van de DDA in Oene stuur ik u hierbii
een digitale foto van de munten, ook heb ik op uw verzoek de heer van
der Veen van het KPK een kopie gestuurd.
C

egevens bovenste munt:

Materiaal:
Vindplaats:
Gewicht:
Diameter:
Onderste munt:
Materiaal:
Vindplaats:
Gewicht:
Diameter:

koper
Callandsoog

o,72 gram

16,4mrn

zilver
Bergen aanZee
r,33

gfatn

t9,65rr'rn

43

Indien u in staat bent de determinatie van de munten
te kunnen bepalen zou ik die gaarne van Ll verne-

Vraag ro
Ik heb een interessante oogvondst, ik vermoed zelf een zonnewijzertje.
Wat denken lulliel Het spul is allemaal gevonden op de stortgrond van
het spoortunneltracé in Rotterdam.

men. Bij voorbaat mijn dank hier.¿oor,
W. Groenewegen

GroeIjes, John De Neef uit Rotterdam.

Antwoord: Het antwoord betreffende
het kopermerk zijn we aan het zoeken in Duitsland. Je oogvondst is ook
een mooie vondst. Het is een hoofdplaat met schaalverdeling van een
zakhorloge rond l6oo van ivoor.

Muntslag en de munten van T¡el
Antwoord: de zilveren munt is door Arie van Herwijnen gedetermineerd, de koperen munt is gedetermineerd door het KPK .

Zojuist weer een aantal munten doorgemaild gekregen van Arie van
Herwijnen voor de Vraagbaakrubriek van het Detector magazine.
Daar ziT er weer één van Tiel in die door hem is ontdekt (zie afbeelding).
Hiermee ligt het aantal in Nederland gevonden Tielse munten al op rz
stuks dit jaa¡ een paar vondsten van voorgaande jaren maar de rest is dit
jaar gevonden. Zijn website draagtzeker bij aan dit succes; steeds meer
munten worden herkend en aan hem (niet aan het KPK helaas) doorge-

De zilveren munt:

roe/rre eeuw, Angelsaksen (Engeland), long cross
penny z.j. (997-roo3),Muntheer: Aethelred
r

tt

(978-

or 6), muntplaats: Chester, munter: AETH ELNOTH,

meld.

literatuur: North 774.
Vanzelfsprekend meld hij deze munten wel door aan het KPK omdat hij
wildat het bestand zo compleet mogelijk blijft in NUMIS, de databank

De koperen munt:
Spanje, Filips

lll (r598-r6zr), ardite, Barcelona. Vicenti

van het KPK.
Zo krijg hij weer de vondstmeldingen door die de oftìciële instanties doen
tijdens opgravingen. Maar van de lz stuks zijn er ro meldingen van hem
en slechts z van het KPK,

Tipo r8.

Ynag

9

Arie,
Graag determinatie van deze munt die ik vond. Ik
hoop snel wat van je te horen alvast bedankt.
Robert Frøzer
,]

¡

Antwoord: Deze zilveren munt is een Navarra en
Bearn, franc r58o, muntheer: Hendrik llllll (t572t589), muntplaats: Pau, literatuur: Boudeau 6ol .

Daar hij toch wel een expert genoemd mag worden van de muntslag van
Tiel heeft hij het volgende verzoek aan de leden van onze vereniging. Zijn
verzoek is om zoekers in de rommelbakjeste laten duiken of om de nietgedetermineerde munten in vitrines en muntenboeken te laten doorzoeken op de aanwezigheid van Tielse munten. Hij weet zeker dat ze er
moeten zitten. Craag zou hij die gemeld krijgen, voor publicatie van eigen
artikelendoormelding aan het KPK.
Dit kan natuurlijk via de DDA, maar ook via www.bonatiele.nl
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GELDERLAND

vd Putten

C.Scope

I Atlantis Metaaldetectors

Kooistra Metaaldetectors

lHofman Electronicaì

Compass / Carrett / C.Scope / White's
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron / Laser

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

Buorren rt4,84o8 HP Lippenhuizen
tel. (o5rl) 46 50 93
E-mail: info@ kooistra-detectors.com
com
I nternet: w.kooistra-detectors

llingerdstraat 6, 664t BN Beun¡ngen
tet. (o24) 617 4063

I

I
fun enz.

