Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de stort te gebruiken,
deze detector heeft n I 0-discriminatie!

€
E!--

299,-

Silver FMax
'È_È=

l[ut

Als je een detector koopt
voor een van je gezinsleden o[
als back-up, denk dan eens aan
deze detector Weegt 999 graml

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhoud ing!

€

rE

{ut

De Co¡tes is een

399,Conquistador

lVordt veel verkocht aan
archeologische dìensten
vanwege zijn eenvoudige
bediening, geringe gewichl
en door zijn hoge gevoelìgheid, ook in lastige
grondcondities. Nu met superlichTe zt x z4 cm spider
zoekschijl Verschil t o v. de Silver Sabre p Max: de
Conquistador heeft een vaste alle metalen-stand en een
frequentÌeschakelaar om storingen van andere detectors
uit te schakelen.

uiterst goed
doo¡dachte detector
met de voordelen van het snelle knoppen werk én een
duidelijke aflezing op de display. Heel bijzonder is het,
dat de display op de zeer krachtige metalenstand aangeeft
of het ijzer is of niet! Twee batterijhoude¡s met elk 4 x 1,5
volt batterijen zitten onde¡ de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

€,499,-

r--<'
signaal wordt dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit! De eerste Tejóns zijn verkocht aan

Tiger Shark

Teso¡o liefhebbers, de kopers hebben gebeld en gemaild:
ze zijn verkocht! De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

<!\F

Kleur: blauw, zwart en grijs. Lichtgewicht 1,3 kilo. Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt.) Trekschakelaar met dual disc¡iminatie.
Robuuste nieuwe

ondematerdetector Voorzien van
een zout- en een zoetwaterstand. Nu
met inlegbatterij Hoge gevoelìgheìd voor
gouden kettingen en armbanden, die anderen
laten liggen.

€ 1099,-

ç

I

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als HawkEye.
De aanduidingen op de display van de Deleón worden groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden, parken en vervuild
te¡¡ein zoeken.

Het 20ste jubileum nummer
van het roemruchte 64

Lobo Super TRAQ
Deze detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige
detectors een topper Bijzonder goed op gemineraliseerde grond In twee uitvoeringen te koop: met z8 cm wide
scan schijfen met 2r x 24 cm concentrische schijl
Prijs respectievelijk

€

949,- en

€

999,-

Minelab Detectors
De Australische

Excalibur 1000

fabrikant Minelab

onderscheidt zich door zeer professionele detectors te fabriceren in het hoog-

€ 1495,-

ste marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend
nieuwe technieken waardoor ze tot de absolute top
behoren. De Explorer ll is hiervan het beste voorbeeld.
Onvergelijkbaar met andere digitale detectors!
Alle modellen zijn uitgerust met Wide scan zoekschijven,
waardoor optimaal dieptebereik samen gaat met grote

r-l

W

;,."ï

å:ii!:;:?J;'ffli:iiï.0

r7 frequenties. ln combinatie met de z5 cm wide
scan zoekschilf heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot
de krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te
gebruiken in zoet- en zout water (totaal geen storing, noch van
zout, noch van mineralen en toch uitstekende discriminatie van
ijzer, cokes en zilverpapier. Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en
waar nodig als landdetector te gebruiken.
\)lordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

-

stabiliteit.

Musketeer Advantage
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). 6rondontstoring: zelf in
te stellen. \)lerkfrequentie: 5 kHz.
Om te bouwen tot heupmodel.
Gebruik: 8 penlight batterijen.
Garantie: z jaar.

€

549,-

De Explorer ll is een
stuk stabieler dan zijn
voorganger de X5. Dubbele

Accessoire
pack

digitale cijferaanduiding.
Verbeterde stelenconstructie.
Nu is deze g¡gant voo.z¡en van een grote
hoofdtelefoonplug en een ligsteun.

Nikkel/metaal hybride oplaadpack + lader en een bescherm

€

c.q. draagtas met band

149,-

Kö"ä
,ã@
@

è

De Explorer ll wordt nu geleverd met een
dichte Koss hoofdtelefoon, Nikkel metaal
hybride oplaadpack, een oplader,25 cm wide
scan zoekschijf en beschermkap en volledig
vertaalde handleiding met Nederlandse

toevoeging.

Sovereign Elite
De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!

EXcelerator zoeksch¡jven
DETECH's EXcelerator zoekschijven van 35 en 45 cm doorsnede.
Speciaal gemaakt voor de Musketeer Advantage, Sovereign Elite en
de Explorer XS en ll. Vermeld bij de bestelling voor welke detector
je een EXcelerator zoekschijf besteld. Uitzonderlijk dieptebereik!

Prijs: 45 cm schüven
35 cm schÜven

€ qg,

€

Vg,-

Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen- 'Pakt'vooral ook grotere voorwerpen op diepere niveaus
Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing door zoutinvloeden. Werkt op r7
frequenties en ís 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 is in een wip gebeurd.
De zoekschilfis een stuk lichter (dunner) dan van de oude modellen, de schijfzelfheeft nu een
ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is verkregen. Het batterilpack, waar 8 penlight
batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in en uit het huis. De El¡te ¡s uitgerust met een 20
cm ofeen z5 cm wide scan schijl aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de
grond in en 'pakken'daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten! Wide scan
schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met neme in kleigrond.

I

Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.

Accessoire pack

n:l:ï':r:""r

€

en de draagtas met band z¡¡n aparte

199" -",".

€,949,-

r
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Magazine meer?
Met deze grote kop proberen we niet zomaar lezers te trekken voor iets
onbelangrijks, maar wel de aandacht te vestigen op de noodsituatie die
in de vereniging is ontstaan.
Zoals bij bijna elke andere vereniging wordt ook de DDA gerund door
een aantal vrijwilligers. Mensen die heel veel vrijetijd en energie in de
vereniging steken. Helaas hebben door diverse omstandigheden de
laatste tijd diverse bestuursleden hun functie neergelegd.
Op onze oproepen in het magazine voor nieuwe bestuursleden is door
de leden jammer genoeg nauwelijks gereageerd, zodat we nu met een
vereniging zitten met te weinig bestuursleden. Te weinig in ieder geval
om de vereniginggoed te kunnen besturen. Te veel werkzaamheden
worden door te weinig mensen gedaan. Dit is voor de nog zittende
bestuurleden niet veel langer op te brengen. De situatie is op dit
moment zo ernstig dat als er niet op zeer korte termijn nieuwe mensen
in het bestuur komen, we genoodzaakt zullen zijn om de vereniging per
3r december op te heffen.
Veel leden denken dat de vereniging alleen maar een clubje is dat een

verenigingsblad uitbrengt en af en toe een zoekdag organiseert. Zij
beschouwen het lidmaatschap eigenlijk meer als een abonnement op
helmagazine. Ze beseffen waarschijnlijk niet dat als de verenigingzou
worden opgeheven, er niet alleen geen Detector Magazine meer verschijnt, maar dat ook de belangen van de zoekers niet meer bij de
archeologie en de overheid onder de aandacht worden gebracht. Ofdit
op de langetermijn gevolgen zal hebben voor het kunnen blijven zoeken
in Nederland weet natuurlijk niemand.
De vereniging heeft in de'tz jaar die zij bestaat een hoop goodwill en
sympathie gekweekt in archeologisch Nederland. Het zou zonde zijn als
ai dat werk voor niets is geweest.
Wij hopen natuurlijk dat na deze noodoproep, er een aantal mensen
zullen zijn die zich in willen zetten om de vereniging te besturen. Nu is
het besturen van een vereniging van zo'n rgoo leden wel iets anders dan
het besturen van een kaartclub. Er wordt dus wel wat verwacht.
Voor meer informatie over de functies en de werkzaamheden kunt u
terecht bij de voorzitter.
Uiteraard waren wij in dit jubileumjaar liever met leuker nieuws gekomen. Als medeoprichter van de vereniging gaat me dit ook echt aan het
hari. Het voortbestaan van de DDA hangt nu afvan de leden.

ISSN: r386-5935
O Copyr¡ght: Niets u¡t deze uitgave mag worden verueelvuldigd en/ofopenbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm ofop welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande, schríftelijke toestemming van de redactie

Kees Leenheer

Voorzitter a.i.

Lidmaatscha
,AARVERGADERING zoo4
De geplande jaarvergadering van r6 juni jl. te Elburg is uitgesteld
omdat er nog geen goedkeuring was over de jaarcijfers van 2oo3.
Deze liggen ter controle bij de accountant. Wij verwachten in het
najaar de jaarvergadering alsnog te houden. Publicatie volgt t.z.t.
in het magazine.
AFTREDEN TWEE BESTUURSLEDEN
Jan Huls en Hans Elsevier Stokmans hebben beiden hun
bestuursfunctie neergelegd. Jan die o.a. de verenigingstafel
bemande tijdens zoekdagen heeft zich een aantal jaren enorm
ingezet voor de vereniging. Hans was nog niet zo lang in het
bestuur. Wij willen beide heren bedanken voor hun inzet en

enthousiasme.
NIEUW BESTUURSLID
ledereen heeft de verhalen van Mart Hoffmann ongetwijfeld
gelezen, zodat hij geen onbekende is binnen de vereniging. Mart
komt het bestuur versterken. Welke taken lt{art zal gaan doen is
afhankelijk van een herverdeling van de taken van het bestuur die
nog moet plaats vinden.

Het lidmaatschap van deze verenigíng loopt altiid per kalenderiaar en wordt
zonder opzegging alt¡jd st¡lzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk oP I augustus schriftelijk binnen
te z¡jn. Per jan

ua

Prijs steunleden

€ 26,€ 33,-.

ri zooz 5edraagl de contributie

€ 8,-

en buitenlandse leden

Postbank r675ooo t.n.v. De Detector Amateur, Læuwarden

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz. komen

Advertenties, Opgravertjes,

nogal eens bij de verkeerde personen
van de vereniging te¡echt Vandaar

occasions, Kopii
Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

dat we de adressen weer eens op een

C.B. Leenheer, Hanebalken t53,

riitie zelten. V/ilt u zoveel mogeliik
schrijven/mailen in plaats van

9zo5 CL Drachten.

bellenll!

redactie@detectoramateu

Fax (o5tz) 545rt7.
r. n I

Ledenadministratie

Determin atie/vraagbaak

Opgave van leden, adreswijzigin-

Voor determinatie van door u

gen, vragen over de contributie bij:

gevonden voorwerpen dient u een

V/. Woudstra, Melkemastate r6,

foto of duidelijke zwart-wit
tekening op te sturen naar:

8925

AP Leeuwarden.

w.woudstra @detectora mateu

r.

nl

vraagbaak@detectoramateur.nl

ofnaar de redactie.
Activiteitencom missie
Voor vragen, suggest¡es enz. over

Van de redactie
Beste leden, wederom is er een nieuw nummer van het
Detector Magazine van de persen gerold. Elke keer is het een
'strijd' om het blad te vullen met mooie en interessante
verhalen en artikelen. ledere keer doen we eigenlijk via deze
weg een oproep om de leden te motiveren een leuk verhaal
te schrijven. lk begrijp eigenlijk wel dat het moeilijk kan zijn
om een leuk verhaal te schrijven, maar met een stukje voor
de Vondst van het )aar gaat het vaak wel. Als redactie hebben
we besloten dat er ook een prijs te winnen valt voor een
artikel of mooi verhaal dat niet meedingt naar de Vondst van
het Jaar. Deze kiezen we dan eens in het jaar uit.

Op 5 juni was ik als Iid van het determinatieteam aanwezig in
Ter Schuur op de determinatiedag van de vereniging. Het viel
me op dat er heel leuke voorwerpen werden aangebracht, die
ook al zijn ze algemeen, nooit in het blad verschenen. ledere
zoeker had wel een verhaaltje over hoe en waar ze het hadden gevonden en wat de bijvondsten waren. Als deze verhalen nu eens in het blad verschenen dan zou het er een stuk
anders uilzien. Er zouden meer voorwerpen getoond worden
en de manier van zoeken op bepaalde gronden zou andere
zoekers op andere gedachten brengen. Het kan alle kanten
op, maar dan moeten die verhalen wel de redactie bereiken.

ln het volgen de magazine zal ik een artikel wijden aan het
schrijven van een stukje in het blad om de stapwat makkelijker te maken. Ook hoe we als redactie kunnen helpen en tips
geven hoe het tot een goed verhaal komt.

zoekda gen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,
Meerpaal zr8, 9732 AM Groningen,
Tel. (o5o) 541896.
zoekdag@detectoramateur.nl

Bestuursleden
Voorzitter a.i. & hoofdredacteur
C.B. Leenheer

Bestu urslid
(o

go

Hanebalken t53
9zo5 CL Drachten
Tel. (o5rz) 54977 Øa tS.oo uur)
Fax (o5r2) 545il7

redactie@detectoramateu

r. n

I

nder voorbehoud, in afwochting van
e d ke u r i n g j a o o e rga d e r i n g)

K. Bot

Zaailand ro
9zo5 EH Drachten
Tel. (o5rz) 5r 04 99

Hoffmann

Penningmeester & ledenadministratie

l\rl..l.

!L Woudstra

Van Beresteynstraat 85

Melkemastate r6

z614 EB Delft

AP Leeuwarden
Tel. (o58) z66t8t8

Tel. (or5) z't36298'

8925

w.woudstra

@

detectoramateu r.nl

Bestuurslid/ fotografìe vondsten
J. Bosma

Drachtster Heawei t9a
9zr3 VE De llilgen
Tel. (o5rz) 51 5r rz
j.bos ma@detectora mateu

r. n

I
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Mart Hofmann, redactie
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XP Metaaldetectors gaan
verbazi ngwekkend di ep.,.
XP#ffiro^'
))

Technische eigenschappen
Gold MAXX

Ct

o

Frequentie 18 kHz. o Regelbaar lJzer

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

))

Verschillende schotels

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

))

Technische

eigenschappen

-

G-MAXX
z
o Frequentie 4,6 kHz zoals bij de
Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. ¡ Perfecte

a

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

))

XP-Conectors

¡ Waterdichte vergulde connectors

))

Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen

tr
))

--1*--;
t/"-a '-fr'
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Technische eigenschappen ADVENTIS

.

Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
o 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. ¡ Silencer schakelaar voor vervuilde grond.

I AA
Alkaline batterijen of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer zoekgemak.
o Vergulde afsluitbare schotelaansluiting. o Grondafstelling. o Voeding:

))

Opties

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

))

:\

Garantie

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

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NLl, Tel. (01141 370480 - fax (01141 370481
Int. 00 31 11 43 70 480, E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors.nl

Goed kope' griize' detectors

en ontbrekende serienummers
\)Uaarschuwing aan alle leden: trap er niet in!
De laatste

tijd rommelt

het weer

eens in de wereld van de detectorhandel. Door grijsimporteurs wor-

den metaaldetectors ver onder de
gangbare prijs aangeboden. Niemand snapt hoe zulke prijsverschillen kunnen ontstaan.
De conclusie lijkt voor de hand te

liggen: ofi¡rel de dealers ofi,vel de
i

m

porteu rs zijn grote

za

kkenvu llers.

De keuze is snel gemaakt. Even in
de auto gestapt en snel die goedkope detector gehaald.
Graag wil ik in deze gastcolumn

Duitse grijsimporteurs hebben dan
nog het voordeel, dat ze slechts r5"Z
i.p.v.l9%" BTW aan de fiscus behoeven afte dragen.

lVaarom worden serienu mmers

serienum mer weliswaar goedkoper

de acties van de grijsimporteur,
drastisch teruglopen. Klanten die

'grijs' gekocht hebben denken soms
zelfs bij hen voor service en accessoires in aanmerking te komen. Dat is
natuurlijk een verkeerde gedachte. De

de grijsimport proberen te verhinderen. Daarvoor moet men er achter

Door niet in te ruilen, geen handleidingen te vertalen of erger: inbreuk te
maken op de copyrights van een
andere importeur en door een soort
cash en carry service te leveren
houden grijsimporteurs de kosten op
korte termijn laag. Door ook de
apparatuur afte kleden en zonder
accessoires te verkopen li,iken ze nog
extra goedkoop. Door niet met
dealers te werken kunnen zezodoende een soorl bodemprijs hanteren.

lijk hebben aangegeven, dat ze geen
detectors in reparatie nemen waarvan
de serienumm ers zijn verwijderd:
"Warranty void if removed" staat er
op de sticker met het serienummer.
Echtet niet alleen vervalt de garantie,
men weigert zelfs deze detectors in
reparatie te nemen.
Dit houdt in, dat detectors zonder

zijn, maar dat kopers, meestal zonder

\)laarom kan er soms zo goedkoop

gevend is.

Ernstiger voor de klant is, dat sommige fabrikanten zoals Minelab duide-

De offìciële importeur ziet zijn verkopen aan particulieren en dealers door

gens ook wat de consequenties zijn.

geleverd wordenl
Een aantal importeurs en dealers,
zowel in Nederland, België als Duitsland gunnen andere importeurs die
de importrechten op een ander merk
hebben het licht in de ogen niet.Zii
proberen via allerlei acties de ander
en zijn merk kapot te concurreren.
Een van de methodes is nevenimport.
Nevenimport of grijsimport houdt in,
dat men detectors van een ander
merk via het buitenland, meestal een
groothandel in de U.S.A. probeert in
te kopen. Met name doordat de
dollar met zo%"in waarde ten opzichte van de euro is gezakt, is het een
methode die in elk geval niet verlies-

bij hen

vandaan, ze hoeven er ook geen
service ofgarantie op te geven.

verwijderdl

fabrikant ziet dit met lede ogen aan,
want het goede imago van zijn merk
wordt hìerdoor beschadigd. Deze zal

uitleggen hoe dit kan, maar vervol-

De detector komt immers niet

komen door welke groothandel
(meestal in de U.S.A.) zezijn geleverd. Hiervoor zijn echter serienummers nodig. Om te verhinderen dat
de offìciële importeur een serienummer in handen krijgt, verwijderen de
grijsimporteurs dus de serienummers van de detectors.

Detectors zonder ofrìciële
serienummers
De klant die een metaaldetector
zonder offìcieel serienummer van de

fabrikant koopt, let daar meestal niet
op en zal het misschien ook worst
wezen. Echter, wanneer er een serieus probleem of defect is met de
apparatuu r of wan neer deze ziin
detector bij een andere dealer of
importeur wil inruilen, blijkt dat
goedkoop duurkoop is. Wat is het
geval

ì

Dealers en importeurs zijn onlangs
weer op de hoogte gesteld van deze
kwestie. Zijzullen geen detectors
zonder serienummers in reparatie

nemen en ook niet inruilen of slechts
inruilen voor een veel lagere priis.Te
kunnen immers niet voor service bij
de officiële importeur terecht.

het te weten, een potentieel Probleemgeval in huis hebben gehaald
dat meer geld kan gaan kosten dan

men heeft bespaard.

