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IN DIT NUMMER:

Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up detector te gebruiken De Compadre heeft 0discrrminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen

met veel ijzer

€,299,-

Als je een detector koopt voor
één van je gezinsleden of als back,
up, denk dan eens aan deze
detector. Weegt 999 gram I Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhoudrng

€

I

De Cortes is

399,-

cibola

een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon.
der is het, dat de display op de zeer krachtige
metalenstand aangeeft of het ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt batterijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met de superlichte
21 x 24 <m spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

€

De Cibola en de Vaquero zijn veel

krachtiger dan hun voorgangers
(+20%) en zijn daarmee echte
krachtpatsers voor een milde
prijs. Het gewicht van deze
twee modellen ligt rond de
1 kilo, terwijl er toch een schijf
onder zit van 2l x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

Vaquero

€,649,-
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529,-

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint schakelaar lijkt er niet veel veranderd. Niets is minder waar!

lesoro is erin geslaagd zichzelf te overtrelfen. Revolutionaire
ontw¡kkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJóN de
gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt
dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de
stabiliteitl De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

nieuwe schijven: een concentrische van
15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt

grondontstoring heelt.
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voor grote terreinen met we¡nig vervuiling,
klei en andere zware grond.
Verschil tussen beide detectors is dat de
Vaquero een handmatig te bedienen

erú.

'..89i

1
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
terrein zoeken.

en lobo (4.pins).
15 cm

2,5I3

POWERTIFT

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoeiige deteclors een
topper Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en veruuilde grond Nu ook extra
grole lvide scan schijf van 2 5 x 30 cm en een extr¿ kleine I 5 cln concent¡Ìsche
schijf voorradig De Lobo ¡s in twee uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan

schijf en met 21 x24 cm concenlrische schijf Respectievelijk

€

949,- en

€

999,-

Excalìbur 1 000

€,1495,-
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frequenties. ln combinatie met de 25 cm wide scan
zoekschijf heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot de
krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te gebruiken
in zoet- en zout wâter (totaal geen storing, noch van zout, noch van
mineralen en toch uitstekende discriminatie van i.ize¿ cokes en zilverpapier. Als duikdetector (tot 40 meter d¡epte) en waar nodig als landdetector
te gebruiken. wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

Vooral op grote akkers en stranden is succes
gegarandeerd. De Explorer ll en de Quattro
zijn niet met andere digitale detectors te
vergeüjken omdat ze gel¡¡ktaidig zowelzeer
hoge als zeer lage frequenties (28) de grond
in sturen. Hierdoor ziin ze biizonder gevoelig
voor zeer kleine munties en een onvergel'tikbaar dieptebereik hebben voor grote munten
en voofwefpen,

€ 949,-

Musketeer Advantage
Professionele analoge detector voor de priis van een middenklasser!
Prima akkezoeker en scoort vooral zeer goed op klei en andere zware
grond, omdat er een wide scan zoekschiif gebruikt wordt. Zoekschiif:
keuze tussen 20 of 25 cm schijf (met beschermkap). Grondontstoring:
zelf ¡n te stellen. Werkfrequentie: 5
kHz. 0m te bouwen

tot

heupmodel. Gebruik:
8 penlight batteriien.
Garantie: 2 jaar.

€,549,-

De Sovereign Elite hoort bii de absolute top!

'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere
Diepst zoekende-analoge detector vooi blnnenlandse teneinen.
totaal geen storing door zoutinvloeden.
stranddetector,
een
supergoede
Elite
Sovereign
niväaus. Bovendien is de
Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes'
goede balans verkregen wordt,
Het detectorhuis kan achterop de armsteun !emonteerd worden, waardoor een
stuk lichter (dunner) dan van de
is
een
gebeurd.
De
zoekschijf
wip
in
een
is
heupmodel
tot
maar ook ombouwen
is verkregen Het
oude modellen, de schijf zelf ñeeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen
het huis' De Elite is
batterijpack, waar 8 pe;light batteri¡en ingelegd worden
de scan schijven gaan
uitg.rurt råt..n ZO cm o'f een 25 cm wide scãn schi.il
ide scan schiiven
nreter ae qrona in en'pakken'daardoor op een dieper
Hybride
verliezen b-ovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond. Oplader en Nikkel Metaal

kli
aan
nive

oplaadpack zijn bij de priis inbegrepen.