'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / lesoro
lVinelab / Fisher/ C scope / Vik¡ng / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detectìe / Detector

NOORD-HOLLAND

verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Handelsondernem¡ng
q9

I

M.detectorshop.nl

D.l. Laan
/ Viking /

Tesäro / Minelab
C.Scope / Fisher

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Garrett / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur

/ Opsporing

llooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 tz, fax (o51) 4¡45558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: M.detect.nl

Detection Svstems
Holland (Rdud de Heer)

Bontehondstraat 3-5,456ì BA Hulst
tel. (or4) 37 o48o, fax: (orr4) 37 o4 8t

XP

lnternet:

Pieter Maatsstreat r2
r777 AP Hippolytushoef
Iel. (02271 59 32 86, fe\ (0227]| 59

OVERIISSEL

lnruil

DEPA Zeeland

Steenbergen Detectors Hulst

Hondorpweg r,712r KA Aelten
tel. (o543) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-mail: info@coinhunters.nl
lnternet: M coinhunters nl (under constructlon)

Hoofddealer van üh¡t"'t, VlKlNC,
llizard en DS metaaldetectors /

nternet:

detectors voor de BeNeLux
Dealer van o.a. Tesoro
Verkoop, opsporing en verhuur

Flevo Detectors, Wilko Rook

P.

tel. (o527) 20 jg 2, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo detectors@wolmail nl
I nternet: m.flevodetectors n

w.djlaan

lnternet:

BELGI

nl

r
Zoetmulder Tradine
Metaldetectors
Diverse grote merken o.a. White's
Grote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk
tel. (c251) 22 54 57
Email: treasure@ws.nl
gina nl
I nternet: ww.metaaldetectorpa

I Hamstra
Carrett
C.Scope

/

Belgadetect
Calmeyn JP, Hagodoornstraat 12,
B 88oo Roeselare, België
tel (32) o5r2o5oo6,fax (32) 05124o755
E-mail: belga@detect be
I nternet: M.bel gadetect.be

Steenbergen Detectors

V.O.F.

Detector Pro

tt9

4zo5 NA Gorinchem
tel. (or83) 6z t5 oo

documentatie & I nstructie
/

lst

Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst (NL)
lel. oo3t tt4-37 o4 8o, fax: oo31 114-37 o481

EIR Technische

Tesoro

Hu

'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safelìne Detectiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en Particul¡er
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

/ Compass

Kleine Haarsekade

nternet:

ìM.detectornet nl
M.xp-detectors nl
rm.bounty-h

u

nter nl

E-mail: detect@ws.nl

Minelab

l\rleidoornstraat 39a, 3o36 WC Rotterdam
tel. (oro) 467 8478, mobiel 06rr3,22r96
E-mai I :

e..i

roose

n

@freeler.

n

I

NOORD-BRABANT

I

UTRECHT

nter.nl

mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl

I

Tesoro / llhite's / Minelab / XP metaldetectors I Laser I Verhuur van diepzoekers en opsporin gsservice

u

E-mail: detect@wxs.nl
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ZUID.HOLLAND

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel. (o38) 363 65 9r, fax (o38) 363 64 8o
E-mail: info@metaeldetectors nl
E-mail: metadec@ws.nl
nl
I nternet: M.metaaldetectors

M.detectornet nl
M.xp-detectors nl

w.bounty-h
tt

I mporteur/dìstributeur White's metaal-

Kerkpad r8,83t6 DB Marknesse N O

R¡ethoven

lndustr¡eweg 2-6, 438o AC Vlissingen
tel (orr8) 41 63 5r, fax (or8) 4t 53 20
Tevens een vest¡ging in Goes

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

Detector shop

I

AN

o.a. White's metaaldetectors

DRENTHE

E-mai l: info @detectorsh op.n

Fisher

ZEELAND

T Kortbeek M etaaldetectoren

Horsten 32, 958t TD Musselkanaal
tel. (0599) 4-Jo878, fax (o19gl 47o

/

Tonterstraat rJ,556r
tel. (o4o) 2o7 59 92

T Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope

MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab en Tesoro
Zwaluw r5,3752 NW Bunschoten
tel. q1299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland nl
I nternet: w.detectornl

Het Sterrenbeeld 48,

5215

bosch

tel. (o73) 548 rr 99, fax:

/

Fisher

ML's-Hertogen-

(o7l 548tt

95

E-mail: info@gelan.nl

lnternet: ww.gelan nl

T Munsters Detectie
Tesoro/Minelab/XP
Keepstraat 2, Helmond

T Discoveryshop
Laser

/

lel c492574194

XP

Disselsjeesdrift r6, 3436 AJ Nieuwegein
(Utrecht)
tel. (o3o) 6o3468t
E-mail: info@discoveryshop.nl
I

nternet:

w.discoveryshop

nl

E-mail: munsters.det@plenet.nl
I nternet: ww. metaaldetector.nl

White's, alt¡jd de beste keuze!
Tel.: (o38) 363 65 9t
E-mai l: i nfo @ metaaldetectors.

nI

Fisher 1270

een fabrikant van metaal
detectoren die zijn 70 jarig
jubileum viert en dat
deelt met zijn ontelbare
lans door zijn beste detectors te vemieuwen.
De beste, de CZ-7a, is verbeterd we hebben toegevoegd
een vierde toon, ontworpen
voor het ontdekken van de tot
¡u toe door u gemiste "schat..
op de versla;'. "..,-tèn'.'$ebaseerd
n'va¡.Çg CZ zoekers dat
-'. ,waar{evolle objecten buiten
*-'.; rdg munten identificatie worç '... d€n detecteerd, is er nu een
- vierde toon geintroduceerd
ê '" op-de nieuwe CZ-7O Pro om te
waarSchuwen dat u diep, op
Þ ' n kant, naast zilverpapier
liggêñde muoten heeft gedelecteerd. Dankzij SMD elektro-ñiba,gchriugen
voor de laat'*-. ste afste.lling, snelle VCO
+--._:. .
ge wide

ng en

. een demontabele behuizing
.eì .. voor ufenlang zoekplezier,
' hoort dn ziet u het verschil en
o =- .'uw vondsten zullen toe
''*,' nemen.
'j.