Klanten opgelicht
Coed beschouwd wordt de klant die
bij een grijsimporteur een detector
zonder serienu mmer koopt opgelicht.
De klant krijgt op termijn namelijk
niet datgene waar kopers van een
detector mèt een officieel serienummer van de fabrikant wèl recht op
hebben: namelijk service en garantie
van de offìciële importeur en de
fabrikant, ook op langere termijn.
Wan neer grijsimporteurs met dergelijke argu menten geconfronteerd
worden vertellen ze glashard dat ie
altijd bij hen terecht kunt. Helaas
blijken ze na een paar maanden of
jaren gewoon niet meer te bestaan, of
ze doen maanden over de reparaties
òf ze vertellen je doodleuk dat ze
jouw merk niet meer verkopen. Voor
accessoires hoef je bij hen meestal
ook niet aan te kloppen.
Laat je dus niet piepelen en kooP

geen detectors zonder offìcieel
serienummer van de fabrikant. Dit

geldt echt niet alleen voor onze
merken: Minelab, Tesoro en Laser,
maar ook voor alle andere.
Geñ Cesink
(Detect: oficieel importeur van Tesoro,
Minelab, en sinds halfjuni 2oo4 weer
Laser).

Kenn(ltwnKínj wet üe

Black Knight
\9L
weerkaatst bij het openen van
het pakket. Netjes gepresenteerd

liggen daar de vier onderdelen en het
in elkaar zetten is een 'duitje van een
cent' (als die al bestaatl). De opengewerkte schotel gaat simpel vast met
een plastic bout en moer. Het elektronica kastje glijdt als vanzelf op de
houder aan de bovenste stang en
wordt met een schroefje gefixeerd.
Je hoeft nu alleen maar de onderste
stang aan de bovenste vast te maken,
de schoteldraad een paar slagen rond
de steel te wikkelen en in het kastje te
pluggen. Torgervoor dat de draad

voldoende speling heeft en niet strak
aantrekt, zodat de schotel bewegingsvrijheid houdt. Daarna borg je
het geheel door de schroefaan te
draaien en ... het veld wacht smachtend op je verrichtingenl
De Black Knight I krijgtzijn energie
van twee PP3 g-volt batterijen. De

individuele batterijhouders zitten aan

^.

"Heel opmerkelijk" was de verzuchting van tester John Patton, toen hij
de Black Knight I eens stevig onder
de loep had genomen: "Het is me
bijna onmogelijk gebleken ook maar
iets van kritiek op papier te zetten!"
De gevoeligheid en discriminatiemogelijkheden gingen ver boven mijn
verwachtingen. En dat voor zo'n
spotprijsje van nog geen 9o euro!
De Black Kn¡ght I kan volgens John
makkelijk de competitie aan met
andere merken die aan de top staan.
De kwaliteit van het apparaat wordt al

de onderzijde van het controlekastje
en zijn makkelijk toegankelijk via
twee schuifjes. Zoals altifd raden wij

dringend het gebruik van alkalinebatterijen aan. Die zijn het beste voor de
zoekklusl De bijgeleverde gebruiksaanwijzing is duidelijk en helder in
goed Nederlands gesteld en... een
kind kan de was doen.

bekende "S" vorm: de
bovenste stang heeft een
lichte bocht en is voorzien van een
armsteun met dempend schuimplas-

Iic,zodaI het geheel lekker en gebalanceerd aanvoelt. Bovendien is deze
detector uiterst licht en in lengte
instelbaar, wat voor de jongeren
onder ons erg plezierig is.

Het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel van de Black
Knight I laat aan duidelijkheid niets
te wensen over: slechts drie draaiknoppen (waarvan er twee ook als
schakelaar dienst doen) en een
drukknop, dus allemaal lekker'basic'.
De linkerknop bovenaan is gemerkt
met "Dl5C" waarmee je op een
schaal van r tot r o de discriminatie
kunt instellen (gevoeligheid voor
metalen die je wilt uit- ofjuist inschakelen). Maar deze knop heeft ook een
andere functie. Draai je deze knop

De detector is uitgevoerd in hoofdzakelijk zwart- en aluminiumkleuren,

naar de "o" dan staat de detector in
de "alle metalen" positie, waarblj je
niet hoeft te zwaaien en je zult

waarbij de rode 'pinpoint'-knop er
duidelijk uitspringt. Als de Black
Knight I in elkaar zit heeft hij de

hlermee alle soorten metalen die in
de buurt liggen kunnen registreren.
Rechts boven zit in het paneel een

GEBRUIKERSERVARING

heid. De allereerste vondsten kwa-

bare non ferro voorwerpen.
Op een volgende plek kwam een

men van een stukje niet groter dan

goudkleurig

schaal van i tot lo en kun ie zelfde
gevoeli gheid instel len.

een paar vierkante meters. Omdat
John ervan uit was gegaan dat h¡j met

Links onder, pal onder de "DlSC"
knop, zit de derde draaiknop, die

de Black Knight I hooguit een paar
piepjes te horen zou kriigen, had hij
niet eens een schepje meegenomen!!

llaarschijnlijk hing deze ooit om de
nek van een kat of hond. Toen fohn
met zijn schoen het eerste zand had
weggeschoven en dat stukje glimmend 'goud' zag, dacht hij even
meteen al een gouden ring te Pakken

draaiknop met "SEN5" erboven
(gevoeligheid) en deze dient tevens
als "aan/uit" knop. Ook hier loopt de

geen ingebouwde schakelaar heeft.
Hierbij kun je "VOLUME" lezen en

het is duidelif k wat deze knoP
bestuurt: het harder en zachter zetten
van het signaal, zodat je voor jezelf

kunt uitdokteren wat het prettigst is
voor Jouw oren.
Naast de "VOLUME" knop is de rode
knop "TARCET". Hiermee kun ie,
zoals dat in vaktermen heet, "PlNPOINTEN". Je kunt dan precies de
plek vaststellen waar het signaal van
de detector het sterkst is en waar
H ET

dus moet liggen!

Behalve de instelbare knoppen is er
ook nog een listig LED lampje, te
vinden midden tussen "DlSC" en
"TARCEI" in. Dit lichtpuntje heeft
twee taken. Erboven staat in blauw
het woord "TARCET INDICATINC"
en eronder in het rood "LOW BAT".
Dit LED lichtje flikkert in groen op
zodra ie je over een metalen voorwerp heenzwaait (het kan zowel
ferro- als non-ferro metaal ziin!).
Ceeft dit LED een rood lichtje af, dan
betekent dat dat je batterijen de
uitputting nabij ziin. Om het gewoon
tezeggenije batterijen zijn bijna leeg!
Dan hebben we tenslotte aan de
rechterkant onder het paneel de
ingangvoor de koptelefoon. Het kan
zijn daljouw koptelefoonplug niet in
het gaatje van de Black Knight I past,
maar de importeur levert er (naast
de twee batterijen) gratis een koptelefoon met de juiste plug bii.
En wat doet hij in het veldl
Voor de eerste buitenproef ging John
Paton naar een plaatselijk strand bij
zijn woonplaats. Wat hem meteen
opviel was dat de gevoeligheidsafstelli ng nauwkeurig (zéér nauwkeurigl)
luistert. Hij begon in het droge zand
melzijn test en hij kwam er al snel
achter dat de "SENS" knop teruggezet moest worden naar nummer 5.
Eerst stond deze op "vol" (dus ro)
maar dat bleek hier te instabiel. Maar
op nummertje 5 ging het prima,

zonder verlies aan dieptegevoelig-

Dat bleek al rap een grote misser te
zijn. Hij moest nu keer op keer met
zijn voet in het zand krabben, want
de Black Knight I liet duideliik weten
dat er genoeg onder het zand lagte
wachten! Hif kreeg dus spijt van ziin
nalatigheid om geen schep mee te
nemen.

bel

letje tevoorschij n.

te hebben !
Natuurlijk krijg je met zo'n lage
discriminatie ook heel wat troep naar
boven: trekringen, bierdopjes, zilverpapier en allerhande blikjes. Maar wie
op 't strand echt goed wil vinden
neemt deze handicap op de kooP toe.
John was pas echt verbaasd over het

De RODE KNOP bleek uitstekend te
voldoen en John kon al na korte tijd
1o munten 'pinpointen'. Omdat we in

kunnen van de Black Knight I toen hij
ermee naar een stukie natzand ging,
waar de wind een prachtig oppervlak

Engeland zijn, vond hij die allereerste
keer r pondstukken (z), zo penny (7)

had vrijgemaakt. De detector deed
het hier nietzomaar goed, maar blééf

en ook een klein 5 penny stuk.
John merkte ook dat een tikkeltje

maar signalen geven en hij kon zich
nu echt voor de kop slaan dathii ziin

verschuiving van de DISC knop, van
'4' naar'3' het hem mogelijk maakte
ook de moderne engelse munten van
na't982 (de r en z pennies) op te
sporen. Deze zijn namelijk voorzien

schepje niet had meegenomen.
llant zodra hii een "target" had en
met handen en voeten het zand weg

van een ijzeren kern en reageren dus
heel anders dan de volkoperen

munten. Dit geldt ook voor onze
euro'sl!l Probeer ze maar eens uit: de
't,2 en 5 eurocenten doen heel anders
dan de andere munten. En als ie toch
aan het proberen bent, raad ik jullie
aan ergens een oud dubbeltje, kwartje, gulden en rijksdaalder vandaan te
halen om hiermee te gaan testen.
Deze munten ziinvan nikkel en
hebben een heel apart signaal. Moet
je zeker op studeren, want anders
laat je heel veel munten liggen!!!
De Black Knight I bleek het subliem
te doen. John haalde die ochtend zl
munten ter waarde van meer dan 3
pond naar boven!
Hij stond ervan te kijken hoe diep de
Black Knight I kon komen en hoe
goed de gevoeligheid van het toestel
was. "Het was veel beter dan ik ooit
had durven hopen", zo staal in ziin
origineel verslag te lezen.
Hoe gevoelig de Black Knight I was
blijkt uit de overige metalen vondsten: een trekker van een ritssluiting,
een nepring vanijzer, een koperen

klinknageltje en nog wat ondefinieer-

begon te halen, vulde het kuiltje zich
natuurlijk meteen weer met zeewater'
Toch stond hij niet met lege handen'
Meteen weer een

t pondstuk,

maar

bij nader onderzoek bleek het om een
3 penny te gaan. Het tweede signaal
bleek een musketkogel op te leveren

en beide voorwerpen kwamen van
een redelijke diepte.
De volgende "site" (zoekplaats)
bezocht hij met een aantal vrienden
met wie hij jaren geleden ook eens op

detectorstap was geweest. De Plek
was een aardappelveld dat al enige
tijd braakwas blijven liggen, alvorens
de boer er opnieuw zou gaan ploegen. Hier was al vaker gezochr, maar
John vond het een prima stek om 'in
het binnenland' de Black Knight I uit
te testen.

Ook nu ging de gevoeligheid oP
maximaal, maar weer bleek de detector dan onstabiel te ziin. Hij draaide
de knop dus weer iets boven de '5',
met de discriminatie op 3't lz.
Het werd een superdagje, omdat de
Black Knight I ook hier weer goed z'n
best deed. Het apparaat ginggoed
diep en de discriminatie werkte
optimaal. We sommen hier even de

GEBRU

op: een aantal munten, knopen, een
pistoolkogel, een sleutelgatbeschermer in de vorm van een komeet of
vallende ster, een r ounce (oz.)
gewichtje en een verzilverde knoop.
Op deze knoop was duidelijk een
wapen te zien in de vorm van een
groot katachtig beest dat een bijl
vasthoudt.

IK
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ondefinieerbare non ferro voorwerpfes. Blackie liet zich dus echt van z'n

Patton) zeggen dat de'low budget'
Black Knight I een zeer betaalbare en

beste kant zien!

betrouwbare all-rounder is en, mede
door het bedienings gemak, bij
uitstek geschikt voor de jeugdige en

Om kort te gaan...
Natuurlijk zal je met de Black Kn¡ght
niet iedere dag op elke site tot de
top-scoorders behoren. Maar als je
onder de juiste condities gaat zoeken
en je houdt je aan je eigen intuiTie
(héél belangrijk!), dan zal de Blackie

En met de Black Knight I werd
meteen ook het eerste stukje echt
zilver gevonden. Het was een traanvormig ornament met een krullerige
versiering erop (filigrain). John vond
het een mysterieus voorwerp, dat hlj
nog niet heeft kunnen thuisbrengen.
Toen hif aan het einde van deze
zoekdag zijn vondsten met die van
zijn maatjes vergeleek bleek John
voor geen van hen allen onder te
doenl

Op naar het volgende terrein. Dit keer
betrof het een stoppelveld, dat, zoals
ohn het zelf uitdrukte "doodgezocht" was en hij had dan ook geen
hoge pet op aangaande de te boeken
resultaten. Maar de Black Knight
had de nodige verrassingen in petto.
Dit uitgemolken veldje leverde op:
een zilveren 3 pencestuk, een shilling,
een kwart penny ('farthing'), twee
knopen, en nog een stuk oftwaalf
.f

I

I

beginnende zoeker.
Voor nog geen 90 euro zul je met de
Black Knight I (die ook in een digitale
versie leverbaar is: de Black Knight ll)
helemaal meetellen in het zoekers-

je niet in de steek laten en jezultzien
dat je gemakkelijk kunt opboksen

wereldje.

tegen de dure boysl

l\rleer informatie:
Detection Systems Holland

Nog even een praktijkvoorbeeldje:
John was nogmaals met een groepje
medepiepers met de Black Knight
op stap geweest en had nu nauwkeurig de vondstenbalans opgemaakt.
De vrienden hadden aan het einde
van de dag zes munten, vier knopen
en een paar musketkogels gescoord.
Onze Black Knight I kwam met 3
munten, een losse musketkogel en
een zilveren ornament naar huis.
Toen John met de Black Knight I naar
het strand was gegaan, was hij
verbaasd dat niet alleen op het droge
zand goede resultaten werden
geboekt, maar dat, vreemd genoeg,
ook het natte gedeelte geen problemen maar wel vondsten opleverde.
We kunnen dus gerust (gesteund
door de veldervaringen van John

Tel.: (o38) 36 36 5gt
E-mail: info@metaaldetectors.nl

I

Fleuodetectors, Will¡o Roolr
0nbetwist de delectorspecialisl. Meer dan twintig iaar zoekeruaring
ìt/ij leveren diverse accesso¡res zoals
o

Minelú

. XP llelcc1ots

r.v.s.

scheppen, bescherm kappen, hoofdtelefoons,
tumblers, div. boeken, batterijen,
detectortassen, bescherm hoesjes enz.
Met ol deze merken hehben wij ruime zoekervaring
dus kunnen wij u precies vertellen hoe ze werken.

Fleuodetectors, llerkpad 18, 83tE llB Marknesse, lel. 05.27-203929, internel: www.fleuodetector.nl

Bij aanschaf van een van deze 4 top-detectors
. GRrls Tumbler met Grit
. GnRrs Hoofdtelefoon

. GRRrs RVS Schep

t**

?9,ço

Tesoro Deleon

Tejon

XP G-M axx

€ 995,- € 915,-

€ 899,(zonder accessoires 795,

Tesoro

)

XP Gold-M axx

€ 999,-

(zonder accessoires 895, )

Allernieuwste TOPDETECTORS bii ons uit voorraad leverbaar.
BELVOOR EEN AF9RAAKO492.57 41 94
OF KI.f( OP WWW.M ETAATDETECTOR.NL

KEEPS|RAAT 2, HELMOND

De detector mee op vøkontie?
Uiteraard neemt u op vakantie uw
detector mee. lk weet dat er echtgenoten of partners zijn die zullen zeggen;
"Je bent het hele jaar al aan het zoeken,
nu heb je maar eens tijd voor mii". Maar
stel je voor dat je op een camping of
ergens anders zit en net in de buurt ligt
er een mooie akker vrij.
Als zoeker kijk je natuurlijk of er scherven liggen en dan kun je al een beetje
inschatten wat voor vondsten je kan
verwachten. En dan zit je als zoeker
zonder detector natuurlijk wel even te

balen. Er zijn een aantal oplossingen; je
koopt een tweede detector voor ie
partner en/ofkinderen en gaat gezellig
samen zoeken. Je vraagt heel diplomatiek onder een etentie ofde detector ook
mee mag en belooft dat je niet de hele
vakantie gaat zoeken. Of je demonteert
de handel, je zeg| niets en je neemt de
detector gewoon mee. Tja, wat de beste
oplossing isl
Als redactie zijn we in ieder geval
benieuwd naar uw vakantieavontu ren.

Voor de twee leukste vakontieverhalen
ligt er het boek'Koningen van de

Noordzee'klaar.
Succes en een prettige vakantie!
De redactie

Vondstberichten
door lan Ziilstra
'Freule f el' of 'de glans van Glins'
Op een mooie dag in r564 was het feest bij de
Friese edelman en vrijheidstrijder Jonker Haringh

van Glins. Even kon hij zijn strijd tegen de inquisitiemeester Lindanus vergeten en ook het nog op te

richten "verbond der edelen" dat veel tijd vergde
kon wel even wachten. lmmers zijn geliefde dochter
freule Jel, genoemd naar zijn zuster, trouwde met
f

onker Jan van Burmania, een veel belovende telg

uit een bevriend adellijk geslacht.

Op die onvergetelijke huwelijksdag
kreeg Jel zoals in haar kringen
gebruikelijk was, vele kostbare
geschenken' Van haar oom Laas die
Twee t¿e-eeuwse
Burmaniawapensm"t al weer jaren geleden zijn vader,
elementen dìe-o.ok in het
Jels grootvader was opgevolgd als
oude waþen ""
Cltns'
grietman (burgemeester) van
;;:;r:;";
Menaldumadeel kreeg ze een fraai
Burmania t5j5
mes met schede en een

zilveren heft met inscriptie ten geschenke.

Zo ongeveer zou een
roman over een liefdesgeschiedenis in het r6eeeuwse Friesland kunnen
beginnen. De aanleiding
voor dit verhaaltje is de
vondst enige jaren geleden van
een zilveren mesheft. Akkie
Hiemstra uit St. Annaparochie
vond het tussen Dronrijp en Franeker met behulp van een metaaldetector. Her fraaie stuk is versierd
met gegraveerde renaissancelij sten
en imitatievlechtwerk die doen
denken aan de (textiel) structuur
van bijvoorbeeld passementen.
Op een der zijkanten staat I* IEL*
GLINS'k l5'6'4' (juffer of juffrouw
fel Glins 1564) en op de bovenste
vlakke "kopse" kant een vrouwelijk

familiewapen. Het is zeer aannemelijk dat het hier gaat om een

gelegenheids geschenk, meer speciaal een huwelijkscadeau. Het is

bekend dat dergelijke luxe messen
die aan de gordel werden gedragen
vaak daarvoor dienden, naast andere kledingaccessoires zoals tuigjes,
mantelspelden, vingerhouder e. d.
Het mesheft van Jel Glins uit 1564
is overigens een bijzonder vroeg
voorbeeld, zelfs voor Friesland waar
naar het schijnt dit soort objecten
relatief meer voorkomen dan
elders. Een waarschijnlijk nog
ouder voorbeeld betreft een zilveren
vingerhoed van een Friese adellijke
dame waarvan zelfs een porlret
bekend is; maar daarover een
andere keer.
De adellijke familie Glins, reeds
bekend in de late middeleeuwen
was afkomsbig uit Dronrijp en
bewoonde aldaar de states
Glins en Hobl¡ema.
Het geslacht nam
¡r.!
actief deel aan de
o.,Ò1

schild bevat een wassenaar (wassende maan) in heraldisch gewone

stand d.w.z. met de punten naar het
wapenhoofd gericht. Boven deze
twee punten een kleine zespuntige
ster. Deze heraldische elementen of
syrnbolen komen veel op Friese
wapens voor en zi1'n eventueel met
Mariaverering in verband te brengen. (Vergelijk bijvoorbeeld de
wapens van verwante en andere
families zoals Waltinga, Bootsma,
Kee, Baerd).