Atlantis MetaaldeteCtoren

htt

p:

I I wu, w. meta

uit)

Hornan Etectronica (024) 67

a I d etector. com

De Ttüe Stinzert
metaaldetectie

verkoop verhuur opsporing beveiliging particulieren bedrijven

Dealer van diverse merken metaaldetectors.
Een ruim assortiment metaaldetectors op voorraad.
ln elke prijsklasse bieden wij u een kwalitatief goed product.
Voor hobby en professionele doeleinden.
Belangstelling? Wij adviseren u graag.
Onze website: www.detrijestinzen.nl
Wilt u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-29419977
Bezoekadres: Weth. Beerdastra at 21, Kollumerzwaag (Friesland)
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Van het Bestuur
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Beste leden
Als u het magazine in de bus krijgt is de
zoekdag al weer voorbij. Zoals het nu laat
aanzien wordt het weer ouderwets gezellig.
ln het volgen de magazine een verslag hiervan'

Vermist is erger
dan de dood
PAGINA

Een vereniging besturen brengt enorm veel
werk met zich mee. We zoeken daarom nog steeds uitbreiding
voor het bestuur. Volgend jaar bestaan we als verenigingtzl It
jaar. llie helpt ons de komende jaren.
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Met vriendelijke groet,
Roy Hutters
voorzitter

Vøn de redøctia
Beste leden,

Voor u ligt alweer Detectormagazine 83. Met enige trots mag gezegd
worden, dat we met rep temPo richting nummer too gaan! Dit nummer is
erg gevarieerd, voor ieder wat wils. Twee van onze redactieleden zijn op
bezoek geweest bij de Cravendienst, er is een artikel over Keltische gouden

StaterSennietteVergetendezoekervaringenVanon5lidTjibbeNoppert>>
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Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld bij de desbetrffinde
archeologische

bij een archeologísche oPgroving

provínciaal archeologen en hel KPK.

Neem zoveel mogelijk het melalen afval,
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de bevoegde instanties om mee te helpen

milieu

z614 EB Delft
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waarde zijn, moeten binnen drie dagen
gemeld worden bij de burgemeester van de
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zoals lood en koper mee. Denk om het
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Laot munitie liggen; indien nodig de plaats

Zoek nooit op orcheologische lerreinen'

Vondsten, woouon men redelìjkewys kan

aannemen ofvermoeden dat deze van

Am oleu r' een delectora mbassa d eu r'
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Maak olle gaten weer neties dicht en wel
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Eindredactie magazine
lVart Hoffmann
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Van het bestuur

Lidmaatschap

Zoals gezegd voor elk wat wils Roelof Klasens heeft voor ons uitgebreid de
Minelab Souvereign Elite uitgetest en onze gewaardeerde auteur janZijlslra

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt aiti¡d per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een iaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk op r november schriftelijk binnen

laat ook van zich horen.

te zijn. De contributie bedraagt per tjanuari zoo6:
Leden binnenland € 3o,-, via incasso € 29,-

Veel afbeeldingen, extra veel varia-pagina's en ook opvallend veel oproe-

Steunleden

pen. Wel drie in totaall lnteressant is een oproep van een archeologie-

€

8,-

Leden buitenland

student u¡t Croningen. Heeíl u iets van de Vikingen gevonden (ook Viking-

€ 35,-

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

munten!) aarzell u dan niet om contact met hem op te nemen. Zokunnen
we goodwill kweken bij toekomstige archeologen.
Medeleden kruipen steeds meer in de pen, waardoor we interessante

artikelen kunnen plaatsen. Dit is een goede ontwikkeling, dit moet zeker zo
door blijven gaan
Onder de vele honderden ven onze leden zit vast nog veel meer talent.
Aarzelt u niet, u kunt altijd worden geholpen. Namens de redactie wens ik
veel leesplezier

toe Ook wens ik

u veel zoekplezier toe in de komende

maanden.