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
gevoeligheid voor relikwieen
is nu beter dan ooit en het
diepte bereik is tot nu toe nog
niet geëvenaard. De 1270is
compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met
een ijzer discriminatie om
door ijzer afual te "kijken'j 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 "afgezochl" 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

DETECT¡ESYSTEMEN

Tel.: +31 (0)73 548 1199, fax: +31 (0173 548 1195

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

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 detector bil Gelan:

.

Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de labrikant
. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontrarikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de
detectors

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

De Gold Strike
Fisher introduceeñ met trots het

. Wii hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren detectors met CE keurmerk
. Wii hanteren een eigen garantietermijn van 3
. Wii leveren met Nederlandse handleiding
. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak)

GARRETT

-\.¿L

De ervaren zoeker
Weet dAt GARRETT
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METAL DETECTORS

GTI serie

12f

GTt 2500

mE

@fiffiÌ

+I>
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NilSUff Nflmft
tuctflG
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aljaren staat voor

127t2.

betrouwbare
diepzoekende detectors

lmaging

SPeciaal voor zwaar

gemineraliseerdegrond.
Enorme diepgang.

211,'

zoekspoel
Lichte schotel
met 12 tot 25olo
meer diepgang.

TÂüSUBE

Tttx.

'4Hr

GARRETT

enorm veel functies, maar
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
c4?ff¡t
bedienen. De zoekdiepte van de
€
nieuwe GTI-serie is verbazingwekkend,
u zoekt nu dieper dan ooit en ook dieper dan anderen, zodat u al
uw oude zoekplekken opnieuw kunt afzoeken. De ScanTrack zorgt ervoor
dat, ongeacht of u snel of langzaam zoekt, de detector toch optimaal
reageert. 6 instelbare programma's, 5 fabr. Programma's, 1 eigen programma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine munten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
gemineraliseerde grond.

Super¡eure

GTr 1500
.Power Master chip . ¿¡¡ metal grondbalans in
1 seconde .3-toons voorwerp lD .4 zoekfre-

stranden I 065r'

quenties ogeschikt voor zoute
.24 staps audiothresholdafstelling

l

rEr

GTt 2500
.Power Master chip . ¿¡¡ metal grondbalans in 1 seconde .3-toons voonalerp lD
.8 zoekfrequentis5 .geschikt voor zoute stranden .256 staps handmatige
grond- en audiothreshold¿fstelling .aulom. grondbalans

i

GTA
1265,-

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

voorwerPen.

!-'

!.-

¿-

t1)'

1265r-

serie

Bedieningsgemak en diepte. Geen
ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is
zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen frequentienummers en gecompliceerde programma's. maa¡ een aantal GTAx voorkeuzeprogramma's en een door de gebruiker
zelf in te stellen programma. Alle instellingen ziin op
het LCD sche¡m duidelijk afleesbaar.
GTA 550
.2 instelbare zoekstanden .d¡epteeflezino
noro rnstetng.autom.

.

audiothres-

gronooarans

GIA 750

J":îï$il:üiihi::ïi,ï:".":, lf ':n"'fiI"
threshold instelling .autom. grondbalans

fl,D,
-

1Ð

GTA f25O
.Power Master chip .Zeer groot dieptebereik .6 instelbare zoekprogramma's
w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing

ffiiåilT**;'@
lans .audio boost

lmporteur van:
Garrett, Detector Pro, Mille-

beginners Een laag geprijsde professionele met m¡croprocessof u¡tgeruste
detector van de bekende Garrett kwalite¡t.
Perfecte discriminatie voor spijkers,

fl

nium Treasure Baron, Compass

essen-

doppen, folie en treklipjes.

-r_trl .:: r {:l
- _ :
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-l
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Treasure Ace

Dealer van:
White's, Tesoro, Laser, Fishel
C.Scope, Minelab

300 410¡

Ook de beginnende zoeker kan nu geli.jk met een digitale detector beginnen De goedkoopste en meest
verkochte d¡g¡tale deteclor ter wereld
met een duidelijk LCD scherm en venruisselbare schotel

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

www. kooistra-detectors.com
e-mai l: info@kooistra-detectors.com

Eigen service-dienst
Vondstenmuseum