Bovengenoemd stamboek geeft
echter een geheel ander wapen
Glins, namelijk een gesteeld driebladig klaverblad (goud op azuur).
Dit komt - al dan niet in combinatie
met de halve Friese adelaar die men
naar believen kon toevoegen of
weglaten - overeen met het oude
wapen Burmania, terwijl het
wapen op het mesheft

n // B
srrijdtegenSpan- P
( \
je, bracht een
aantal grietmannen voort en ook
I A,{1, I f¡ $ |

::äTrli:ff' t (tù\ \r' /
uit in
\ Lì:'t l-l
Het stierf

de r7e eeuw;
haar genealogie is
gepubliceerd in het
stamboek van de
"Friese adel" (1846).

lanvan Burmania de
man van |el stierf reeds

\

\

in

e

Gratinga geïdentificeerd).

o"ges,achtenG,ins

en Burmania waren
*1 I ü.4 f
verzwagerd en het
lijkt erop dat ze elet4r¡ ''W/
menten van elkaars
\
| ,/
wapens hebben overge\1,,/
nomen; of hadden ze
gemeenschappelijke (zeer
Burmania t579
oude) wortels en was het
geslacht Glins misschien even-

ry7o;haar vader die in de
koude winter vaî1522 naar Emden als later de Gratinga's ooit afgemoest vluchten stierf daar kort na
splitst van de Burmania'sl In de
aankomst. fel zelf overleed in 1593. r6e eeuw en ook nog wel later
Tenslotte het wapen zoals
voorkomt op het mesheft.

dat
Het

waren familie\¡/apens (evenals
trouwens familienamen) nog niet

zo sterk gefixeerd als in onze tijd en
ruitvormige hangende (vrouwelijke) variantenen combinaties gevoerd

r3

De wapens Burmania (oud) en

Çlins Het klaverblad

is

goud oP

lazuur(blauw). Het waPen Çlins
komt ook voor zonder Friese
adelaor (stamboek) maor dol
geldt voor vele Friese wapens
(ontleend aan RietstaP)
Verder het wapen van de vewanle

familíe Grotinga

Burrnania,

Vr¿'se

-?r¿'se (.Àr^. "oc.)

door verschillende familietakken
kwamen veel voor. Ik houd het er
voorlopig dan ook oP dat het wapen
van Jel Glins op het mesheft het
oude wapen Glins voorstelt en/of
dat het gekozen is op grond van een
gemeenschaPPelijke (met de Burmania's) heraldische traditie. Het
jaartal is waarschijnlijk het tot nog

toe onbekende (althans in het
stamboek niet vermelde) huwelijksjaar van |el en f an. Dankzij de
metaaldetector is er weer een stukje
kennisvermeerdering ontstaan, in
beginsel belangwekkend voor
heraldici en genealogen.

Bron: www.sna.nl
Leiden - r5 mei 2oo3

t/m t5 augustus 2oo4
Nijmegen - r8 septembet 2oo4tlm 9 ¡anuari 2oo5

Mvsrenre Mtoo¡leeuweru

tnlichtingen: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 29, Løiden,
www.rmo.nl
Leiden - 8 april zoo4

tlmzg augustus 2oo4

De BtnVe¡¡. VenXller.¡ VAN EEN VERDU/ENEN VoLK
Welk beeld hebben de Nederlanders tegenwoordig van de Batavenl Waren het oermensen, barbaren gehuld in een berenvel en
gewapend met een knotsl Of staan ze in beschaving veel dichter

Haarlem - z8 november 2oo3tlm 3 oktober zoo4

ons en zien we ze als onze vooroudersl ln deze tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van de verschillende beelden
van de Bataven aan de hand van l7e-eeuwse werken van Flinck,
Bol en Van Veen en meer recente Prenten, cartoons, advertenties
voor een bekend fìetsenmerk en natuurlijk veel vondsten uit

Pnoer uer

oPgravrngen.

G¡r

r¡¡ oe

bi.i

Sr¡o

tnlichtingen: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg zg, Leiden,
www.rmo.nl

vERLEDEN

lnlichtingen: Archeologisch museum Haarlem, Crote Markt 18-k,
Haarlem, ozj-542 o8 88

lnlichtingen: Museum Het Valkhof, Kelftensbos 59, Nijmegen, oz4nl
36 o 88 05, www. m useu mhetvalkh of.

Alkmaar - z5 aprilllm zz november zoo4

Landelijk - t/m oktober 2oo5

De vensoRceN srAD. 75o IAAR ALKMAAR oNDER DE GRoND

O¡¡ze ouoe BuREN, voNDsrEN

lnlichtingen: Stedelijk Museum Alkmaar, Canadaplein t, Alkmaar,
o72- 51 1

ol 37, www.stedel'tikm

useum al km

a a r'

nl

De vru-¡

EN vtLLAE. Ln

cnuplc¡¡E cALLo-RoMAINE

DU I ER AU 4E slÈcLE
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Zoekd ag Oene

R€ÍTÀUK\TI€Í
De afgelopen zoekdag te Oene was een groot succes.

Op deze dagzijn weer een heleboel mooie vondsten meegenomen. Men heeft veel laten determineren. Ook kon je laten
zien wat je gevonden had. Er werden veel boeiende verhalen

verteld over de vondsten. Het was een gezellige dag.
Op de zoekdag in Oene kreeg ik ook weer een aantal vondsten ter restauratie aangeboden:

l.
z.

Een zilveren oorlepel, instrument van een arts.
Een versiering voor om de loop van een jachtgeweer, een

huls van zilver.
3. Een plak zilver met een gravure.
Ook verbogen middeleeuwse munten met de vraagof deze
weer recht gebogen konden worden. Bij de een kan het wel,
bij de ander was er meer risico op het breken omdat er kleine
haarscheurtjes zichtbaar waren.
ook een grote gouden munt bij die Iicht gebogen was,
waar de eigenaar uiteraard heel zuinig op is. Het risico van
het rechtbuigen blijft altijd dat deze scheurt of breekt. Met
mijn ervaring met goud en zilver kan ik dit redelijk inschatten. Zo kunnen totaal verbogen munten weer recht worden
gebogen. Soms met een verbluffend resultaat. Op de zoekdag heb ik hier ook een demonstratie van gegeven. Een
zilveren middeleeuws muntje heb ik rechtgebogen.
Er was

Het schoonmaken van munten is geduldwerk. Munten
hebben een laag van oxiden en aankoekin gvan zand. Deze
munten hebben eeuwen in de grond gezeten en zijn moeilijk
schoon te maken. Wat er in eeuwen op is gekomen is er niet
zomaar even af te halen. Dit kost tijd. Door het schoonmaken te herhalen kan je een bevredigend resultaat bereiken.
De komende zoekdag hoop ik weer aanwezigte zijn voor het
beantwoorden van vragen. Neem de vondsten mee om te
laten beoordelen of deze nog te restaureren zijn!
l\rleer informatie is te vinden op www.edelsmederijsand-or.nl
voor adres en routebeschrijving.
Voor vragen kunt u mij bellen. Tel.: (o6) z9o t65 77

Het oorlepeltje werd zeer waarschijnlijk gebruikt door de
bekende arts Antonie van Leeuwen. Aan de keerzijde staan
ook de initialen van L.v.L. l\4isschien de broer)
Zijn initialen zijn gegraveerd in het lepeltje. Het lepeltje is
gebroken geweest. Door de breuk liep een lijn van de gravure. Deze is na te zijn gesoldeerd weer netjes nagestoken met
een graveersteker. Zo is het instrument weer helemaal intact.
Bij de tweede restauratie is een versiering van een jachtgeweer te zien. Een huls om de loop van het jachtgeweer. Er is
een jachthond op afgebeeld. De huls was verbogen en
gescheurd. Deze is weer mooi rond gemaakt en aan elkaar
geso ld eerd.
Het is ook mogelijk om zo'n vondst weer het antieke uiterlijk
te geven. Zo kan je zilver zwarten. Hij wordt uiteindelijk

vanzelf ook weer zwart.
De derde restauratie is een plak zilver met een gravure.
Betekenis nog onbekend. Het lijkt op een wapen. Deze is
gevonden te Vollenhove. Deze plak was verbogen. Hij is
weer mooi recht gebogen en helemaal schoongemaakt en
witgekookt (in vitreool).

Metaaldetectie versus de
p rofess ionele a rcheologie
De band tussen detectoramateurs enerzijds en archeologen anderzijds is lang niet altijd even goed geweest. Begin
jaren '9o sprak de toenmalige directeur van de ROB zich in
Westerheem, tijdschrift voor amateur-archeologen, uit over
het detectorgebruik. Het zoeken met een metaaldetector
was volgens hem volledig verboden, zoeken mocht niet en
kon niet. Dat de houding van de ROB in de loop der jaren
veranderd is blijkt wel het sterkst uit hun website. Hier kan
men lezen (stukje over de Tabula Leersumiana) dat detectorgebruik is toegestaan, mits de bodem niet wordt verstoord. Zoeken op akkers, stortgrond en dergelijke is niet
verboden.

Sommige zoekers vragen zich af wat de DDA doet voor
detectoramateurs. Een belangrijk punt is, dat mede dankzij
deze vereniging zoeken nog steeds is toegestaan. Veel werk
gebeurt achter de schermen. Bestuurleden wonen vergaderingen van de S.N.A. (Stichting voor de Nederlandse
Archeologie) bij én laten hun gezicht zien bij archeologen'
Dat het bestuur serieus wordt genomen door archeologen
blijkt uit diverse zaken. Men wordt voor lezingen uitgenodigd en wordt zelfs gewaagd om metaalvondsten van opgravingen te determineren. Dergelijke punten komen lang niet
altijd in het magazine aan de orde, maar ze gebeuren wel!

z.

Besloghuls geweerloop

Nu het moeilijk gaat met de vereniging, let wel: een kleine
zooo leden!, mogen de leden wel wat terug doen voor'de
club', al is het maar in het belang van hun hobby. We zien
dikwijls dat de beste stuurlui aan wal staan. Veel in te
brengen, veel te zegger', kritisch, maar niet bereid om mee
te werken. Met name deze personen kunnen nu laten zien
wat zij waard zijn. Veel mensen lezen het blad met plezier.
Doch hier zien we ook dat er nog altijd gebrek is aan
auteurs. Ook hier kunnen dingen aan veranderd worden!

Zilveren plak met gravure

3.

Als leden zich actiever inzetten kan er veel worden
bereikt. Veel dingen zijtnietzo vanzelfsprekend. Dat het
blad iedere keer weer op de deurmat valt, is ook dankzij een
grote hoeveelheid wijwilligerswerk. Mede dankzij adverteerders hebben we mooie kleurenpagina's. Kiik maar weer
eens terug naar de eerste detectormagazines. Het lidmaatschap is helemaal zo d:uur nog niet, als je dit vergeliikt met
dat van andere archeologische clubs. Laten we biij ziin met
wat bereikt is en laten we dit niet verliezen! Als de vereniging stopt, kan dit voor iedere zoeker persoonlijk gevolgen
hebben. Dit klinkt erg dramatisch, maar is wel degelijk
waar. De DDA is behalve een'gezelligheidsvereniging' met
zoekdagen een belangenvereniging. Belangen waar bij de
oprichting naar gestreefd werd, zijn verwezenlijkt, maar
moeten nog altijd worden verdedigd!
Gelders ørnúeurtje
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EEN VROUWELTjKE ZOEKER
AAN HET WOORD

oals ik beloofd heb zou ik het één en ander schrijven over de
voonrìrerpen die ik heb gevonden in de afgelopen twee ¡aar. En

indicatie die ik heb, is mijn magneet voor het verschil van puur
ijzer. Daarnaast heb ik ook twee even grote ijzeren gespen van
'roxro cm gevonden. Op verschillende locaties. lk vermoed dat
deze voor de paarden werden gebruikt. lk vond op dat moment
niet veel en begon te zoeken met "alle metalen".
Eéntje heb ik getracht schoon te krijgen d.m.v. citroenzuur.

waarvan ik hoop, dat ik op elke trip er weer wat voor mijn verza-

En dit valt

meling mee kan aanvullen. En ik moet zeggen, het valt mij zelf

voorgeschreven is, volgens de informatie van het oudheidkundig

niet eens tegen. Om te beginnen heb ik mijzelf een llhite's IDX

mij bijzonder tegen. De verhoudingen doe ik zoals het

museum van Leiden, via het lnternet. Wat er dan van overblijft, is
een soort spierenbundel idee. Het zijn net allemaal laagjes naast

Pro. cadeau gedaan. Met de standaard schotel en de bescherm-

elkaar. De gesp in dit geval is totaal beschadigd. En helaas ook

kap. Tot op heden een prima zoeker, die vrij goed de juiste

andere voorwerpen. Dit is ook gebeurd met munten, wat ik

vindplaats kan aangeven.

bijzonder betreur. Ook hier komt echt specialistische kennis om
de hoek kljken of een dot met ervaring. U zultzeggen: Mens, er

Wel heb ik twee opmerkingen betreffende het materiaal. Voornamelijk de armversteviging. lk vind het een zwak onderdeel, want

zijn nog zoveel andere manieren....... lnderdaad, ik heb gedistil-

het krijgt veel te verduren. (Het is het boutje bij de armsteun).
Deze was ik bij de derde trip al kwijt. Het kon zijn dal mijn armzwaaibewegin ghe zwaar was, ten slotte was ik nog maar net
begonnen en had totaal geen ervaring. Eén telefoontje naar
Willem Bos, en het was opgelost. Hij stuurde een nieuwe draaiknop op en ik kon weer voort. Dacht ik dus..... Helaas, na weer
drie tripjes hetzelfde resultaat. lk heb thuis tussen de onderdelen
en gereedschap van mijn man gezocht naar iets dat sterker was.
En wat wel kon voldoen aan de weerstand van de draaibeweging.
Dat lukte heel eenvoudig, ik heb een vleugelmoer met een
bijpassende bout er tussen gezet en tot op vandaagzit diT.zo
vast als een huis. Ook beweegt nu de armsteun niet zo veel
meer, wat ik als erg prettig ervaar.

leerd water gebruikt, dagen laten weken, azijn, huishoudsoda en
zuurvrije vaseline.

Met dit laatste heb ik meer plezier dan al die andere middelen.
lk smeer het voorwerp er zo goed mogelijk mee in, laat het een
paar dagen liggen, verwijder voorzichtig met een zachte tandenborstel de vaseline, smeert het zo vaak in tot het schoon is ofzo
schoon mogelijk. Als het naar mijn zin is smeer ik het voor de
laatste keer weer in met de zuurvrije vaseline en met een zacht
doekje (wat het overtollige vet opneemt) wrijf ik het uit tot het zo
schoon mogelijk is. Het materiaal wordt er donkerder van en het
gaat

il

van glanzen.

Buiten de gespen heb ik dus vele onleesbare munten gevonden.
Een aantal zilveren van Willem en

Het tweede zwakke punt zit bij de schotel. Door het vele gebruik
in het niet altijd "vlakke" land, lijkt het erop dat de verbinding
tussen schotel en steel het ook laat afi¡ueten. Ook daar zijn heI
moertje en het boutje lam. De schotel klapt dus veel voorover,
i.v.m. het zwaartepunt. Bij nadere inspectie bleek het vele fijne
zand er voor te zorgen daT er ruimte ontstond. Waardoor er bijna
automatisch ruimte gecreëerd werd, waardoor de verbindingselementen weer los kwamen te zitten. Het is zeer lastig dat de
schotel net de verkeerde kant op staat, als jij weer bij een obstakel bent in het maisland met de hoge ruggen. Het is dus aan te
bevelen om regelmatig de verbindingen uit elkaar te halen en te
reinigen. Misschien overbodig dat ik dit meld, maar toch...
Dan nu van wat ik gevonden heb in de loop dertijd. Een grote
hoeveelheid gespen, waaryan sommige nogerg mooi zijn en het

klepeltje nog hebben. Zelfs de fijne lijntjes van de versieringen
zijn vaak nog goed te zien. Elke keer verbaast het mij weer dat dit
gebruiksmateriaal na al die jaren in de grond nog zo goed is
gebleven. Het zilver zit er niet bij, maar wie weet.... Als ik de
boeken er bij pak, en ook het clubblad, dan kan ik de gespen
redelijk herkennen en zien uit welke tijd zij komen.
Het is leuk als je dan ziet dat er ook een redelijk oude gesp bijzit.
Het is er een uit r6oo, hij is rond en intact met het klepeltje.
Ongeveer 24mm doorsnee. lk heb er ongeveer een stuk of
dertig, uiteraard vele verschillende, waarvan de helft compleet is.
Wat ik erg jammer vind, is dat ik niet weet wat voor soort metaal
het nu is. lk neem aan dat alles gewoon brons is.....1 De enige

llilhelmina. Veel musketko-

gels in verschillende maten en vormen. Knoopjes, waaronder een
paar hele moo¡e bronzen die ik wil laten determineren. Tinnen
speelgoed in de vorm van schaaltjes, soldaatjes, kippen. Lakenloodjes, han gertjes, zegelstem pels, medai lon netje, tapkraantje,
I

kraantje, sleutels, boeksluitinkjes, onderdelen van oude schaartjes, kast- lade- en kistknopjes, handvatten, siernagels en vierkante spijkers, netverzwaring, zilver onderdeel van armband, belastingplaatjes van de fiets. Ceslepen steen, glazen inktpotjes, zeer
oude boldoot flesjes met zilverdopjes, parfumflesjes en oud glas
dat ik uiteraard niet met de detector heb gevonden maar tegenkwam door te blijven kijken en wroeten. En ik neem ook regelmatig stukjes porselein en andere scherven mee. Dit meer om te
weten uit wat voor tijd er in de grond verstopt zit en het kan voor
een beroepsarcheoloog erg nuttig zijn. Dit voor toevalsvondsten.
Over het algemeen kom ik er achter dat je uiterst voorzichtig te
werk moet gaan en echt je geduld moet bewaren om het voorwerp schoon te maken. Mijn enthousiasme heeft me vaak de das
om gedaan in het begin, en daardoor meer vernield dan heel
gehouden. ln mijn volgend artikel zal ik u detips doorgeven die
ik heb gekregen van de provinciearcheoloog van Utrecht.
Ondanks dat de tijd op dit moment niet veel ruimte biedt om op
stap te gaan met de detector, wens ik u toch veel zoekplezier en
een goede vakantie.
Elly van Santen

Jan Zijlstra

Registratie

17

MID D €L€€U\^/5€
ZC.q€LsT€MP€15

Vindplaats:

Gem. Groningen, dicht bij de grens
met Drenthe

Vorm en materiaal:

rond, met oog, brons

Vinder:

Marcel fulsing, zoo3

Collectie/data:

l. Zljlstra

Randschrift:

S'MEINCE VAN HELPMAN

:

ze}elvan Meinke [Menco of Menko]
van Helpman

gebracht. De schildvorm is echter

t¡pisch heraldìsch zodat we het
Voorstelling:

Datering:

syrnbolisch teken; schildomtrek met

misschien als een overgang tussen

daarop een kruis

Odalteken [huismerk] en familiewapen moeten duiden. Het is

r4e eeuw

zeker niet uit te sluiten dat we
ondanks de volkstaal (niet Latijnse

Opmerkingen: De tekst bestaat uit Romeinse kapitalen en middeleeuwse

vorm) en de niet specifieke pries-

uncialen [zgn. "Lombardic" types]. Deze vermenging van lettertypes zien
we vaker op middeleeuwse zegels. Voorts is het woord "van" in de volks-

terlijke voorstelling (zegelbeeld)
toch te maken hebben met een

taal en niet zoals we vaak zien in het Latijn ["de"]. Ook dit komt geregeld

geestelijke, bijvoorbeeld een dorps-

voor. Helpman was een dorp of buurtschap; thans l¡innen de stad Gro-

pastoor afkomstig uit Helpman,

ningen. Mogelijk was Meince een eigenerfde grondbezitter met bevoegd-

die daar wellicht ook zijn functie

heden op het gebied van de plaatselijke rechtspraak. Het teken op het

uitoefende. De naam cq. aandui-

zegelzoudaar eventueel op kunnen wljzen, Het doet denken aan een

ding [van] "Helpman" komt al in

zgn. Odalteken dat wel met genoemde eigenerfden in verband wordt

de r4e eeuw in Groningen voor.