Wouter van den Brandhof
Redactielid en bestuurslid DDA

u

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz. komen

Determi natie/vraagbaak

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor determinatie van door u
gevonden voorwerpen dient u een

van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op

foto of duidelilke zwart-wit

een rijtle zetten. lVilt u zoveel

tekening op te sturen naar:

mogelijk schrijven/mailen in plaats

lohan Koning

van bellenl!!

Roodborststraat 2o

89r6 AGLeeuwarden

Activiteitencom

m

issie

vraagbaak@detectoramateur.nl

Voor vragen, suggesties enz. over
zoekda gen, determinatiedagen

kunl u terecht bij: G. Lukassen,
Meerpaal zt8, g73z AM Groningen, Tel. (o5o) 54ri¡96.
zoekdag@detectoramateur.n

Ledenad m in istratie

I

Opgave van leden, adreswijzigingen,
ledenpas, vragen over de contributie:

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de veren¡g¡ng d¡ent u een

Natasja Verburgh

achterzijde vermeld uw naam en

Banckertstraat 4
3Et4SZ Amersfoort

adres aan de ledenadministratie van

ad m in istratie

pasfoto op te sturen met op de

Vøn de penningmeester

Contributie
Co
Zoals u heeft kunnen lezen in magazine 8l wordt met ingang
van r januar¡ 2006 de contr¡butie verhoogd.
lndien u gebruik gaat maken van de bijgevoegde automatische
incasso krijgt u een korting van € l,-- u betaald dan € 29,-contributie per jaar in plaats van € 3o,--

@detectoramateur.n

de vereniging.

lofo

n

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

Sluitingsdatum kopij en advertenties: r4 november zoo5
Redactie

Mocht u geen gebruik maken van de bijgevoegde automatische
incasso dan dient u voor 3t januari 2006 de contributiegelden
ad € 3o,-- over te maken op girorekening Pr 675ooo of op rekeningnummer lo 76 8r o48 ten name van De Detector Amateur,
Amersfoort.
Steunleden die gebruik willen maken van de automat¡sche
incasso kunnen het getekende formulier eveneens retour zenden, steunleden die geen gebruik willen maken van automatische incasso dienen eveneens voor 3l januari 2006 hun contributie ad € 8,-- over te maken op bovenstaande
(giro) reken ingn ummer.

Met vriendelij ke groeten,
Natasja Yerburgh
Penn ingmeester.

lVl Hoffmann (eindredacteur)

C.B Leenheer
J. Koning, W. van den Brandho{, K. Bot, J. Bosma (fotografie)

Adviseurs en medewerkers redactie:

J.Zijlstra, H.J.E. van Beuningen,

lVl

A. Holtman
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Van het bestuur

ì[/aarsch uw¡ng!!!
Omgekatte en ser¡enum merloze metaaldetectors!
Groot aantal klachten
Na een groot aantal klachten van onze leden en aspirant
leden is een grootscheeps onderzoek ingesteld en het

Waarschuwing aan iedereen die een detector gaat of wil
gaan kopen!!!
Let goed op waar u uw detector kooptl Koop bij een

vol gende geconstateerd.

officiële dealer die niets te verbergen heeft.
Dezezal dan ook graagen probleemloos aan onderstaande voorwaarden, waar u oP moet letten, voldoen.

Een in Nederland en Belgie opererende detectorhande-

laar levert diverse metaaldetectormerken waarmee het

nodige mis blijkt teziin.

-

Ten eerste worden de detectors niet op de juiste manier

geleverd.

-

Ten tweede is er geconstateerd dat er serienummers uit

deze apparaten verwijderd zijn, waardoor uw recht op
garantie vervalt.

-

Ten derde is gebleken, dat er in een groot aantal detec-

Opletten
Het is zaak dat u op het volgende let, bij aanschaf van
een nieuwe metaaldetector:
r. Aankoopbon, met daarop vermeld, het originele serienummer.
z. Aankoopbon inclusief tenaamstelling.
3. Detector voorzien van origineel serienummer.
4. Originele verpakking voorzien van origineel serienummer.

5. ls de aanbieder officieel dealer van het detectormerkl

tors vervalste serienummers zijn aangebracht.

-

Ten vierde blijken er nummers te zijn gekopieerd uit

bestaande modellen, waardoor er met voorbedachten
rade een reeks detectors op de markt is gebracht met
allemaal een identiek en tevens vals serienummer.

-

Ten vijfde blijken er hierdoor bij garanties grote proble-

men te ontstaan, zowel voor u als klant als voor de
importeurs, offìciële dealers en fabrikanten van deze

detectormerken.
Het gaat om een behoorlijk aantal detectormerken die
hoofdzakelijk via het lnternet worden aangeboden:
llhite's - Garrett - Bounty Hunter en waarschiinlijk ook
het merk Discovery.
Niet voor niets de grootste, priisverschillen:
De prijs kan in sommige gevallen iets afrruijkend zijn ten
opzichte van officieel aangestelde dealers.
Dat heeft zoals nu blijkt dan ook wel ziin redenen, let
daarom op dat u bij een betrouwbare dealer koopt.
Foute importeurs, dealers en fabrikantenl
Er werd door deze handelaar bij het kopend publiek zelfs
gesuggereerd dat de importeurs, de dealers en de fabrikanten foutzijn. Ons is het meer dan duidelijk dat het

hier om een ordinair verkooppraatje gaat, en dat het niet
de importeurs, dealers en/of de fabrikanten zijn die fout
zijn, maar deze detectorhandelaar zelf.

Oplossing voor de omgekatte of serienummerloze
metaaldetectoren
Na een flink overleg tussen de DDA en de importeurs is
er afgesproken dat men per omgekatte of serienummerloze detector zal kijken of het mogelijk is om de omgekat-

te of serienummerloze metaaldetectoren alsnog onder de
correcte en originele garantìebepalingen te laten vallen.
Juridische redenen
Voorzover wij hebben kunnen nagaan gaat het nu nog om
één handelaar, waarvan wij om juridische redenen de
naam helaas niet mogen vermelden.

Hopend u allen zo voldoende geTnformeerd en gewaarschuwd te hebben, verbliif ik met vriendelijke groet.
Roy Hutters

Voorzitter De Detector Amateur

Vermi st is
erger dan de

dood
Mocht er een vermoeden zijn dat er
een bepaald gebied een veldgraf
aanwezig kan zijn, dan gaan wij
eerst in overleg met de Gemeente.

Waarmee begint een bergingsactie?
Deze keer reizen we af naar Bussum, We gaan op pad

voor een bijzonder interview. We zijn te gast in de
Kolonel Palm Kazerne. Binnen deze kazerne is de B.l.D.
gevestigd. B.l.D. staat voor Bergings- en ldentificatie
Dienst. De B.l.D. houdt zich voornamelijk bezig met het
bergen- en identificeren van militaire slachtofFers uit de
Tweede llereldoorlog. Eenmaal aangekomen bij het

hoofdgebouw worden we verwelkomd door Adjudant
Maringka. Hij wijst ons de weg naar het kantoor waar

hij en zijn collega's werken. Na ons te hebben voorgesteld aan het team raken we al snel in gesprek over de
detectiehobby. Men heeft veel interesse voor onze hobby
en de vereniging. Na een kop koffìe beginnen we aan

ons interview.

in

Formeel gezien starten onze werkzaarnheden na melding van de
politie. Zij doenbij ons een melding ais er stoffeiijke resten zijn
gevonden en geven ons opdracht tot
bergen. Wat ook voorkomt is dat er
bij ons meldingen binnen komen
van mensen die zich nog een
locatie herinneren. Dit omdat ze

De Gemeente geeft ons opdracht
tot het uitvoeren van een Verkennende Zoek Actie (VZA).
De Cemeente en de Politie zíjn de
instanties die ons formeel opdracht
moeten geven tot bergen. Dit heeft
vooral te maken met het feit dat de
genoemde instanties verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van
toestemming van de landeigenaar
om aldaar zoek- en graafwerkzaamheden te verrichten.

toentertijd iets gezien hebben.
Soms zijn er mensen die wroeging
krijgen. Ik herinner mij een boer,
bij wie in de oorlog een Duitse
soldaat zrjn erf op kwam om wat
voedsel te regelen voor hemzelf.
De boer heeft hem toen achter de
schuur vermoord en begraven.
Op late leeftild heeft hij dit uit
wroeging verleld. We hebben ook al
eens een paar detectoristen gehad
die bij ons een melding deden van
het vinden van een veldgraf.