Nieuw handboek over metaaldetectie
Zoals het er nu uit ziet rolt mijn nieuwe boek in november/
december 2oo4van de persen. Verwachte verkoopprijs €l4,So
excl. verzendkosten. De voorinschrijving is heel voorzichtig
begonnen. Diegene die niet meer kan wachten, kan dat nu al
doen door € 3o,- + € 5,- verzendkosten over te maken op giro
48.38.918 onder vermelding van B oo3, ten name van Detect
Enschede.

vermelden. Meer hierover in het volgende magazine. Door de
enorme hoeveelheid werk die dit handboek met zich heeft
meegebracht: 3zo pagina's, ongeveer 4oo foto's in kleu¡
vertalingen in Duits, Engels en Frans (aparte boeken), ziin we
vaak moeilijk bereikbaar geweest voor onze vaste relaties.
Hiervoor excuses. Meteen alvast dank aan alle klanten die met
foto's, reacties en artikelen hun medewerking hebben verleend.

De voorinschrijvers zijn goedkoper uit en ontvangen als eersten dit kloeke boek. Vergeet niet duidelijk je naam en adres te

uan Gert Gesink

Gert Gesink

Wouter van den Brandhof

obied
bet het een pijpenkop,
de andere r een scherfl, ofeen glazen
de ene keer

kraal. Amateurs die zoeken op terreinen
waarYan de

bewonings chiedenis

teruggaat tot de ijzertijd of de vroegRomeinse tijd, kunnen daar bijzondere

oo

ndsten doen, waarvan ik hier éen

naamde glazen armringfragmenten.

ln ry93 waren uit het oostnederlandse rivierengebied meer dan

tweeduizend fragmenten van
glazen La Tène armringen bekend.'
Anno zoo4, elf jaar later, zal dit
aantal waarschijnlijk aanzienlijk
zijn gestegen. La Tène armringen
zijn armsieraden van glaspasta.
Het eerste gedeelte van de benaming is afgeleid van de in Zwitser-

land liggende plaats La Tène.

In de negentiende eeuw werden
hier grote aantallen vondsten uit

llzerlljd gedaan, waar
onder vele fragmenten van de hier
te bespreken materiaalgroep.
De keuze voor de benaming armring komt voort uit de diameter
die deze sieraden oorspronkelijk
hadden: ze werden niet om de
pols, maar om de onder- of bovenarm gedragen.' Sinds de ontdekkingen in La Tène is de benaming
'La Tène-armring' synoniem voor
Keltische glazen sieraden die vanaf
ruwweg 2oo voor Chr. tot in de
vroeg-Romeinse tijd in gebruik
de late

Behalve een onderscheid in kleur
kan ook een onderscheid in vorm,
dat wil zeggen het aantal ribl¡en,
worden gehanteerd. Hiervoor
wordt de typologie van Haevernick
gebruikt. De belangrilkste tFpen
zal ik hier noemen (zie afbeelding):

ø) Høevernick,

type 3ø heef. een
D-vormig prof.el en ís éénibbig;

b) Haevemick,4p, Sb heefi even
eens een D-vormíg profel en heefi
een opgelegde zígzagdrøød vøn
gløspøstø. Ook

dit rype ß éénríbbig;

zijn geweest.
c) Haevemíck, type 6ø is drieribbig
Kleur
De kleur kan sterk verschillen:
veel fragmenten zijn kobaltblauw
ofvan purper. Een kleinere groep
heeft andere kleuren, zoals
bruin of kleurloos glas.

Bovendien kunnen er
diverse kleurschakeringen worden opge:.'

merkt: neem bijvoorbeeld lichtblauw en

d) Haevemíck type 6b is drieribbig
m

et

op gelegd e

zigz øgdr ø ø d ;

e) Haevemíck, type 7a ßvffibbíg;

fl

Haevemíck type 7c is víeribbig;

g) Høevernick type 7d is tweeríbbig
met op beide ribben een opgelegde
lijnversíenng.

donkerblauw.
Zowel delen van één- als van

vijfribbige armringen komen vaak
voor, twee- drie-,vier-, en zelfs zesen zevenribbige zljn een stuk
schaarser. Bovendien beschikken
sommige sieraden over een opgelegde draad van gele of witte
glaspasta, terwijl anderen een
onversierd oppervlak hebl¡en.
Het wordt allemaal nog een stukje

ù
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ingewikkelder indien we ons
bedenken dat bij veel kleurloze
stukken een laag van gele folie
op de achterzijde is aangebracht.

Zij vonden het merendeel van de
armringen in een woeg-Romeinse
context, ofzoals door de auteur
wordt gezegd, "van een zuivere
ijzertijdcontext is nergens spraks".5

ô
7a

Roymans & Van Rooijen dateren
éénribbige en de purperkleurige
armringen met name in de eerste
eeuw voor Chr. (La Tène fase D)
enzijnvan mening dat ze na de
regeringsperiode van keizer
Augustus niet meer worden

gebruikt.r

ZowelVan den Broeke als een
aantal andere archeologen hanteren als einddatum van de armringproductie circa 5o na Chr.a Interessant zijn met betrekking tot het
laatste punt de bevindingen van
archeologen die hebben gewerkt
bij de opgraving in Kesteren (Gld).

Primitief geldl
Aangezien er al armringen werden
gemaakt voor de komst van de
Bataven in het rivierengebied, en
ze daarna ook nog een tijd werden
gefabriceerd, moeten de Bataven
het gebruik van de sieraden van
anderen hebben overgenomen.
Hier zou men de condusie uit
kunnen trekken dat de Bataven

LA TÈNE ARMRINGEN
zijn samengesmolten met de
oorspronkelii ke bevolking (mogelijk de Eburonen) en zich gedeeltelijk hebben geassimileerd. Willem
Willems, bij de meesten onder ons
wel bekend, heeft eens geopperd
dat fragmenten van aflnringen als
een soort primitief geld (primitive
money) zijn gebruikt. Hijheefthet
echter bij het verkeerde eind, warit
tot op heden zijngeen depotvondsten (lees:'schatvondsten')
gedaan. Sinds er munten zijn,
worden ze als schatverstopt, bii
armringfragmenten is dat edrter
nooit het geval, hetgeen tegen de
hypothese van Willems pleit.

UIT HET RIVIERENGEBIED

land verder bewerkt werden.
Al met al zou ik zeggerï blijf niet
alleen speuren met je oren, maar
ook met je ogen!
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A.M.vøtt Díjkvøn

der

Moolen,'Glas', ítt:

I¿ Tène armringen zijn typische
wouwensieraden en worden

A.M. van Dijk van der Moolen, 'Glas', in:

M.M. Sier

M.M. Sier (red.) Kesteren-de Woerd,

bewoníngssporen uít de Ifzefüjd en l"aot

veelvuldig in vrouwengraven
teruggevonden. Op plaatsen waar
meer dan honderd fragmenten
tevoorschijn zijn gekomen, waren
tietzozeer eeuwenlalg tal van
vrouwen aarrwezig, maar heeft
waarschijnlijk de productie plaats-

bewoningssporen uit de Ifzertijd en Iaat

Romeínse

Romeinse
5

(reil.

) Kelzrmie

Woerd,

tijd (Anwsfoort zoot).

tiid (Amersfoort zoor).

A.M. van Dijkvan der Moolen, 'Glas', in:

M.M. Sier (red.) Kesteren-de Woerd;
bewoningssporen uit de Ilzertijd en laat
Romeinse

tijd (Amersfoort zoor) zr3.

gevonden.

Van sommige t¡ren wordt vermoedt dat ze van elders afkomstig
zijn þet Neder-Rijnse gebied en
zelß Centraal-Europa), of dat het
halffabrikaten waren die in Neder-

Beste medezoekers,
Na ongeveer een jaar in het bestuur van de club
actief te zijn geweest, moet ik helaas alweer
meedelen dat ik het bestuur verlaten heb. Dit in

verband met gezondheidsredenen. Het werk in
het bestuur kostte meer energie dan ik had gedacht en
gehoopt. Gezien mijn ziekte kon ik weinig anders dan naar
mijn lichaam luisteren.

dat ik, namens jullie, naar eer en geweten onze gedeelde
belangen heb mogen verdedigen.
lk zal actief blijven als zoeker en in die hoedanigheid vast
enkelen van jullie in het veld (blijven) ontmoeten. Daar
verheug ik me op.

Met vriendelijke groet,
Hans Elsevier Stokmans

lk heb geprobeerd zoveel als mogelijk bij te dragen aan
onze hobby op bestuurlijk niveau en ik vond het prachtig

luwvç5ç¿ v rn/,J(( t v t/w

n/,J¿ {Al¿ru *¿tsw¿!
Bij aankoop van een XP detector je
eigen website helemaal gratis.
Ga nu snel naar de XP dealer
Kijk voor meer info op:
http://vuww.xp-detector.com/XP/i ndex. html

Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst

XplF!Ë"*

Tel. (0114) 370480, e-mail

detect@wxs.nl

Xp¡yF!¿.*

GEAVANCEERDE KOPTELEFOONS
SCEATTA
Denarius heeft dubbele

Stater

Polymeer oorschelpen mel een
perfecte pasvorm en extra

onze collect¡e opgenomen

comfort waardoor hij niet kan
afzakken en behaaglijk blijft
z¡tten De 32 standen
volumeregeling zorgt eryoor dal
u het gelu¡d naar wens kunt
stellen
Haakse 6,35 mm stereoplug
De

'l

¡s als

n¡euw model

¡n

Dil

model hæft dezelfde typerende
eigenschappen als alle andere
Clear Signaalhoofdtelefoons
Het extra van de stater z¡t hem
is de versterhe body waardoor
hù een stootje mær kan
hebben. Door de gevoelige
gebruikte componenten is deze
hoofdtelefoon ¡n staat de
uite¡ndelijk vaagste en aller
kle¡nste signaaltjes hooóaar te

50 0hm speaker levert een

helder en duidelijk signaal

naken
De gevoel¡gheid is 73 Dba bij

hel model
hoofdtelefoon met een
enkelvoudige oorschelp Dat
kan onmisbaar zijn wanneer u
aan het zoeken benl in een
landelilke omgeving en/of ¡n
gebieden waar omgevingsqeluiden als; naderende auto,
bromfiets en degel¡jke,
opgemerkt moet kunnen
worden

1 kHz

De 32 stands volume knop zorgt

5 Jaar garant¡e op de

voor een perfecte afreqelinq
Areteringschakelaar

componenten

De Sceana ¡5

De I 50

0hm speaker levert een

helder en duidelijk signaal
De

1

gevoel¡gheid

¡s

Potymer oorsdlelpeo met
perfecte

garantie op de
componenten
5 Jaar

De gevoeligheid is 73 Dba bij

I

kHz

omfort waardær hii niet kan

5 Jaar qarantie op de

afz¿kken en Hraagli¡k bl¡¡ft

componenten

zitÊn. H¡j

¡s

uitgHst mt

tw

afzontr¡¡le 32-standÐ
whmeregelinçn wæmæ lrct

STATER

geluid per m kan rvoden
inggteld zodat u h€t geluid
nærrem kunt stelþn.
De

uigang kwze sùakelaar

zorgt dat æk d¡t mdel op id€r
nredel da*tor te gebruiken is.

73 Dba b¡j

lHz

m

põvom m sùa

De

I

gml¡gheid

is 73 Dba b¡j

kHz

5 Jaar gârantie op d€

mpoîentm.

€,
Steenbergen Detectors Hulst
Eontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst
Tel. (0114) 370480, e-mail detect@wrc.nl
Voor meer info over Clear Signal en onze dealers:
ururw.xp-startpagina.nl/clear-si gnal/index.html

Clear Sígnat
Ãç je ìa't q k
van ÃlcJ wtû

?Í

z$n

zit

laap de Vries

Ringedingetjtt
Met de metaaldetector kunnen
lezers zeer interessante vogelvond-

sten doen (vogelringen uit diverse

(')
een afschoçremie betaald om de
houtduiven te schieten en zo de
schade te verminderen. Gelukkig is

keer had ik een oproep in ons blad

deze premie afgeschaft!
Van een kennis kreeg ik een interessant verhaal: De houtduiven zijn
intelligent. Loopt hij ongewapend
door het veld, dan blijven de duiven
ongestoord hun gangetje gaan, maar

om gevonden vogelringen op te

a1s

vragen, in maart zoo3via Anne de

draagt ofeen stok

Boer te Burgum en in november

gaan de houtduiven klepperend op

2oo3. Het resultaat is prima te

de vlucht.

landen), hetzij in de humuslaag van
de bodem, hetzij los op de grond.
De vogel is meestal helemaal ver-

gaan, maar de ring blijft over. Twee

noemen. Alvorens ik op de aan mij
opgestuurde ringen inga, vertel ik

jullie eerst een drietal ervaringen
van detectorvondsten van mijn kant.

hij

een geweer over de schouders

in

de hand houdt,

Van Minne Dankert te Stiens kreeg
ik in het jaar ry87 twee losse vogel-

ringen die hij vlakbij elkaar gevonden had met een metaaldetector bij
de oude zeedijk in het noorden van

Begin juli 1988 kreeg ik van een
ringwiend, Willem Bil te Lippenhuizen, melding dat in Egmond -binnen
een ring uit Leiden (Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie) gevonden
was met de onduidelijk cijfers 58774.
De ring werd gevonden met een
metaaldeteclor op r juli 1988.

Museum Leiden, Holland, die
vogelring moest wel oud zijn. Want:

Friesland, onder Lioessens. Twee

ringen vlakbij elkaarl Is de vindplaats een slaap- of plukplaats van
één of andere roofvogelsoort, bijvoor-

rljk op 44o kilometer afstand. Vogel-

voorkomende slechtvalkl
Nawaag bi1 het Vogeltrekstation te
Arnhem leverde de volgende gegevens op: Vogeltrekstation Arnhem,

trekstation Arnhem, Holland
549.624. De vogel was geringd op
rz juli r98o in de Kobbeduinen op
Schiermonnikoog. De njdwas 7764
dagen. De meeste zilvermeeuwen
keren na diverse omzwervingen, na
diverse landen te hebben bezocht
temg naar hun broedgebied, in dit
geval Schiermonnikoog.
"Mijn" zilvermeeuvr'en werden in het
vooqaar f zomer van 1984 geslachtsrijp. De vijfde kalenderjaar meeuwen
konden voor eigen nageslacht op
Schiermonnikoog zorgen. Zo ook de
zilvermeeuw waarvan de ring was
gevonden op het Willemsduin te

Holland 3.2o935r enrl78.3z5 zijn
een grutto en eenkievit. Beiden als

Arnhem de organisatie en adminis-

nestjong geringd in mei 1975 en mei
r98r in de Bançolder onder Oostmahorn. Wat afstand betreft het
aantal kilometers is te verwaarlozen.
Broedden de vogels onder Lioessensl
Wat broedende grutto's betreft moet
de noodldok geluid worden. Een
andere keer kom ik daar op terug.

de

houtduifde ring droeg is helaas

nìet bekend.
De houtduif is in Nederland het
gehele jaar door aanwezig. 's Winters

houden ze zich hier in troepen op,
aangevuld met houtduiven uit

Eén van de dingen in mijn leven was
het tot stand brengen van het boek
"De rooo zilvers van Schier" met als
subtitel "De Zilvermeeuw geobserveerd". Dit was in r99o. Het gaat
over het feit dat we in r98o(l) op drie
zalerdagen in totaal duizend jonge

deze vogel veei schade aan de land-

zilvermeeuwen in de Kobbeduinen
op het eiland Schiermonnikoog van
een ring voorzagen.Yan r98o tot en
tnet rz augustus r99 o kreeg ik in

en tuinbouwgewassen kan aanrich-

toTad. r3z

ten. Van r9S4Tott964werd door het
Ministerie van Landbouw en Visserij

meesten daarvan waren als dood
gemeld, a1s slachtoffer van het

Scandinavië en Duitsland.
Op verzoek van boeren is de jacht
het gehele jaar door geopend omdat

geweer, de vos en vele andere oorza-

ken. Alles is in het boek samengesteld. En na rz augustus r99o kreeg
ik weer 35 terugmeldingen.
Ook met een metaaldetector werd
een ring, Vogeltrekstation Arnhem,
Holland 5l59.q4, gevonden en wel
op r oktober 1992. op het Willemsduin te Schiermonnikoog door F.
Schepers te Sittard. (Schepers kon
aan het skelet zien dat het een
zilvermeeuw was). Eén van de
duizendl Geringd op rz juli r98o in
de Kobbeduinen op Schiermonnikoog. 4465 dagen droeg de vogel de
ring. Afstand is 7 kilometer.
De oudste van de duizend zilvermeeuwen tot nu toe betrof een
zilvermeeuw waarvan de ring op r4
oltober zoor werd afgelezen door
Roland-Jan Buijs te Poortvliet in de
plaats Boulogne-Sur-Mer in Frank-

beeld van de daar in die tijd veel

In 196z nam het Vogeltrekstation
t¡atie van het ringen van vogels over.
Nawaag bij Arnhem leverde het
volgende interessante gegeven op:
Op 18 juli ry29 (\ ringde C.J.S.
Ruiter le Alkmaar in de duinen en
het struikgewas onder Egmond een
houtduif (Ruiter noemde de soort:
woudduif). De verstreken tijd is
welgeteld 2t531 dagen (l). Hoe lang

verkeer, de treìn, het vliegtuig, het

terugmeldingen. De

Schiermonnikoog)
Indien jullie een vogelring uit de
grond opdiepen zal ik deze gaarne
ontvangen en de gegevens opvragen
om die aan jullie door te geven.
(Wordt ventolgd)
faap de Vries
Meezenstraat 3o
9z7rEX Zwaagwesteinde
Tel.: o5rr 44 4z ú
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Vroejer wal allef beter
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BOO2 CATALOGUS. DE NEDERLANDSE MUNTEN
van I 806 tot heden Me\ ius 2001)
BOO8 CATALOCUS. DE ÀIUNTEN VAN BELCIE 1790.I997
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BO!3 MUNTBOEK VAN PIET VERKADE (1540-1795)
8044 v D ClltJS BEELDENAAR, Nederlandse ¡¡unten tot 1576
8062 DE STEDELIJK-E MUNT \'AN NIJMËGEN
BI46 HANDBOEK NEDERLANDS KOPERCELD ]523-]791
B]47 STANDARD CATALOC OF GERMAN COINS I60I TO PRESENT
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Bl8l 4000 JAARMETAAL INNEDERLAND, alleen detectoßondsten
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8205 RETSC ARCHEOLOGISCT{E MUNUMcntcn in Nederland I l0 påg
8206 DE KONTNGSTERP VAN WIJNALDUM 79 PAC
B207NIJMEGEN, Legcrplsâts en stad (in deRo¡ne¡nse tiid) I l2 påg
8208 HET KOPS PLATEAU. (opgravingsresull Romeins legerk ) 79 pag
8209 DE ONDËRKANT VAN DE MARKT (årch opgr Middelb I I I pag
82l0 BEGRAVEN op de TERPEN in FERWERDERADTEL 79 pâg
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B00l SUCCESVOL ZOEK¡N MET DË MET,\ALDETECTOR door Cef Gesink.
229 pag (EIND2004 KOMTER EEN NIEUWBOEKIE!l)
8224 COMPENDIUM MET^ALDETECTOREN, een handboek o\ er theorie,
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SUNK-E N TREASURE HOW lO FIND LT door Robed Man
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BI93 i\IASlERINC THE MTNELAB EXPLORERXS & S
Bl94 TREASURE HUNTINC \ilh MINELAB DÈTECTORS dccl I
Bl95 TREASURE HUNTING s'¡rh MINELAB DETECTORS deel 2
B20l HI TINCFORTRIASURI lohnCastle, 92pag