Vinden uw werkzaamheden alleen
plaats in Nederland of ook daarbuiten?

Wlj zljn eigenlijk alleen werkzaam
op Nederlands grondgebied. Onze
taak bestaat voor het grootste

Kunt u zich voorstellen aqn onze
Iezers?

Ons team bestaat uit: Adiudant
Maringka, Sergeant Majoor Jonker

en Sergeant der eerste klas Van
Aalderen.
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Kunt u een omschrijving geven van
de taken/werkzaamheden van het
B,I,D. ?
Onze taak bestaat uit het bergen en
identifi ceren van stoffelljke resten
uit de Tweede Wereldoorlog, en het
overdragen van deze resten aan het
land van herkomst.
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gedeelte uit het bergen en identificeren van stoffelijke resten van
soldaten die in Nederland zlin
omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. We hebben in het verleden
ook wel eens aan andere zaken
meegewerkt. In de zaak Dutroux
werd ook om onze assistentie
gevraagd. Die hebben wii ook
verleend.

De grond die vrij is gelegd, de
zogenaamde stortgrond, wordt nog
eens dubbel gecontroleerd.
Wij kijken dan naar o.a. kleine
metaaltjes met een metaaldetector.
Elk detail kan voor de identificatie
van groot belang zijn.
Na de berging nemen wij de vondsten mee naar de kazerne waar het
echte onderzoek start. Daar zal ik u
straks meer over vertellen.

Amerikaons lederen naamplaatje WO ll,

Zit er in uw werkzaamheden verschil
in de origine van het slachtffir?
Voor ons en het onderzoek maakt
het niet uit of een slachtoffer de
Engelse, Amerikaanse, Duitse of
een andere nationaliteit heeft. ook
de betrokken landen zijn allemaal
even behulpzaam met het verstrekken van miiitaire persoonsgegevens. Het is ook in het verdrag van
Genève zo geregeld dat diegene die
heerser is over het slagveld, ook
zorgrnoel dragen voor diegenen,
die omgekomenzrin in dat land
tijdens de oorlog.

B.l.D. denkt, zie ik al
snel een parallel met de Tweede
Als men aan de

Wereldoorlog. Is dit wel terecht, of
bestaat uw werk ook uit het bergen en
identifceren van andere slachtffirs

it bv. a nd e re o perati es f oorl o gen?
Ons werk richt zich voornamelijk
op de Tweede Wereldoorlog. Het
bergen en identificeren van deze
slachtoffers heeft voor ons een hoge
prioriteit. Dit komt omdat de tif d
u
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dringt. Het is nu zo'n 6o - 65 iaar
later en nu hebben we nog een kans
om de nabestaanden te informeren.
Hetzij een eventuele echtgenote of

Kunt u uitleggen hoe een berging er
globaal uitziet?
Bij het bergen van de stoffelijke
resten gaan we heel zorgmldig te
werk. De context waarin het slachtoffer ligt is zeer belangrijk. Hoe ligt
het slachtoffer in het graf.) Het is
vergelijkbaar met een archeologische opgraving. We gaan laagje
voor laagje afgraven, om zo niks te

missen. Tijdens de opgraving
worden er ook steeds foto's
gemaakt en vondsten ingetekend.

kinderen. Daarnaast zijn we ook
bezig met het geven van opleiding
en training. Wij hebben wel eens
een bijzondere opgraving gehad in

Bergen. In de duinen had men
menselijke skeletten gevonden.
Men dacht dat dit omgekomen
soldaten waren uit de Tweede
Wereldoorlog. Toen we de skeletten
bloot gelegd hadden, zagen we o.a.
dat ze musketkogels en een paar
duiten blj zich hadden. Uit onderzoek bleek het hier om z Franse
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militairen te gaan. Ze hadden in
1799

in Bergen gevochten tegen

Had u al eens gehoord van het
de

b

I(ozakken. Uiteraard is het niet
meer mogeliik om van deze persoDuits plaatje alumínium WO

ll

met erkennungsmarketaschen

esta

a

n

va

n een d etecti

ev e ren i gi

ng?

Wij hebben alledrie tot nu toe niet
eerder van een detectievereniging
gehoord. Wel is men in het verleden in contact gekomen met zoekers.

nen de identiteit vast te stellen.
We hebben ze overgedragen aan de
Franse autoriteiten, die hebben
deze twee herbegraven.

Kunt u ons een goed advies geven wat
Tijdens het lokaliseren en bergen van
een

onze leden moeten doen als

slachtffir, maakt u dan ook

geb ru

ik

va

n m eta a ldetecti

ea p pa

kunnen duiden op een oorlogsgraf?
Mocht een van jullie leden stuiten

ra-

tuur?
Uiteraard, wij gebruiken twee
soorten metaaldetectors. De eerste
is een soort diepzoeker van het

op een oorlogsgrafdan is ons eerste
advies; ga :naar de poiitie en meld
wat je gevonden hebt. De politie
neemt dan vewolgens contact op
met ons, zodat wij ons werk kunnen starten. Men kan ook naar de
gemeente gaan om een melding te

merk Ferex. We gebruiken deze bij
Duits plaatje Luftwafie, zinkWO

ll.

een verkennende zoekactie.
De metaaldetector heeft een diepte-

bereik van zo'n 6 meter. Hij heeft
een basistoon die oploopt bij het
vinden van metalen objecten.

doen.

Het kan ook zijn dat men niet op
beenderen stuit, maar wel een

Tijdens een opgraving gebruiken

identificatieplaatje van een soldaat
vindt. Dan verzoeken wij de vinders
om contact met ons op te nemen.
Wij kunnen vrij vlot zien of de
persoon die op het identificatieplaatje staat, als vermist te boek
staat. Mocht dit zo zljn, dan zullen
we vragen ofde vinder ons de plek

we een metaaldetector van het merk

Vallon, deze heeft ook een basistoon en is een motiondetector.
Het is een zeer gevoellge detector
die in staat is een ringetje ter grootte van een speldenkop te lokalise-

ren.
Nederlands ploatje model ryo5
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zij op

sporen stuiten (bv. een dogtack) die

zou willen wijzen. Wij kunnen dan
eventueel een verkennende zoekactie starten..Wil' streven ernaar om
iedereen goed op de hoogte te
houden van de gang van zaken.
Ik kan me voorstellen dat een
vinder graag wil horen hoe het
onderzoek verder afloopt. Wat voor
soldaat was hetl Zljn f:uncTie? Zljn
er nabestaanden gevondenì Die
informatie willen we hen ook graag
geven. Alleen pure privé-informatie
zoals adresgevens van nabestaanden bijvoorbeeid, kunnen wij hen
niet geven. We hebben liever niet
dat de vinders zelf, bijvoorbeeld via
Internet naar de eventuele nabestaanden gaan speuren. Voor de
nabestaanden is het vaak een
emotionele gebeurtenis a1s zij
informatie krijgen over het vermiste familielid. Dit kan beter worden
overgelaten aan deskundigen.
Na een onderzoek kunnen de
vinders, als zij dat willen, gevonden
items terugkrif gen. Te denken valt
aan bijvoorbeeld een helm, koppel,
veldfles etc. Persoonlijke bezittingen zoals trouwring, beurs, horloge
kunnen we niet teruggeven.
Die blijven begrijpelijk bewaard
voor de nabestaanden.'Wapens en
munitie kunnen ze ook niet terug
krijgen, want het is volgens de
munitiewet verboden deze in bezit
te hebben.
Na ons interview mogen we nog
een kifkje nemen in het mortuariurnl de onderzoeksruimte. Op dit
moment is men bezig met de
identificatie van een Duitse soldaat.
Sergeant Majoor fonker legt ons uit
hoe men, na binnenkomst van de
stoffelijke resten, te werk gaat.
Hieronder leest u een verslag van
deze uitleg.