8087

ßl4l

-

29.50

t2,50
20,95
I

E,95

r

8,95

I

8,9i

18,95

-

I

8.9i

Nienve boekett! !---- 2004------Nieutve boeken ! !
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8228 KRUISENDESPOREN handlcidingvooramateùrûrch l60pag
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B2l0 CUYK, Een regronâål cenhnì in de Romernse tijd. I l2 pàg
8232 ARCHEOLOCLE

lang gespaard had om een detector te
kopen. Ofsterker nog, hoe komt een
manneke van r er op, om hiervoor te sparenl Metaaldetectors bestonden wel, maar laten we eerlijk zijn, wie
hoorde daar toen iets overl
De kinderen van nu weten bijna alles: computers, televisie,
msn, sms en wat weet ik nog meer. Typ het maar in de
zoekmachine, en je krijgt lool antwoorden. Maar toen ik
nog een Klaasfe was, hadden wij twee blikjes met een
draad ertussen, dat was onze manier van moderne communicatie. lk stam zeg maar nog uit het Pre-informatiemoeheid tijdperk.

dân

^RTEFACTS
1000 loto's \an vondsten vånafde steentijd tot 1750 (- act prùslt)
BL90 THEACCOMPLISHEDART. gouden voonverpen uitdebronstùd

Prachtig boek over de verds'enen

Zoeken naar het onbekende is toch wel heel leuk. Zoekt en
gijzultvinden. lk kan wel zeggen dat ik mijn hele leven al
zoekende ben. Mijn eerste detector had ik, toen ik een jaar
of l was. Het was zo'nTandy pieper. Met een echt metertje Ferro/Non Ferro. En met als extra optie een draadje met
zo'n mooi hygiënisch oordopje, zeg ma¿r oorProP.
De detector had een diepgang van 5
cm misschien. Dus het was zaak de
schotel flink de grond in te drukken..
Uren lang heb ik achter dat ding aan
gelopen. Met een zoemend basistoontje galmend door mijn hoofd. En
maar hopen dat het geluid harder
werd. lk vraag me nog wel eens af hoe
het gekomen is, dat ik toen een jaar

r9,95
12,50
L9 50

r4,50

lk ging vroeger wel detectorloos op zoek naar dubbeltjes
en kwartjes. D¡t deed ik op het stille strand van Elburg.
Lekker zwalken over het strand nadat de badgasten het
strand hadde n ingezaaid met muntgeld. En jij wilde dat
geld wel even zoeken. Als een echte arendsoog liep ik toen
over het strand. Als het waa¡de zag jevan die kleine bultjes
ontstaan in het zand. Je wist dan, dat er waarschijnlijk een
muntje op je lag te wachten. Een beetje met je voeten
schoffelen op de plaats waar de ijscoman had gestaan
wierp ook vaakziin vruchten af. Misschien heb ik toen wel
iemand gezien met een detector, en dat ik toen dacht van;
dit wil ik ook. lk weet het niet meer.
Toen ik hem eindelijk kon kopen, was ik de koning te riik.
Alle strandjes in de omgeving stroopte ik af. Wel grappig

want aan maïsakkers, aardappelvelden en bouwterreinen
had ik toen nooit gedacht. lk droomde van een mooie
rif ksdaalder, of misschien ooit eens als ik geluk zou hebben
een ringetje. Alle centen, stuivers, dubbeltjes en af en toe
een gulden verdwenen in een grote glazen wekpot. Een
mooi gezicht was dat. En met een beetje geluk kon je van
dit geld weer nieuwe batterijen kopen.
Gisteren heb ik vanuit een gevoel van weemoed, samen
met mijn dochters op het strand gezocht. lk kon wel merken dat we in een economisch diep dal zitten, want de
stranden waren dun ingezaaid. Och ja vroegel vroeger
was alles beter...
Klaas Bot
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MidHolland Detectoren
Zwaluw 15
3752 NW Bunschoten
TeI:033-2999497

De grootste dealer van Nederland
met de meeste detectoren"oD voorraad

Atlantis Metaaldetectoren

www.detector.nl
info@midholland.nl

(Wil) Hofman Electronica (024) 67 74 063
ATLANT I S 300 I /l nperator
0ns ontwerp van een kachtige detector.
fr econldicpten dankzij zeer krachtige

electronica en een geoptinaliseerde
el liptis c h e 2 0 -zo eh sc h ijî.
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http :l I ww w.metaaldetector.com
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ln het vorige magazine stond in de vraagbaak een vraag
van Jean-Paul Ceusen over een gevonden fibula.
Jean-Paul had een prachtige met glaspasta ingelegde
bronzen schijffibula gevonden uit de loe eeuw (Karolingisch/Ottoons). Op de schijffibula is een dierfiguur
(viervoeter) afgebeeld.

Omdat het zo'n mooi exemplaar is plaatsen we de fibula
nu in kleur en uitvergroot (t 3x).

Importeur lthitef s Metaaldetectoren
Ook verkoop B verhuur van alle andere merken zoats Tesoro, Minelab, Vikingt Black Knightt detectie poorten etc.

Veerpad 2t8276 AP Zatk (bii zwotte en ro krn van Etburg)
Tet.: (olE) 3616 S9r . Emaíl: inlo@metaaldetectors.nl.lnternet: www.metaaldetectors.nl
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Hooldtele[oons, Magneten, lassen, Boeken
VYidescan, B Concentrische schotels, Goudweegschalen, Vondsttasies, Detector draagharnassent Nachtkiikeqst Goudpannent etc.
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Na de oorlog wilden mijn (latere ) schoonvader en zijn
broer, die samen met hun gezinnen in de T-boerderij in
Angeren hadden gewoond, er een nieuw dubl¡ei woonhuis bouwen. Dit werd nog een heel gevecht met de
heren in Den Haag. Er was een hele discussie over de
wederopbouw, subsidie, en de eventuele inhoud van het
toekomstige gebouw, zodat het IoI 1952 duurde eer er
begonnen kon worden.

Met het uitgravcn van de fundering in :1952, dit gebeurde
toen nog met de schop, werden er Merovingische vondsten gedaan. De vondsten; een 7e-eeuws knikpotje,
glaskralen en een menselijke schedel werden gevonden
op een diepte van ongeveer 5o cm. Deze zljn aangekocht
door de Gelderse Archief Stichting. (G.A.S. 369t18-818
doos 179-r8z). Andere vondsten zijn toen deels verkocht
en zelf gehouden door de aannemer.

In april 1997 werd er naast het huis het grindpad uitgegraven en weer werden er skeletten gevonden, ofhierbij
nog andere vondsten zljn gedaan weet ik niet. Naast
Zeemanslust 1ag nog een l¡ouwterrein waar eventueel
nog een enkel huis gebouwd kon worden. In zoor 1ag
het l¡ouwterrein braak in afwachting van de bouwactiviteiten voor een nieuw woonhuis. Vanwege de vroegere
vondsten dacht ik en ook anderen dat er wel een onder-

zoekzoukomen. Dus maakte ik
een afspraak dat hij (de vroegere
eigenaar), als er begonnen werd
met het onderzoek, mij even zou
bellen.

Op 6 oktobeÍ 2oor werd ik gebeld
door de vrouw van de vorige eigenaar dar ze de bouwput aan het
uitgravenwaren. Snel naar de Put
gereden, waar inmiddels Theo
Gerritsen, een broer van de vorige
eigenaar, al aanw ezig was. Helaas
waren er geen mensen van de
ROB of andere instelling aanwezig, w aT me wel bevreemdde,
omdat deze locatie al lang bekend
was. Omdat we al snel een skelet
vonden werd Cor Neijenhuis
(sectieleider Archeologie Historische Kring Huessen, waar Theo en
ik ook lid van zijn) gewaarschuwd.
Deze was in een mum van tijd ook
aanwezig, zodat we nog wat van
deze graven konden fotograferen
en redden.
Doordat het uitgraven zo snel ging
en de inhumatie en crematiegraven precies op het uitgravingniveau lagen, werden ze ernstig
verstoord. Het waarnemen en
vastleggen van grondsporen werd
hierdoor ernstig bemoeilijkt. Ook

ontbrak de tijd om de put te scha'
ven. In de bouwputvan ca. roo
mz werden in totaal drie inhumatie en twee crematiegraven vastgesteld. Vier graven moesten grotendeels gereconstrueerd worden,
omdat delen hiervan al op het stort
waren beland. Bij de crematiegraven werden in de stukgetrokken
potjes nog resten van crematie
aangetroffen. Het skelet van een
man van ongeveer r.9o m lag met
het hoofti naar het zuiden begraven (zie foto).
De man Lagop ztinrug met de
armen gestrekt langs het lichaam.
Aan de linkerzijde lag naast de
man een langsax van 7o crnlang.
Deze langsax vanTo cm blijkt één
van de grootste te zijn die in
noordwest Europa is gevonden.
Aan de rechterkant van het skelet
was vanafhet bekken tot beneden
de enkel een houtachtige structuur
waarneembaar van ca. r cm dikte.
Mogelijk is deze van een schild.
In het grafbevond zich ook een
ldein model open potie, gemaakt
van hard gebakken, roodbruine
Mayen keramiek. Het oppewlak is
ruwwandig en de rand is verdikt
en de rand heeft een dekselgeul.
(zie foto).

Knikpot met radstempelvereiering

Potje met verdikte rand

I
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De ijzeren metaalvondsten
vóór restauratie

In een ander inhumatiegraf lag
een man met een breitsax, uit de
skeletdelen bleek dat ook dit een
grote man was geweest.
Uit een crematiegraf lo¡¡am verder
nog een biconisch pot¡e (zie foto)

met radstempelversiering (knikpotie). Het is donkergrijs en glad
afgewerkt. Ook een bodem van
een handgevormde urn werd nog
gevonden. Deze potbodem bleek
bil het uitzeven van de inhoud nog
enkeie crematieresten te bevaten.
Mogelijk behoort deze bodem ook
tot dit graf. Op ca. r m van dit graf
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en op hetzelfde niveau bevonden
zich een grote hoeveelheid skeletdelen van een paard. Hierbij
werden helaas geen beslag of
andere vondsten gedaan. Het staat
niet vast ofdit skelet van een paard
uit dezelfcle periode komt.
Verder vonden we nog een potje

van roodbakkend ruwwandig
materiaal.

bijgiften was zodoende niet meer
na te gaan waar ze bij hoorden.

In een tijdsbestek van 2,5 uur was
de bouwput uitgegraven en kwam
er al een vrachtwagen met zand
om in de bouwput te storten. Als
je dan bedenkt dat de put ruim
een halfjaar braak heeft gelegen,
is dit toch een trieste zaak.
De metaalvondsten waren hoofd-

De vorige eigenaar van de grond
was zo ijverig dat hij sommige
bijgiften al op de rand van de
bouwput had staan voor ze geregistreerd waren. Van een aantal
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zakelijk van 11zer, er werden een
breitsax en een grote langsax
gevonden (zwaarden), lanspunten,
tentharing, gespen, schildknop en
een enkel mesje. Bij het skelet van
r.9o m heeft vermoedelijk een
muntje in de mond gezeten, daar
de tanden in de onderkaak groen
uitgeslagen waren. Dit muntje
hebben we niet gevonden omdat
de kraan precies de bovenkaak er
afhad getrokken. De datering van
de graven is 55o tot 6oo na Chr.

De gevonden vooNerpen na restaurat¡e:
Een breitsax en langsax (zwaarden),
Ia

nspu

nten, een tentha ri ng gespen,

een schíldknop en een mesje
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De metaalvondsten

zlinbij ons in

het museum Hof van Hessen te
Huissen door stadsarcheoloog fan
Thijssen van Nijmegen onderzocht en vewolgens gerestaureerd
op kosten van de provincie Gelderland. f anuari zoo4 werden we
uitgenodigd bij het KAM (Gelders
oudheidkundig depot) om de
vondsten na de restauratie te

komen bekijken. Op 16 januari
zijnwe van de Historische Kring
Huissen wezen kijken, en we

wisten niet wat we zageÍr, in één
woord fantastisch. Het Restauratie
Atelier Kemkens uit Limburg
heeft wel een pluim verdiend voor
het uiteindelijke resultaat.

Literatuur: Cor Neijenhuis,
'Lange Franken uit Angeren'
Foto's: Ton van Bon

We hebben een goede hoop dat
deze vondsten bij ons in het museum Hof van Hessen te Huissen te

zijner tijd tentoongesteld zullen
worden. Dit hoort u nog wel van

mll.
Ton vøn Bon

H I€LBI) L
Nog niet zolanggeleden
werd ik door fohan Vegelien uit Lambertschaag
gebeld met de waag ofhij
een goede koop bij een
veiling op internet zou
kunnen doen. Hij zondmli
een foto van een Duitse pijP
en een bronskleurige bijl.
De eigenaar had ooit bij
'Tussen Kunst en Kitsch'
een Duitse pijp gezien en
vond dat hij de waarde die
daar aan werd gegeven ook
op intemet kon wagen.
fohan bood echter een
fractie van dat bedrag wat
echter bleefstaan als hoogste bod. Na enige tijd nam
hij contact op met de aanbieder en er werd afgereisd
naar de plaats waar de koop
zou kunnen worden gesloten.
Na een kennismakingsge-

spre\e krvam het op het
aangebodene. De pijp was
niet voor dat bedrag te koop.
fohan vertelde de eigenaar

dat hij eigenlijk alleen
belang had bij de bijl en
deze kon hij voor de geboden 15 euro mee naar huis
nemen. De verkopende
partij was woeger straten-

maker geweest. Hij had bij
werkzaamheden ongeveer
zo jaren terug, bij de aanleg
van een nieuwe wijk van
Apeldoorn, bij het graven
van een afüoerput in de nog
te bestraten weg de bijl
gevonden. Hij dacht met
een moderne bijl te maken
te hebben en zo ook al die
jaren bewaard. Maten van
de bronzen bijl zijn; lengte
t3Srnrn, breedte blad 45

Uw bijtbehoort bt de regíonøle hielbíjl.en ruetbooguormigføcet
op de zijkønt enloge zijrøndjes ondnr dehiel- Er zijrt ruim zo
va.n deze bijlen in Nederlønd, en døøwørL zijn er nu drie met
een wa.t rechthoekige hiel en em "Engelse" bovenkønt.
Ouderdorn: hietbíjl.en komen voor in de midden'bronstrjd, dus +

v. Chr. Zewerden echt¿r tot in de løøtsttbrotstíjd doorgebruikt (en nu nog øøngezien voor een moderne beítnl...)
Tooo

mm.

Wíj dønken u hørtelijk voor uw medewerking oøn ons projec-t en
øIs u nog eens een bijl op een veiling tegenkomt, houlen wij ons

Op mijn verzoek nam fohan
Vegelien contact oP met
Dr.lay f . Butler, van het
Groninger Instituut voor
Archeologie. Omdat de bijl
nog officieel zal worden
gepubliceerd zullen we nog
niet het hele verhaal vertellen maar wel hun reactie:

øønbevolen.

Dr. Jøy J. Butler en Hønnie Steegstrø, øssístnnte

f. Koning

vondst

Om mee te doen met de "Vondst van het jear" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,
te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duideliike foto,s van het

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

Vondst van het jaar zoo3 wordt gesponsord door de firma Kooistra

ÍPAANf€ €fCUDO

Detennínøtie:

Philips II, t555-t598
Twee Escudos

q96,

Als nog relatief beginnend zoeker, had ik nooit geluk gehad in

(muntteken B)

het vinden van leuke dingen. Zo verdween de detector voor

Líter atuur :

bijna twee jaar in de kast. Maar halverwege zoo3 nam ik toch

C øIi co /

Sevillø

Trígo 7 z

Deze munten (zogenøømde cobs)

de draad weer op, poetste de detector en liet hem nog even

werden gesløgen van het goud dat

nakijken omdat dat nog binnen de garantie viel. Omdat het

de Spønjaørden høølden

uit

de

nieuwewereld (met nønte Mídden- en
Zuíd-Amerikø). Het ging d.aarbij om grote

lekker weer was gingen we in de nazomer met de

familie een beetje de recreatiestranden af waar

productíes, wøørbíj het níet zo zeer gíng om

ik na zo'n mooie zomer vele euro's vond en

een mooi eindresultøøt. Deze munten

zijn daørom

daarbij nog drie mooie zware zilveren ringen

zeer grof en hoekigvøn

en wat zilveren kinderringetjes.

gehølte møar goed wøs, de rest u)as ond.ergeschikt.

Toen was mijn interesse weer helemaal
gewekt en ik kwam op een terrein terecht
waar ze de bouw voor een nieuwe wijk aan
het voorl¡ereiden waren. En dat was dus een
gouden veld. Ik heb er zo'n 8o muntjes gevonden
variërend van eind r4oo tot begin r9oo. Munten van
Philips II tot en met zilveren dubbeltjes van Willem III en
Wilhelmina. Daarnaast ook nog de nodige religieuze hangertjes, musketkogels enz. enz. Maar door het bouwrijp maken van
"mijn" veldje moest ik dus verkassen en natuurlijk ook omdat
de vondsten steeds minder werden. Ook moet ik nog opmerken
dat ik diverse muntjes gewoon op kon rapen van de grond.
Ongelofelijk dat bijvoorbeeld een duit al zo'n4oo jaar daar
gewoon voor het oprapen ligt!!
Maar goed, ik een ander veldje geprobeerd en heel weinig
piepjes. De keer er na toch weer terug naar dat veldje en na een
kwartiertje was het raak. Mijn eerste gouden munt, en wat voor
een!! Een dubbele Spaanse escudo, 1596.
Nu ga ik voor een XLT sparen, maar zal er munten voor moeten
gaan verkopen. Mijn goudvinder (White's SLII Turbo) ben ik
nog niet van plan om te verkopen, want de interesse hier in
huis is door de mooie vondsten van het afgelopen half jaar flink
gestegen. Dus lekker met zijn allen er op uit!!
Groeten,
Henk v. Hoek uit Oss

uiterlijk.