De stoffelijke resten komen hier

binnen in kleine metalen kisten.
Het eerste wat wij doen is schoon-

U begrijpt dat men hiervoor wel
enige anatomische kennis moet
hebben. We leggen daarna de
eventuele bijvondsten zoals veldfles, identifi catieplaatje, koppel,
helm etc. op z11n plek. Dan begint
voor ons de triage.'We maken eerst
de keuze of de persoon makkelijk of
moeilijk te identificeren valt. Als er
een goede kans is datwe de persoon wij vlot kunnen identificeren,
dan krijgt deze prioriteit. Mochten
we de kans op een vlotte identificatie klein achten, dan komt het
dossier van deze persoon in wat wij
noemen 'de slaapstand'. Helaas is

datzoblj veel Duitse militairen.
Op het moment dat zij geen identifìcatieplaatje bij zich hebben, wordt
identificatie al heel moeilijk.
U moet weten dat er nu nog zo'n r
miljoen Duitse soldaten als vermist
te boek staan. We hebben dan
opmerkelijke kenmerken nodig om
een identificatie toch te laten slagen. Hebben we die niet dan gaat
het dossier in de slaapstand.
De persoon waar we nu aan werken
is een Duitse soldaat. Dat het om
een Duitse soldaat gaat, halen we
lttl zljn uitr-ustin gs s tukke n.
'We
proberen vewolgens zijn lengte
en leeftijd te berekenen. De lengte
stellen we vast aan een reeks van
metingen van de diverse beende-

ren. D.m.v. een Amerikaanse
rekenformule, de methode van

Trotter en Gleser lengtereconstmctie, kunnen we dan de lengte tot oP
de millimeter nauwkeurig vaststellen. Aan de hand van groei of
slijtage van de beenderen kunnen
we vaststellen hoe oud deze persoon ongeveer is geweest ten tijde
van overlijden. Tot een leeftijd van
35 jaar kunnen we dat wij nauwkeung, daarna wordt het iets lastiger.
Deze soldaat rvas nog niet geheel
volgroeid en had een leeftijd van 19
jaar op het moment van overlii-

maken en desinfecteren van de
beenderen. Daarna gaan de beenderen in de droogkast. Als dit klaar is,

den/sneuvelen.
Vervolgens maken wij een gebitsstahrs. Alle opvallende dingen zoals
vullingen, bruggen, kronen maar
ook de slijtage van het gebit noteren

leggen wij de beenderen zo neer,
alsof de persoorl op zljn rug ligt.

wij. Deze gegevens kunnen ons
helpen bij de identificatie.

Zoals de titel van het artikel al schetst, is er niks zo
erg als vermist. Ook nu nog meer dan 6o jaar na
dato zijn er vele echtgenotes, kinderen, broers en
zussen die graagwillen weten waar hun familielid is
gebleven. Ofde soldaat nu aan de goede ofverkeerde kant stond maakt niet uit. De nabestaanden zitten
met dezelfde vragen. Zonder dat je het zelf weet, kun
je soms meehelpen aan het oplossen van zo'n
puzzel. llij verzoeken iullie allen om eens goed te
kijken in jullie verzameling. Misschien hebben iullie
er wel een identifìcatieplaatie tussen liggen. Maar
misschien heb je ook wel eens oP een plek heel veel
u itrustin gsstu kken gevonden. Stu kken waarvan je
dacht; "Hier kon wel eens een veldgraf zijn." Denk
hier eens even goed over na. We verzoeken iullie dan
ook om contect oP te nemen met het B.l.D.
Zij kunnen vrij snel aan de hand van een identificatieplaatje zien of de desbetreffende persoon als
verm¡st te boek staat. Mocht ditzo ziin dan kan men
daar een verkennend veldonderzoek doen. Ook al
heb je de vondsten gedaan oP een plek waar ie
eigenlijk niet mocht zoeken, verzoeken we je alsnog
om dit door te geven. Het gaat het B.l.D. alleen om
het bergen en identificeren van slachtoffers. Misschien overbodig, maar we willen wel iedereen op
het hart drukken om niet specifiek naar dit soort
dingen te gaan zoeken. Ten eerste is het zo dat op de
meeste slachtvelden uit de Tweede Wereldoorlog
tegenwoordig een APV van kracht is waardoor het
ook niet mag. Ten tweede is het gevaarlijk, omdat er
in zulke gebieden nog veel explosieven liggen begraven.