Als het gewicht en

Dergelíjk gouden murLten (en ook hun zilveren
pøralellen, ile "Spøønse møttøn") werden nødíen
vaøk weer omgesmolten omfraøíere rtuunten en
voorwerpen vøn te vervøørdigen. Je zou ze d.us
kunnen zíen øls een soort høffibrikaøt.

Gíjs Henzen,
Henzen Coins [henzen.coíns@tíscøIi.nl]

\^/AT €€N Kl CK!
Graag wil ik iullie mijn ervaringen vertellen, die ik opgedaan
heb in mijn eerste jaar zoeken met een metaaldetector. Al jaren

dacht ik er aan om nog eens een detector aan te schaffen, en in
het voorjaar 2oo3 was het eindelijk zo ver, eÍ werd besloten om
een piepstok aan te kopen. Maar allerlei problemen doken op,
zoals: Welk merkl Hoe duurl Waar te kopen? enz.enz.
Dus werd er eerst maar wat lectuur doorgespit, en wat raad
gewaagd aan dorpsgenoten die al jaren bezig waren met mijn
nieuwe hobby.

Al snel kreeg ik in de gaten dat er zeer veel verschillende model.
len op de markt waren. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij
Munsters Detectie die mij prima advies heeft gegeven, na veel
kijken en wagen werd een bijna nieuwe TESORO gekocht. Een
CORTES, volgens Willie Munsters een topdetector. (En achteraf

voNDsT vAN HET
gezien meer dan waar). Vol goede moed ging ik met miin
aanwinst aan de slag, ik mocht met een dorpsgenoot mee het
veld in waar ik advies en raad kreeg. Deze man is mijn zoekmaat geworden, en het afgelopen iaar hebben we menig uurtie
samen gezocht.
gaan we ook solo op pad, onderhrs-

Maar natuurlijk
sen ben ik met dit verhaal al een aantal maanden verder, en heb ik al leuke dingen gevonden. We zijn nu in begìn zoo4 en vooral
munten vind ik interessant. Mijn
mooiste waren: een zilveren 5 fr. stuk
uit Frankrijk uit 1875, een bronzen
rz deniers shrk (1793) ook uit Frankrijk, een z stuiverstuk (1685) en twee
6 shriver stukken $679 en 168o) ook
nog zilveren kwarties en dubbeltjes.
Alles bij elkaar in ongeveer zeven
maanden zoeken 18 zilveren munten,
ook vele koperen munten, dus de resultaten waren niet slecht. En het mooiste moet
nog komenl!!
Elke dag als ik naar mijn werk rii, kom
ik voorbii een veld dat ik afgelopen
winter telkens aankeek. Ik weet niet
waarom, maar elke keer dacht ik: daar

ga ik als die suikerbieten er afzijn
zoeken. Elke dag keek ik en eindeliik werd er gerooid, het was
toen al biina december (zoo3). Toen ik de volgende dag voorbii

reed zag ik het veld vol met landbouw machines staan, deze
hebben er tot halfjanuari op gestaan. Toen kon ik eindeliik aan
de slag, eerst de landeigenaar zoeken, die vond het prima, dus
de eerstvolgende zaterdag; ik vol goede moed er naar toe.

Nu loop ik op een voor mij onbekend terrein altijd eerst kriskras
over het veld, om een indruk te krijgen ofer iets te vinden is.
Als ik na ongeveer r uur niets heb gevonden dat aanwiizingen
geeft dat er iets te vinden valt, ben ik weg. Dus zo gezegdzo
gedaan. Na drie krvartier had ik één Willem cent en enkele
prullen, dus begon bij mij al langzaam de gedachte op te
komen: wat een ........veld. Had ik daar de gehele winter op
zitten wachten, MAAR plotseling een mooie piep, en enkele
ogenblikken later lag er een zilveren muntje voor mii in
het zand, wat een kick! Hii was bijna zwart, maar ik kon zien
dat ik iets aparts gevonden had, niet mooi rond, veel dikker dan
de munten die tot nu had gevonden. Ik dacht: zou het een
Romein zijn, mijn hart sloeg enkele keren over, ik had niet veel
zin meer in zoeken, ik zat maar aan dat muntie in miin potie te
denken. Snel naar huis en aan het schoonmaken (citroenzuur +
zuiveringszout) en enkele uren later had ik een redelijk gave
zilveren Romein in mijn handen. Maar wat voor één?

Vlug contact gezocht met een bevriend archeoloog, en na wat
zoeken op internet hadden we hem gevonden: zilveren denarius, afbeelding van "C.CASSIUS" erop. Geslagen: 42 voot
Christus. Ik hoef jullie niet uit te leggen hoe trots ik mij voelde
met mijn nieuwe aanwinst. |ullie begrijpen wel dat ik nog heel

f AAR

veel uren op
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"mijn" Romeins veld

heb

doorgebracht, met veel leuke vondsten, enkele middeleeuwse gespen, twee gave fietsbelastingplaatjes, wat koperen munten,
en ook een ovale ring, waar ik
in het begin geen idee
van had wat het
was. Na veel
onderzoek ben
ik er achter

gekomen. Blijkt het
een Romeinse kinderarmband te zijn.
Zover ik weet is er een geliike gevonden in Deventer, alleen was die wat

groter dan die van mij. Volgens deskundigen een zeer unieke en biizondere
vondst. Ook heb ik nog een halve
Romeinse haarspeld gevonden. Een prima
zoekplek dus, waar nu weer geploegd is, dus
zie ik weer uit naar het naiaar, en wie weet, heb

ik dan weer een verhaal om te schrijven. Naluurlijk
hel¡ ik alles aangemeld, en graag wil ik meedingen naar de vondst van het Jaar zoo4. Wie

weetl
Sportgroeten,
Th. Heinsbergen

PRACHTIq ZQV€N
ÇULD€NÍTUK I75O
In het leven van de fanatieke detectorist zlin er van die dagen
die je voor de rest van je bestaan nooit zult vergeten. Voor mij
was dat een zondag eind maart zoo4. Locatie: weilanden onder
de rook van Nederhorst den Berg, vlakbii Weesp. Ik had daags
tevoren gezien dat de boer bezig was een stuk van zijn weidegrond om te zetten t.b.v. mais en ik was er meteen op afgestapt.

VONDST VAN HET JAAR
Probleemloos toestemmìng, gepaard gaande met schouderophalen in de trant "wat moet die nou hier vinden".
Ik had echter al gezien dat het een akker volgens het boekje
was. Bezaaid met pifpenkoppen, flinke stukken majolica, grote
en kleine brokfes Duits steengoed en stukken glas met mooie
kleurtjes erop. Die volgende zondagoveÍzagik de noeste arbeid
van de harde werker en voor me strekte zich een ruime 3 ha.
versgeploegde zand- klei- veengrond uit. Het was nog allemaal
ruw en zò van de ploegschaar, dus makkelijk ging het niet.
Maar dat hoefde ook niet! Binnen honderd meter kwam daar
dat parelende signaal! Schep erin... en daar lag HET!
Eerste reactie: een chocolademuntpapiertje van Sinterklaas.
Maar eenmaal in het handje was het gewicht onmiskenbaar. Ik
had mijn eerste gouden plak te pakken! Bij nadere beschouwing

kon ik wederom mijn ogen niet geloven. De r/z gouden rijder
(r75o Utrecht) was zo op het oog stempelfris! En met mijn rox
loepje was er nog steeds geen smet op aan te treffen! Geen
wonder dat Schulman verrulf was over deze bodemvondst en
het predicaat "Zeer Fraal" meegaf. En in Terschuur ging Henzen zelfs nog een stapje verder: "Prachtig!!!" Vooral deze kwaliteit maakt dat mijn muntje volgens mij best een kansje maakt
als vondst van het jaarl
Gérard Buhr, Bussum

Buhr3o@zonnet.nl

Wonende in een oud havenstadje is de vesting, waarop voorheen de oude stadsmuur stond, een gewild plekje om te zoeken.
Toen ik recentelijk een forse graafmachine op de vesting signaleerde was ik direct geïnteresseerd. Een aantal oude bomen
werd vervangen voor nieuwe en de boomgaten werden
uitgegraven. De ontstane gaten werden gevuld met
verse potgrond vol vitamientjes voor de nieuwe l¡omen.

Tot mijn grote vreugde werd de oude grond niet afgevoerd maar
in een dun laagje verspreid.... Kun je het mooier krijgenl
Hoewel het slechts enkele kubieke meters grond betrof gaven
de nodige scherven de doorslag om thuis mijn nieuwe XP
Adventis detector op te halen. Al snel konden de eerste duitjes
en een fraaie gesp worden geborgen. Een mooi stukje boekbeslag en wat oorlogsgeld maake mijn dag al weer goed. Uiteraa¡d werd de grond met de meeste scherven het eerste afgezocht. Een stukje met hoofdzakelijk schelpen werd als laatste
afgezocht. Dít meer omdat ik er nu eenmaal toch was dan met
het idee dat hier nog wat uit zou komen. Een redelijk signaaltje
deed mij toch besluiten de schep ter hand te nemen. Een
glimmend voorwerp met een lengte van zo'n t2 centimeter leek
in eerste instantie een stuk afval. Toen ik echter een prachtig
tafereeltje van een haas en honden zag, herkende ik het als een
hoofdnaald. Helaas had de graafmachine het voorwerp geraakt
waardoor het verbogen was. Ik besloot geen pogingen te doen
om de naald zelfterug te buigen en kon hiervoor de lokale
juwelier strikken. Op deskundige wijze heeft hij de naald weer
zijn oorspronkelijke vorm teruggeven.
Na de boeken geraadpleegd te hel¡ben vond ik in het boek
"Nederlands klein zilver" een nagenoeg identiek exemplaar. De
hoofdnaald zou volgens de auteur rond rTrr in Hoorn vervaar-

digd zijn door een onbekende zilversmid. (Op de achterzijde
van mijn exemplaar staat alleen het merkje "P"). De naald zou,
gezien de langwerpige opening, naast de functie van haarnaald
ook als rijgnaald gebruik kunnen zijn. Dergelijke rijgnaalden
werden gebruih bij het doorhalen van bandjes en koorden van
korsetten en andere kledingstukken.
Het sikkelvormige uiteinde komt regelmatig voor op haarnaalden. Graag wil ik mijn collegazoekers hiervan laten meegenieten en meedoen aan "De vondst van het iaar zoo4".
M.

A Ouwehønd,

M onnickendøm.

Wordt de vereniging De Detector Amateur opgeheven?
VerschUnt er geen Detector Magazine meer?
(Zie pagina 4)

Ruim assortiment

MUNTHANDEL G. HENZEN

metaaldetectors uit
voorraad leverbaar

Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

,v-

Middeleeuwse Munten

MII{ELAB

Provinciale Munten
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Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres
Dirk Jan Laan

Wij ztjn doorlopend geihteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs
ò contant!

Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Mobiel0ô-20 2277 90
FaxO227 591129

Munten van voor I500 dienen te zijn aangemeld.
Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een
afspraak! Wij kunnen Uw munÍen tevens
vrij bl ij v end d et ermineren en

E-mail : djlaan@zonnet. nl

Postbus
Tel. 0343 -

www.djlaan.nl

42

t ax

eren.

3958 ZT Amerongen
Fax.0343 - 430542

430564

XP Modellen:

Speelman

ADXl

d ''

Tel.: (0591) 55 26 35

OO

ADX2OO
.ax)oo

c

Bezoekadres:
Tussenpad 28

7833 CT
Nieuw Amsterdam

Adventis
G-Maxx
Gold Maxx
Alle

a

XP-Detectors
worden compleet
geleverd met:

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

"-;--'É=-

o Heuptas + riem

.
.

-/
>

www.xp-detectors.com

Koptelefoon
Beschermkap

o Batterijen
. NL beschrijving

.

2 jaar garantie

Uw .Íl-ro omf etector vo or

slechts

€ 39,00 per maand!

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-Adventis ABS

€

tT I

Minelab Excalibur f 000

Fisher 1270X

€

XP-ADX

39,- p/mnd

58,- p/mnd

€

€
€

€
€
€
€
€

200,- €
450,- €
600,- €
750,- €
1000,- €,
1150,- €
1250,- €
1350,- €
1500,- €,

2OO

34,-

ABS

p/mnd

10,- p/mnd
24,- plmnd
31,- p/mnd
39,- p/mnd
52,- p/mnd
58,- p/mnd
63,- p/mnd
69,- p/mnd
76,- p/mnd

" Looptijd

24 maanden
Voor meer informatie
Steenbergen Detectors Hulst
01 t4-370480

'tt ¡! F]

ti'¡l,è

Øøeoterc
Bontehondst¡aat 3-5,4561 BA Hulst (NU
Tel. (01141 370480 - fax (0114) 370481
lnt. 00 31 11 43 70 480
lnternet: www.xp-detectors.nl

Høkt

C.Scope

€

R1

54,- p/mnd

Teso¡o Cortes

€

58,- p/mnd

35

Top Detectors Leeuwarden
Sinds mei zoo4ziin wii in Friesland gestart met de verkoop
van XP metaaldetectors. lk zoek nu inmiddels 8 iaar en heb
in deze tijd veel ervaring gekregen met diverse andere merken metaaldetectors. Hiernaast ben ik drie jaar geleden
gestart met een eigen website, toen nog onder de naam
ttDetectormomententt.

de hobby te kletsen. llii zijn zes dagen per week
volgens afspraak open. Daarnaast kunt u alles
bekijken op onze website waar tevens een online

winkel aanwezig is.
Veel zoekplezier toegewenst,
Klaas a{ Boudien v.d. Veen

lnmiddels kent de fanatieke internetzoeker het als Cultural
Heritage Guardians (een verzamelplaats van detector amateurs). lk weet dan ook wat men van een detector mag
verwachten. llij hebben er dan ook voor gekozen om alleen
maar dit merk aan te bieden omdat die voor ons alles in huis
heeft. Naast verkoop (wij hebben alles op voorraad) doen we

Top Detectors Leeuwarden
XP Detectors

aan inruil en verhuur.

Tel.: o58

Let ook eens op onze actie waarbij u kans maakt op enkele
prijzen. Natuurlijk kunt u altijd vriibliivend langs komen om
de verschillende modellen te bekijken of gewoon eens over

Heslingastins rr
8925 CR Leeuwarden

25ß853

info@topdetectors.nl
http://www.topd etectors.

nI

Nieuwe digitale ìt/hite's detectoren: De PRIZM ll,

lll & lV

Nu ook in het goedkopere segment een diik van een White's detector
a. Bijzonder gemakkelijk in gebruik
b. De PRIZM's wegen slechts r,r kg
c. Veel informatie op het beeldscherm.

d. Uitstekend dieptebereik
e. Deugdelijk concePt
f. Bijzonder goed discriminatiesysteem
g. Uitstekende priis/kwaliteit verhouding (v.a. € 399,-)
De PRIZM detectoren hebben een zoekfrequentie van 8,t
Khz hetgeen zeker ziin vruchten af zal werpen op gemineraliseerde bodemomstandi gheden.

Natuurlijk hebben we deze superlichte detector ook even
getest. Vooral het discriminatiesysteem is bijzonder te noemen. Als test hebben we een baan van al het eurogeld neergelegd met als aanvulling een (Amstel)bierdop, een trekring
(het 8 model) een (verroeste) spijker en een gouden ring'
Met de disc op I bleken iizer en de I en z eurocent niet
hoorbaar, maar ook de trekring en de bierdop waren weg. Dit
in tegenstelling tot de t4Krz. trouwring en het andere eurogeld die perfect werden 'gepakt'. De PRIZM lV
is ook nog eens uitgevoerd met een 'notch' filter (extra
discriminatiemogelijkheid) en toonidentificatie. Dus ook
voor strandzoekers gaal er echt een nieuwe wereld open.
De PRIZM serie heeft verwisselbare schotels (Bij de PRIZM
lli lll moet de grondbalans wel even worden aangepast).

Prízn III
De lV heeft een open 95o BM deepscan schotel' De ll en lll
hebben een dichte schotel. Ook het armsteunconcept is
veranderd. Hij is van stevig plastic, verstelbaar (voor jongeren) en er is ook gedacht aan een V vorm aan de onderzijde
zodat de detector nu niet meer op de grond ligt maar'staat''
Ook het batterijsysteem (twee 9-volts batterijen: goed voor
ruim zo uur zoeken) is op een solide manier geintegreerd in
het electronicakastje: even drukken op een knopje, en het
batteriiklepje valt open, batterijen erin leggen en zoeken
maar. Simpel maar echt doeltreffend.

lnmiddels bij meerdere dealers te verkrijgen en wil je extra
infol Bel of mail voor een folder of kijk op onze website
www.metaaldetectors. nl
lmporteur: Detection Systems Holland
Tel.: (o38) 363659t

Laser
Er is nogal wat onduidelijkheid geweest over Laser detectors.

ze contact opnemen met Detect. De prijzen zijn overigens

Omdat de vorige distributeur is gestopt en zelfs onbereik-

verlaagd (i.v.m. de lage dollar). De Laser Rapier komt op
689,- en de Hawk Eye op € 899,-

€

baar is, hebben we de import van dit merk weer naar ons

toegetrokken.
Cert Gesink
Tel.: (o53) 43 oo 512
E-mail: info@detect.nl

Om kopers van een Laser detector niet in de kou te laten
staan i.v.m. defecten of niet te verkrijgen accessoires kunnen

\Md, úe foto

7s

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
ofJ. Koning, Roodborststraat zo, 8916AG Leeuwarden.

lle

vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering. Dit
vergemakkelijh de keuze voor de winnaar. De inzendtermif n sluit op z6 juli
zoo4. De nieuwe Raad de Foto is een koperen rond voorwerp, diameter zo
mm. waar we natuurlijk weer zoveel mogelijk van willen weten.

FrwU, ûe

foto 7+

ln Raad de Foto T4lieten we een koperen voonrrerpje zien waaryan we o.a.
wilden weten wat het is en waar het voor diende. Twee personen hadden een
bijna eensluidende beschrijving en het was ondoenlijk om hierin een keuze
te maken.Via lotingwerd Jos Bransen uit De Meern aangewezen. Hij ontvangt binnenkort het boek Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse
bodem. Om beiden eer aan te doen kun je hun oplossingen hieronder lezen.
Het øfuebeeldn voorwerp is onderdeel vøtu een Rom¿ins strokenharnos, ook wel
bekend ond¿r d¿ Løtijnse

naam "lorícø segmetttoto".

Het hømøs bestond uít ongeveer veertíg ijzerew segmenten db oøn

d¿ bínnenkønt mct Leren bøndjes en øøn de buítenzíjde met schamíeren of phøtjes vøn
brons/messing mat een veteroogje øøn elkøor werden bevestigdHet vetzroogphotje van de þto wøs n Let klínknøgels bevestigd øøn iln segmentut

vøn het buík- of rugpøntser. Met een lnren veter door de oogjes weril het geheel
"strak" getrokken De døteríng loopt vøn vroeg tot laøt rc eeuw no Chr.
Hørtelijke groeten, Jos Brønsen, De Meern.

Wij twncn dat het gøøt om een 'pøntserhøak',

eew ondcríleel

vøn de sluítíng vøn

een borst- of rugdeel vøn een Rotneíns plaøtpøntser, ile zogenøørnde "lnricø

segmentøtø".

Ha gaat ilow orn hø

løatsæ inzichten

zíjn

Kølkriese of Corbrídge type. Yolgens de

in gebruik geweest vøn cø 25 v. Chr. (vroegsf
geiloteerile vondst ís nl. 9 nø Chr. te Kølkri¿se (D), en toen wøs het pantser ilus
øl enígetíjd in gebruik) tot círcø 4o nø Chr. In Nederland zíjn ze meestalvøn
ca. 30 tot cø 1oo nø Chr. te dateren. Ze zijn tot nu toe ín bíjnø ølle bekenle
Romeínseþræn vit d¿ eørst¿ eeuw in Nederlønd gevonilen. Komt ilit exemplaør
soms uit Alphen øøn de Rijn?
Metvrimdelijke groetrn, S.R.L. Berntsen en. W. vøn iler Krøøn.
deze types

Het door mijzelf (J. Koning) gevonden voorwerp komt niet uit Alphen aan
de Rijn maar uit de Betuwe.

J. Koníng

Klaas Bot

Vanuit onze vaste lezetskilng kregen
wìj geregeld het verzoek om meet
zoeketsvethølen te schriiven en meer

foto's van vondsten te Plootsen.
We hebben hier ovet nagedacht en

Als eerste in de reeks van interviews gaan wii op bezoek bij Robin Dijkstra,
in Emmeloord. We worden door hem en zijn vrouw Jolanda verwelkomd.

besloten om deze twee dìngen te

Eenmaal op zijn hobbykamer merk ie al snel dat we als zoekers onder
elkaar zijn. lVe beginnen gelijk al met het bekiiken van en het praten over

Onze schrijver Klaas Bot en

combinercn tot een nieuw item.

þtogro ofJ oh ø n Bosm a goa n

vondsten. Zodatwe onszelf geen tiid gunnen voor een kopie koffìe, die
beneden al klaar staat. Terwijl Johan druk bezig is met het fotograferen van

bij de leden op huisbezoek
om deze te ìntewiewen en

de vondsten begonnen Robin en ik aan het interview.

tegelijke füj d h un

vo n

dste n

teþtogroferen.
Stel jezelfeens voor:

Ik ben Robin Diikstra, 36 jaar oud.
Getrouwd met |olanda en vader van
twee dochters.
Wat doe je in het dageliiks levenl

Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de afdeling spoedeisende hu1p.

Met wat voor een detector zoek iel
Sinds 1997 zoek ik al met een
White's XLT, mijn vrouw en ik
hadden er allebei één. Ik heb sinds
kort beide XLT's ingeruild voor één
nieuwe White's DFX.

Heb je nog andere hobby's naast het

Op wat voor een grondsoort zoek ie
het liefstel
Eigenlijk ligt het aan het weer. Als de

zoekenl
Het zoeken en verzamelen/archiveren van vondsten is mijn grote
hobby. Vroeger deed ik veel aan

grond te vochtig is, loop ik het liefst
op grasland. Maar ik kan je wel
zeggen dat a1s ik een landje heb waar
ik het een en ander verwacht, ik ook

fotografie en tekenen. Dit laatste
vind je ook terug in zijn huis. Robin

in

heeft in de trapgang een waar landschap op de muur geschilderd.

Ga je ook wel eens verder

Hoelang zoek ie nu al ongeveerl
Sinds r997 zoek ík met een metaaldetector. Als kind was ik a1 erg
geinteresseerd in oude dingen.
Zo weet ik nog, dat ik geregeld naar
het museum op Schokland ging.
Ik kocht daar een kaartie voor fl.
o,5o. Ik kon me daar lange tiid
vermaken. Als ik dan weer op de
fiets naar huis ging, was
ik onderweg altijd
op zoek naar
pijpenkopjes.

de

blubber zoe
wegì

Een

andere provincie of het buitenland?
Ik heb eigenlijk alleen een keer in

Frankrijk gezocht en een keer in de
buurt van Nieuwpoort. Dat waren
mijn buitenlandse tripjes. Ik woon
vrij centraal in Nederland dus ik kan

Ga je meestal alleen,

of met meerdere

mensen zoekenl

In het begin ging ik altijd samen
met mijn wouw weg. Ik ging dan
elke vrije dag op pad, we hadden
toen ook nog geen kinderen. Tegenwoordlg ga ik gemlddeld
r keer in de week er op uit. Ik ga dan
samen met mijn vader, hij is net
zo'n enthousiaste zoeker als ik. Nu

ik zelfniet ÍneeÍ zo vaak weg kan,
geniet ik heel erg van zlin vondsten.
Wat is je mooiste belevenisl
Ik kan mij herinneren dat ik met
mijn vrouw, mijn neef Hans en zijn

en ga ool< alle kanten op.

vrouw Erika in Elburg was. Men was
loen druk bezig met het reinigen van

Hoe kom je aan je zoekterreinenl
Voor een groot gedeelte ga ik op
mijn gevoel af. Ik loop liever niet op
de voor de hand liggende velden.
Als ik op een veldje loop kijk ik altijd
goed naar de aanwezigheid van
scherfmateriaal, en de leeftiid ervan.
Ik weet dan ongeveer wat ik kan

de grachten. Wij mochten daar toen
zoeken. We liepen op de bodem van
de uitgebaggerde grachten.

Het

leverde een grote lizeren sleutel,
apothel<ersfl esjes, valpa

rtijen en

gigantische baggerlaarzen op. Maar
het gehalte avontuur was heel hoog!

verwachten qua vondsten.
Zilveren naairing,
Pllpenkop

ryet8e eeuw
llzeren sleutel, qetSe eeuw

Mesheft,
17e eeuw

WAT

I

Wat is voor jou je mooiste vondstl
De mooiste vondst vind ik toch wel
de kanonskogelvan 18

kilo. Die heeft

mijn vrouw gevonden in de buurt
van Fort St. Andries, in de Bommelerwaard.

Kanonskogel þ8 kilo)

Hoe probeer je de vondsten te
determinerenl
Meestal kom ik zelf een heel eind
met boeken, detectiebladen en het
intemet. Kom ik er dan niet uit dan
zoek ik hulp bij bijvoorbeeld de
R.O.B. of het Penningkabinet.

Drie gulden

Provincie Gelderlsnd
1694

Hoe ziet het zoeken er voor
jou in de toekomst uitl

I::-

Als de kinderen \Mat
groter zijn wil ik
proberen om wat
vaker te gaa:nzoe-

.
,

ken. En ik hoop, als
d" gezondheid het
toe laat, datzolang

mogelijk vol te
houden. Ondertussen

1o

stuiverstuk

VOC West-Friesland t786

Het is
eigenlijk een soort

alles

f---ll

Mijn vondsten komen allemaal uit

maar een voorloper van een
morfiergranaat. Ik heb hem

de bouwvoor, een plek waar ze

is dat er een merk in staat. Tot op
de dag van vandaag weet ik niet
wat de betekenis is van dit merk.

Als een van de leden het weet
hoor ik het heel graag. De mooiste
vondst die ikzelf gedaan heb is een
ro stuiverstuk. Dit vind ik zo'n
mooie munt omdat het V.O.C. logo
erop staat.
lVat is voor jou een geslaagde
zoekdagl

Mijn vader en ik zeggen altijd:
"We hebben weer iets voor in de
vitrine". Als we dat kunnen zeggen
dan is onze dag geslaagd.

Zilverbaartje, betaalmíddel, 17e18e eeuw

l-----

archeologie.

explosieve kogel geweest, zeg

geconseweerd in de lijnolie. Daar
heeft hij ongeveer een halfjaar in
gelegen. Het aparte van deze kogel

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

blijfik

archiveren en bijhouden voor de toekomst.
Ik denk dat wij een belangrijke aanvulling zijn voor de

Zilveren gesp

toch

constant bedreigd worden door
ploegen en verzuring. Deze vondsten
worden zo behoed voor verdere
beschadiging. Af en toe exposeer ik
ook mijn vondsten. Ik vind dat het
zoeken en verzamelen niets is, als je
het niet met anderen kunt delen. Als
je er met anderen over kunt praten
leer je zelf ook weer een boel.

Zo zre je trouwens ook dat materiaal-

herkenning iets is, wat je gaandeweg
leert. Wat ik ook belangrijk vind, is
dat je ook de rotzooi meeneemt:
lood, koper, blik etc. Neem het
gewoon mee en desnoods bewaar je

Wil je nog iets kwijt over onze hobby
aan de andere zoekersl
Wees altijd voorzichtig met wat je
weggooit. Want je weet het soms
nooit. Soms kan wat op het eerste
gezicht rommel lijkt toch een leuke
interessante vondst zijn. Ik heb het
zelf meegemaakt meL mijn eerste
draadfibula. Ik had het zelf niet zo
snel in de gaten totdat mijn neef zei
dat dit toch een draadfibula was.

het voor de oudijzerboer. Het zou
toch ook heel vervelend zijn als je
het volgende jaar weer hetzelfde
ldontje lood opgraaftl
Tot slot wenst Robin Dijkstra u allen
nog veel zoek- en leesplezier toe.

De Metaaldetector Specialist van Nederland
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 l

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
Tel; 0622 545 1 93 ww.detectotshop.nl
met geheel n¡euwe online intemet winkel !

€ 435.00
Vikino- VK-20

ruE5N

Sens.Disc
LandrBeach switch
Motion Detector
Target lD

Dig¡tale vondstaanduìd¡ng

Supermagneet
DS-3025 30 XG

Jimmy Sierra
Maxiphone

ll

€ 125.00

Supermãgneet
DS-7035 70 KG

€ 3O,OO €

49,OO

Supermagneet
DS-903s 90 KG

Whites Glassic ll

Whites Classic lll

G

MD-318
Motion detector
voor beginners

DS-Actie:

€

12O,OO

200,00 DS-50 €.225,00
DS-18 Grifon III Pro

DS-40 €

L

Reeds veelbesproken vanwege
z¡jn grote en beroemde gelijkenis.

goede prestaties
en pinpointknop
mot¡on detector !

€

1OO,OO

DS-Sherlock DTS-Pro
Professionele PinPointer
Eindel¡jk een professionele en
betaalbarê pinpointer met
profess¡onele prestat¡es en
¡n compacte en duuzame
behuiz¡ng

DS-8 Grifon Surfer

Whites Classic

Alleen bij ons:

€ 50.00

Prachtige dig¡tale startdetector

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels

Heeft zeer veel opties
en presteert boven

verwachting.

€

135,OO

Laser

Rapier

€ 789,00

@

Hawk-Eye

€ 995,00

45 cm
36 cm
12 cm
45 cm
5 ¡nch/j2 cm 36 cm
kle¡n en d¡ep 31 cm
op stortgrond 12 cm

M¡nelab
M¡nelab
M¡nelab

DFX
DFX
Wh¡tes DFX
Whites DFX

€ 200,00
€ 180,00
€ 100,00

Whites

€ 225,00

Whites

€ 200,00

€ 180,00
€ 150,00

Whites DFX

AGTIE

€ 175,OO
DS-9

Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en PinPointknop

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

hit

!

Met gratis geheel compleet
Detector Shop Accessoirepakket
Bij ons met gratis wh¡les accupack + lader
NL-handle¡d¡ng, DFX boekje en DFX CD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon DS-3030
st. 2000 mA N¡MH + I st. GP Super Alkaline batter¡ien
D5-64 snellader voor 12 I 230 Voll, DS-258 Pinpo¡nter
Black-ADA Extended lnvader Black 89 cm. delectorschep
wh¡tes schotelbeschermkap en NL-SUPER zoekprogrammaluur

I

ROM€IN€N €N BÀTÀV€N
'Op het spoor van Romeinen en Bataven' is een denkbeeldig
museum over de Romeinse tijd in Nederland en bestaat uit

actieve tijdlijn kunt u cultuurhistorische informatie raadplegen om meer inzichtte krijgen in de bijdrage van de Romeinen en Bataven aan onze huidige cultuur.

televisieserie, een internetsite, een boek en route om zelf op
reis te gaan. Deze maand herhaalt Teleac de serie. Het progtamma word vanaf zz juni zoo4 wekelijks uitgezonden op

dinsdag om rZ.ro uur op Nederland r.

Televisieprogramma
Presentatrice, lvette Forster, rijdt per scooter langs de (oude)
Rijn, van het Duitse Xanten tot aan Katwijk aanZee. De Rijn
was de noordgrens of 'Limes' van het Romeinse rijk en
bestond uit een serie forten verbonden met een weg. De
Peutinger Kaart, de oudste geografische kaart waarop Nederland voorkomt, wijst haar de weg. De route voert onder
andere langs Nijmegen, Elst, Tiel, Utrecht, Woerden, Alphen
aan de Rijn, Leidschendam, Voorburg en Leiden.

Boek met gratis fìetskaart
Het boek 'Op het spoor van Romeinen en Bataven. Nederland zooo jaar geleden' sluit nauw aan bij de televisieserie
maar laat zich ook zelfstandig lezen. Op de fietskaart staat
een deel van de route beschreven die in de televisieserie
wordt afgelegd, namelijk de route door de provincie Utrecht.
Het boek (met gratis fietskaart) wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Kosmos Z&K.
Prijs

€

r7,5o

(ISBN 9o zt53745tl

Dit project kwam tot stand dankzij fìnanciële bijdragen van
de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen

ln ieder programma bezoekt lvette een museum, waaronder
Het Valkhof in Nijmegen, het Streekmuseum de Croote
Sociëteit in Tiel en het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden. Hier kan iedereen kennis kan maken met de prachtige vondsten uit het bodemarchief. Want tastbare herinneringen aan de Romeinse lijdzijn in Nederland alleen in de
bodem te vinden.
Dan

Jansen.

Tel.: o35 6z 96446
Fax: o35 6z 93t z3
E-mail: el len.jansen @teleacnot.

kzij moderne archeologische onderzoekmethoden komt

er behalve een schat aan nieuwe vondsten ook nieuwe
inzichten naar boven. Daardoor kunnen archeologen en
andere deskundigen, die lvette op haar tocht ontmoet, een
zo precies mogelijk beeld schetsen van de wijze waarop de
Bataven en de Romeinen met elkaar samenleefden.

Zijpralen ook over de betekenis van de verhalen die er in de
loop van de eeuwen over deze periode zijn verteld en vertalen die naar hedendaagse begrippen en situaties. lvette en
de deskundigen vragen zich af of de vredesperiode van het
Romeinse rijk een inspiratiebron kan zijn voor het hedendaagse Europa: een wereld waarin mensen met een verschillende culturele achtergrond samenleven.
lnternet:
Op www.teleac.nl/romeinenen bataven
<http://www.teleac. n l/ romei nenen bataven>
staan allerlei interessante tips, links en informatie over de
steden die in de televisieserie worden bezocht. Via de inter-

Romeinse ru ilerhel m met gezichtsm osker
Collectie: Museum Het ValkhoJ Nijmegen

vragen kunt u opstufen naar
J. Koning, Roodborststraat zo,
SgrG

AG Leeuwarden.

natuurlijk ook d.m.v. een
e-mail naar ons verzenden.

lJ kunt uw vragen

VRAAGBAAK
Aan deze vraagbaak werkten mee; D. Díjs, B. te Boekhorst, J. Koning,

D

E-m

ail:

vra agbaok@ d etecto ra mateu

Eekhof en A. van Herwijnen

Vraag r
Best determinatieteam. Ik hel¡ een aantal weken geleden
dit beeldje gevonden op een aki<er! Het materiaal is
een vrouwelijk figuurtje in. Helaas is
de kwaliteit erg slecht, maar je kunt er toch net genoeg
dingen op zien! Ik heb in boeken gezeten en op Internet

.
'

lood/tin en ik zie er

gezochr maar ik kan er niet achterkomen wat het is! Ik
dacht zelf eerst aan een pijpenreutelaartje, maar daar is

het te dik voor! Het voorwerp is ongeveer 6 cm lang en
zo'nr,5 cm in de omtrek! De andere vondsten die gevonden zljn stammen uit de r6e tot r8e eeuw. I(unnen jul1ie
me alstublieft vertellen wat het is (geweest) en hoe oud het
15l

Met vriendelijke groet,
Sergeí Abrøhams

Antwoord:
De volgende determinatie kwam van Dennie Dijs: het lijkt
mij nog het meest op de bovenkant van een tinnen lepel,
maar daar is het eigenlijk iets te dik voor. Zou ook een onderdeel/ornament
van een Friese klok kunnen zijn. Boven op de kast staan vaak loden ornamenten. lammer dat het zozwaar gecorrodeerd is anders gaf misschien de
voorstelling (lVoeder met kindl) nog een aanknopingspunt. (JK)

'
:
'j
,
i
.

Yraag

1

Beste heer Koning, onlangs

heb ik een medaille opgepiept,
waarr'an ik graag wat meer zou
willen weten, zoals o.a. de
ouderdom, milítair of burger.
I(ortom graagzo veel mogelijk.
Bij voorbaat dankl
Sporlgroeren'. Th. Heinsbergen.
Antwoord:
Meneer Heinsbergen. ln het
boek: Orders and Decorations
of the Netherlands, geschreven
door H.C. Meijer, C.P. lVlulder
en B.W. Wagenaar vonden we
de volgende gegevens op blz.
62. Decoraties uit de periode
r 825-1 888, fig. 4. Op deze plaat
zie je de militaire medaille
hangen aan een oranje lint. Op
pag. 112 vinden we de rest van de beschrijving en wel
dat de bronzen exemplaren uitgereikt werden na lz
jaar trouwe dienst of 6 jaar in de koloniën aan
beroepsmilitairen (land en ter zee) beneden de offìcrerSrang.

Yraag z
Geacht determinatieteam, Ik zal me eerst even
voorstellen. Ik ben André (28 jaar) te Lintum, en
woon al mijn hele leven in de polder in Lelystad.
Ik zoek rtu zo'rt drie jaar met mijn White's
Classic SL IL Ondanks dat ik in de polder woon,
heb ik toch al heel wat leuke vondsten gedaan,
waaronder de volgende: Het gaat om een munt
volgens mij gemaak van brons, met een doorsnede van )o rn.m. en een dikte van 2,5 rr'rn. Op
de voorzijde staat een wapen afgebeeld, met een
waarde aanduiding namelijk 4 L. Op de achterzijde staan vijf kleinere wapentjes in een knris
afgebeeld, en het jaartal t75r. Deze munt heb ik
in mijn vakantie in het Limburgse Helden
gevonden. Ik zelf had eerst het idee met een
rekenpenning van doen te hebben, maar ik twijfel daar steeds meer aan.
Hebben jullie een idee wat het zijn kan en waar het vandaan komtì Met

Yraag 4

Hallo, mijn naam is Frans
Faber en ik ben ongeveer 7
jaar lid van uw vereniging.

Ik heb een metaien voor-werp
gevonden wat mij onbekend

is. Het materiaal is volgens

mij zilver, maar kan

ook

brons zijn (dik-ke laag patina). Het is ongeveer 4 cm
lang en r cm breed, op de
achterzijde zitten twee
bevestigingspennen (meL
zijpootjes).
Graag verneem ik wat het voorwerp is en of ik het
moet aangeven bij de provinciaal archeoloog.

vriendelijke groet,

Bij voorbaat dank,

A. te Linturn

Frøns Føber

Antwoord:
André, het gaaL om vier oorden of een stuiver van Luik, geslagen ìn de jaren
r75o tot 1752 op naam van Johan-Theodoor van Beieren (t744-t7$).

Antwoord:
Meerdere malen hebben we de bevestigingspunten
uitvergroot en zijn van mening dat de bevestigings-

r.

nl

42
punten zgn. nielen zijn, die door het leer werden
geslagen. Dus het is leerversieringlbeslag. Hoewel
leerbeslag al vanaf de Middeleeuwen voor komt
dateren we dit stuk r6e-r7e eeuws. Het is een mooi
stukje en ik zou het zeker eens laten zien aan de

Antwoord:
Het betreft hier de volgende munt:
Koninkrijk Castilië en Leone (Spanje)
Enrique ll, y69-t379
Biljoenen (slecht zilveren) reaal z.j.
Voorzijde: konin gbuste frontaal

provi nciaal archeoloog.

ENRICVS DEI CRACIA REX CASTE

Keerzijde: wapen van Castilië-Leone binnen vier
boogjes

Vraag

ENRICVS DEI CRACIA REX CASTE

5

Beste vraagbaak,

Literatuur: Cayon & Castan tipo 3 þrs.337-347)

Graag zou ik u willen vragen of jullie eens kunnen

kijken naar deze zilveren ring. Ik heb mensen van
het Penningkabinet, Archeologie Limburg, Mieke
Zllv erb er g, en enkele antieke sieraden-kunsthandelaren aangeschreven maar ze kunnen
mij allemaal niet verder helpen. Het
betreft een mooie bewerkte ziiveren
ring. Er staan géén zilvermerken of
inscripties in. Aangezien de ring
door niemand herkend wordt, ook de
motieven op de ring niet, is het
misschien een mogelijkheid dat de
ring "persoonlijk" is ontworpen en
gemaakt. Dit is slechts een theorie
van mijzelfwaar eigenlijk niemand

wat aan zal hebben.
Misschien geeft dit een richting voor
jullie aan waarin jullie lcunnen
zoeken. Ik denk dat het niet gemakkelijk zai worden en zal er ook niet
van opkijken als er geen determinatie uit komt rollen. Maar ik ben blij
met alle kleine informaties die het
oplevert.

Met wiendelijke groeten,
J eøn P øuI G

eusen, Thorn

Antwoord: Jean-Paul. Mede gezien de informatie die je
gaf en die niet voor publicatie mocht worden vrijgegeven, gaan we uit van een ring die gemaakt moet zijn in
de periode r6e-r7e eeuw. Dit baseren we op de platte
doorsnede van de ring en de vierkantjes op de ring die
stenen voor moeten stellen.

Yruag7
Geachte f . Koning.
We hebben tijdens het zoeken het voigende gevonden.

In eerste instantie dachten we aan een pion van een
spel. Maar omdat er aan de onderkant de letters K D en
daar tussen een anker in spiegelschrift staan en onder

het anker een bloemetje weten we het niet zo goed. Het
heeft iets weg van een zegel. Maar wat en hoe oudl Het
is nog niet gereinigd. I(unt u ons hier iets meer over
vertellen.
Gerne

Antwoord:
Cerrie, wat je hebt gevonden is een zgn. signet of klein zegelstempel wat
aan de kleding gedragen werd. Dateringvan dit bronzen zegelstempel is de
periode rToo-r8oo. Schoonmaaktips van het zegel zijn moeilijk op afstand
te geven daar de foto's niet van die kwaliteit zijn dar we een goed zicht
hebben betreffende de aard van bijvoorbeeld corrosie etc. Eerst het object
in de week laten staan in water en stevig afborstelen met een tandenborstel.
Ook een fijne koperborstel zoals die gebruikt worden in de fietsbranche
doet vaak wonderen. Op de sites van de R.O.B. en het Koninklijk Munten en
Penningkabinet staan meer nuttige gegevens omtrent het schoonmaken
van verschillende metalen.

Vraag 8
Yraag 6

Geacht Determinatietearn.

Geachte heer Eelchol

Graag zou ik over het voorwerp dat

Hierbij een foto van een zilveren munt die gevonden
is in Sluis. Volgens mij is het een r4e-eeuwse Spaan-

ik in storlgrond uit Dordrecht heb
gevonden wat meer willen weten.

se munt maar ik kan hem helaas niet nauwkeuriger
determineren. Wellicht beschikt u over meer informatie. Alvast bedankt voor uw moeite.

Het voor-werp is van tin en heeft
een len$e van rr,5 cm en is j,5 cm

H. Hendrikse

breed en moet volgens
uit + r5oo.

mij

dateren

4
Op dezelfde plaats vond ik meerdere voorwerpen uít
die periode. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen
helpen. Groeten,
Løtnmert Hummel

Antwoord:
Lammert, we hebben te maken met de overblijfselen
van een rammelaar. ln het ronde oog, halverwege de
rammelaar, waar het een en ander is uitgebroken,
hingen rondom belletjes. Als ik de foto uitvergroot
(niet bruikbaar voor afdruk) kan ik zien dat de rammelaar op vele plaatsen sierlijk is bewerkt. Daar je geen
dikte of diameter opgeeft, ga ìk er vanuit dat de
rammelaar is platgedrukt. Al met al doet bij mij het
idee rijzen dat je voorwerp niet van tin behoeft te zijn
maar eerder van zilver waarop een vuillaag aanwezig
is. Als het meezit kan je er ook nog een zilvermerk in
aantreffen waardoor een nauwkeurige datering mogelijk is. Zilveren rammelaars kun je o.a. vinden in het
boek Nederlands Klein Zllver en Schepwerk van mevr.
B.W.C. Wittewaall, op bladzijde 3o8.

Yraag 9
Dit voorwerp heb ik gevonden
in een weiland op ongeveer roo
meter van een bunker uit WOII
bij Appingedam. De grootte van
het voorwerp is 7 cm. De beide
delen passen op elkaar. Weten
jullie wat dit isl
Bij voorbaat dank,
Harm-Jan Brand.smø
Antwoord:
Dick Eekhofheeft eerder zoiets
gevonden. Het is niet zo oud, zo
rond de jaren '3o. Zoals je ziet
bevindt zich aan de binnenkant schroefdraad. Het is
een bevestigingsonderdeel van een hanglamp. Liggen
de delen op elkaar dan zal de diameter van het gat

met schroefdraad ongeveer tz mm zijn. De lamp had
een stang met draadeinde die aan het plafond hing.
Mocht je een grote lampenzaak in de buurt hebben
dan zie je misschien wat ik bedoel.

Vraag ro
Hallo, onlangs vond ik deze lakzegelstempel van
zilver. Het is circa 2,5 cm hoog en 2 cm breed. De
voorstelling is twee dolfijnen in elkaar verstrengeld.
Gaarne zou ik meer willen weten over het wapen dat
er op staat. Het stempeltje is aangemeld en hierna
heb ik bezoek gehad van de archeoloog/consewator
dhr I(. Lenting.

Ook hi1 vond het een leuk dingetje en
dateerde hem r8e-eeuws. Nou is het

mooie ervan dat van de plek waar dit
stempeltje vandaan komt, nog vier stempels bekend zijn. Maar die zijn allen van
brons. Het exemplaar dat ik heb gevonden
is dus de eerste van zilver, en ook nog
eens in een zeer goede staat. Groeten,
Roelof Kløsens

Antwoord:
Roelof, het stempel dateren we tweede
helft r7e, of r8e eeuw. Het wapen wat er op
staat is niet gemakkelijk aan iemand toe te schrijven. Meestal moet er
plaatselijk/regìonaal onderzoek gepleegd worden. ln die periode waren er
veel families die een fantasiewapen lieten graveren. Misschien kan het
lconografisch Bureau/RKD de oplossing bieden.
Tel.: +3r (o)7o 38 36 9o8,
Prins Willem-Alexanderhof 26, 2595 BE Den Haag

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat 12
1777 AP Hippolytushoef

Tel:0227 59 32 86
\\/$'w.dj laan.nl
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Kooistra Metaaldetectors
Compass I Carrett lC.Scope /
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron / Laser

Het Sterrenbeeld 48, 52r5 NIL's-Hertogen
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Tel. (o5r3) 46 50 93
E-mail: info@ kooistra-detectors.com
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Keepstraat 2, Helmond
Lel. c.492 574194
E-ma¡l: munsters det@planet.nl
I nternet: M.metaaldetector n I

MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab en Tesoro
Zwaluw t5,3752 NW Bunschoten
tel. o33-zg9 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet: w.detector.nl

Topdetectors
Leeuwarden

ZEELAN D

T DEPA Technische

handelsondernem¡ng
GELDERLAND

XP detectors
Heslingastins rr, 8925 CR Leeuwarden
z5 73 853

Diverse merken en accessoires
lndustrieweg 2 | 4, 4382 NA Vlissin gen
tel. orrS-4r535r

T Atlantis Metaaldetectors

fHofman Electronicaì

E-mail: info@topdetectors.nl
I nternet: M.topdetectors.nl

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

T Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'

Wingerdstraat 6,664r BN Beuningen
tel. (o24) 677 40 63
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"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / V¡k¡ng / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beve¡lig¡ng Detectie / Detector
verhuur f Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Detector shoo

Hoofddealer van rl,/h¡te's, Vl

KI

NC,

T Handelsondernem¡ng

D.l. Laan
Tesäro
Fisher
Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (0599) 47o878,1ax (o1ggl 47o
E-mail: info@detectorshop.nl
I
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Soeelman Detectors

Minelab

/

XP

/

C.Scope

1777

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Garrett / XP I Maz Hoofdtel. / Verkoop
I Yerhuur I lnruìl / Opsporing
llooldriksweg 88, 75tz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 v, fax (o53) 43455 58
I

w.detect.nl

Detection Svstems
Holland fRúud de Heerl
I mporteur/dìstributeu r White's ñretaaldetectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,

MAZ hoofdtelefoons, uftrasoons,
pinpointers, scheppen, goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

www.xp-detectors.nl

AP Hippolytushoef

www.bounty-hunternl

tel. (0227) 59 3z 86, fax (o22t) 59 11 29
mobíel: o6-zozz779o
Email: dj.laan@quicknet.nl
lnternet: www.djlaan.nl

E-mail: detect@ws.nl
BELGI

I
ZUID-HOLLAND
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Detectors

Teisoro

lnternet:

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (orì4) 37 o48o, fax: (orr4) 37 o4 8r
I nternet: www.detectornet.nl
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XÞ detectors

Tussenpad 28,789 CT Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 z6 35

r

/

Pieter Maatsstraat r2

q9

nternet: www.detectorshop-nl

E-mail: info@detect.n
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w.gelan.nl

Metaaldetectie

Iel. (o58)

r

Munsters Detectie

\Jleth. Beerdastraat 21, 9298 Plf Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 41 39 77 (op afspraak)
I nternet: wwwdetrijestinzen.nl

r

lnternet

Tesoro/Minelab/XP

toren / verhuur / opsporing en beveiliging particulieren en bedrijven

o

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

Kerkpad r8,8316 DB Marknesse N.O.P.
tel. (0527) 2o jg 2% mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detectors@wolmail.nl
lnternet: www.fl evodetectors.nl

De Trije Stinzen
Dealer van diverse merken metaaldetec-

t¡t

lmporteur van C.Scope I Fisher lTroy

llhite's

/

Minelab

/ llhite's

Meidoornstraat 39a, 3o36 lfC Rotterdam
tel. (oìo) 467 8478, mobiel o6-11322196
E-mail: e.iroosen @freeler.nl

Belgadetect
Calmeyn JP, Hagedoornstraet 12,
B 88oo Roeselere, België
llest-Vlaa n deren
tel. (32) o5rzo5oo6,fax $z) o5t24o751
E-mail: jpcalmeyn@pandora.be
I nternet: www.bel gadetect.be

T Steenbergen Detectors Hulst

Hamstra V.O.F.

'Eigen Vondsten Museum'

Garrett / Compass
Diverse merken o.a. Detector Pro

"Detector betealservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / V¡king/ Celt¡c
Pulsester / Pulse Technology / Pulse lnduct¡e
i Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Kleine Haarsekade

tr9

4zo5 NA Gorinchem
tel. (or83) 6z r5 oo

Bontehondstreat 3-5,4561 BA Hulst (NL)
tel- oo31 114-37 04 8o, fax: oo3r tt4-37 o48t
I nternet: w.detectornet nl

ww.xp-detectors.nl
www.bou nty-hunter.nl

E-mail: detect@wxs.nl

Veerpad z, 8276 AP Zelk
tel. (o38) 363 65 9t, fax (o38) 363 64 80
E-mail: info@ metaaldetectors. n I
E-mail: metadec@us.nl
I nternet: www metaaldetectors.nl

meer dan 25O links op het geb¡ed van rnetaaldetectie en archeolog¡e

EENVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID

Eil PERFECTE DISCRIIII]IATTE
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De X5 van Troy onder-'c
scheidt zich van andere
detectors door alleen
datgene te bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op

Ga

ar-

alle g rondsoorten, perfecte discriminatie,
weerbestendig, lichtgewicht, gebruikersvriendelijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.

ol!

IJ

t,
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It
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Met de X3

zoeken. Gebruikers
inqewikkelde

eãvoãige

het aanzeffen en
endelijk, dus geen

en

ard

7" concentrische schijf.
U zult verbaast stãan over
de Prestaties. '+

^r.-"

o

van

o
Waarom

r

nu kiest voor een

C.scope, Fisher ol Troy detector

bii Gelan:

.

{

Wii hebben ruim

25

jaar

ervanng

.

Wii hebben een goed contact
met de fabrikant

. Wii hebben leveringen

Met een Troy Pro koptelefoon
ontgaat u geen signaaltje,
en vindt u meer.

rechtst-

reeks van de fabrikant

.

Wii ziin op de hoogte over tle

.

Wii staan open voor zinvolle

laatste ontwikkelingen
verbeteringen aan rle detectors

.

Wii hel¡ben alle modellen op
voorraad

.

Wij leveren detectors met

CE

keurmerk

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48,

.

Wii hanteren een eigen
garantietermijn van 3 jaar

521 5 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0173 548 1199,
fax: +31 (0)73 548 1195

.

Wii leveren met Nederlandse

.

Wij ziin ook open op zaterdag

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

hand leid ing

(na afspraak)
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Gevoelige maar
toch stille detectot zonder
piepjes en kraakjes bij verontreinigingen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en
variabel in te stellen frequentie om zo
storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

,

ìåö;'å"iå.Jlo.
het instrument
CS660

dat u nodig hebt.

De 990 is niet
voor niks,

sinds zijn

introductie
een van de meest
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verkochte detectoren. C5990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoorbeeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.

1270

cIKlff=';

Bffi

cz-70

cs1220R

,

#'

Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers dat waardevolle objecten
buiten de munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geïntroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij SMD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO
pin-point, een gevoelige wide scan,
alle metalen, auto-tune, nat strand
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

De C51220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het n¡euwste model is nu nog meer
verbeterd en heeft een bovendien een
gebruikervriendelijk digitaal beeldscherm. Met deze non-motion detector
zwaait u nooit te snel en laat u geen
goede voorwerpen meer liggen. De
duidelijk hoge toon voor een goed
voorwerp en lage toon voor afval
geven u naast de duidelijke displayuitlezing een perfecte indicatie of er een
goed voorwerp of afval ligt. Dit is een
krachtige stabiele detector voor elk
terrein voor een lage prijs.

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste technologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enorm dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. 4-toons audio
systeem, zelf in te stellen programma's, zout stand voor het strandzoeken, Notch discriminatie, zeer nauwkeurig en stabiel grondbalans systeem,

cs5MxP

1-

tl

Hoge prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de C55MXP.
Snelle respons met extra grote dekking, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en laderaansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterijcontrole.

rlhclIJ

enz., enz.

cz-20
te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en waterdicht is tot 75 meter. De gepatenteerde elektronica maakt hem geschikt
voor een extreem dieptebereik,
' terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.
De CZ-20 heeft een drie-toons objectidentificatie systeem.
De CZ-20 is overal

Newforce Rl
Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze programmering, objectherkenning, tuning, pinpoint, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondradar simulatie.

De gevoeligheid voor relikwieën is nu
beter dan ooit en het dieptebereik is
tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condities en een'silencer'voor stil en
duidelijk discrimineren. Daar is ook
nog de tijd besparende'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.
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GTr 2500

GARRETT

7O" x14" Power DD
zoekspoel
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De ervaren zoeker
Weet dat GARRETT
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Speciaal voor zwaar
gemineraliseerde grond.
Enormediepgang.

aljaren staat voor
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betrouwbare
diepzoekende
detectors

lmaging
zoekspoel
Lichte schotel
met 12 tot 25%
meer diepgang.

NffiONE
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enorm veel functies, maar
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
c4nî+r
ji
bedienen. De zoekdiepte van de
¡ir
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.

GARRETT

Superieure
digitale techniek
met eenvoudige

GTt 1500
.Power Master chip . ¿¡¡ r.r.' grondbalans in
1 seconde .3-toons vooruerp lD .4 zoekfrequenties .geschikt voor zoute
1065r-

stranden

.24 staps audiothresholdafstelling
GTt 2500
oPower Master chip o ¿¡¡ metal grondbalans in 1 seconde.3-toons voorwerp lD
.8 zoekfrequentig5 ogeschikt voor zoute stranden .256 staps handmatige
grond- en audiothresholdafstelling .¿¡1et. grondbalans

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,_

GTA serie
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

.2 instelbare zoekstanden .diepteaflezing
hold instelling .autom. grondbalans

.

audiothres-

GfA ?50
.Power Master chip .6 ¡nr,.'Our. zoekprogramma's
w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing . audiothreshold instelling .autom. grondbalans
GTA f25O
.Power Master chip .Zeer groot diepte-

ll

Sea Hunter Mark

bereik .6 instelbare zoekprogramma's
w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing

Nieuw waterdicht batterijsysteem.

1145,-

GÐ

265r-

voor

De ideale detector
beginners. Een laag geprijsde
professionele met microprocessor
uitgeruste detector van de bekende Garrett
kwaliteit. Perfecte discriminatie voor spijkerl
flessendoppen, folie en treklipjes.

TreasureAce

ili':r'.,'ffi,o,

grondbalans .audio boost

300 410,-

Ook de beginnende
zoeker kan nu gel¡jk met een d¡gitale
detector beginnen. De goedkoopste en
meest verkochte d¡gitale detector ter

wereld met een duidelijk
verwisselbare schotel.

LCD

scherm en
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lmporteur van:
Garrett, Detector Pro,
Millenium Treasure Baron,
Compass

Dealer van:
White's, Tesoro, laser, Fisheri
C.5cope, Minelab

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0s13) 46 50 93, fax (0513) 46 30 67

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

Eigen service-dienst

Vondstenmuseum