Voor de rest wil ik jullie vragen om niet zelf op zoek
te gaan naar nabestaanden. De confrontatie met de
vermissing heeft vaak een grote emotionele impact.

Omdat er vele verschillende identificatieplaaties ziin,
heeft het B.l.D. aan ons enige foto's beschikbaar
gesteld. Zo kunnen jullie de meest voorkomende
types zien.
Mochten jullie nog een identificatieplaatje hebben,
dan kunnen jullie die sturen naar:
Kolonel Palmkazerne
T.a.v. Gravendienst/Bl D, gebouw z8

Amersfoortsestraatweg 854
t4oo AP te Bussum
Je mag er ook een duideliike/leesbare digitale

foto

van maken. Die kun je sturen naar het volgende
email adres:
otclog.bergingsenidentifi catiedienst@ RN LA. M I NDEF. N L

Vind je het allemaal nog onduidelijk of misschien
eng, kun je het ook via mii doen: klaasbot@dedetectoramateur.nl
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Daarna gaan we kijken of we nog
gegevens kunnen halen uit de

uitrustingsstukken die de overledene bij zich had. Iets wat ons gelijk
opviel aan deze soldaat waren de
knopen v an zljn uniform.
Het waren marineknopen. Dit
terwijl dit lichaam gevonden is in
de buurt van Arnhem. Op zícb.
kwam dat op het eind van de oorlog
wel vaker voor. Dit loram gewoon
omdat men niet genoeg l¡oten meer
had. Op de veldfles die hij bij zich
Nederlands ploatje (onbeschreven) ryzj model z.

had stonden ook nog zijn initialen

begraafplaats in de buurl van de
vindplaats. Voor Duitse slachtoffers
geldt dat deze herbegraven worden
in Ysselstein (L). In feite zijn wij
vanaf het moment van opgraving
tot aan de herbegrafenis betrokken
bij het onderzoek. Alles wat hier
tussen deze periode in is gebeurd,
doen wij zelf in eigen beheer. Zo'n
periode kan qua lengte sterk varië-

ren. Een vlotte zaak is binnen een
week rond. Maar een zaak uit de
"slaapstand" kan soms wel negen
jaar duren.

gekerfcl.

Aan de hand van de geschiedenis in
combinatie met de vindplaats,
weten we dat deze persoon vermoedelijk deel uitmaakte vanlnet 642

bataljon infanterie en begin oktober

t944 orngekomen is. Al deze
gegevens gaan \Me vervolgens

Nederlands ploatje (halfl WO

PASl

ll.

combineren en hiervan schrijven
wij een rapport met daarin onze
conclusies. Daarna schrijven wij de
betreffende instanties aan met het
verzoek om te kijken ofdeze persoon ook op één van hun lijsten
voorkomt. Voor deze zaak hebben
we goede hoop op identificatie.
De moeilijkere gevallen worden
goed beschreven in een dossier en
vervolgens goed bewaard. In de

toekomst kunnen zich altijd nieuwe
ontwikkelingen voordoen, waardoor
identificatie wel mogelijk wordt.
Na het onderzoek worden de stoffe-

lijke resten hier gekist en herbegraven, meestal gebeurt dit op een
Zwilses plaalje WO ll.

Vaak als er een herbegrafenis plaats
vindt, willen de nal¡estaanden even
met ons praten. Dit doen we dan
ook. Wij zijn ons ervan bewust dat
dit heel waardevol is voor de nabestaanden. Het is goed om te zien
dat men dan eindelijk het verleden
kan laten rusten. Ons credo is dan
ook: Vermist is veel erger dan dood.

\)louter van den Brandhof
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De Ebulonen woonden rn
Belglë, Brabant en misschien zelfs
in de Behuwe. Hun naam is waarschijnlilk afgeleid van het IersI(eltische 'ibar', dat taxus betekent,
een heilige boom. De Eburonen
hadden trvee koningen: Ambiolix
en Catuvolcus. De laatst genoemde
koning zou uiteindelijk zelfmoord
plegen, in tegenstelling tot Ambiorlx.
In de winter van 54 voor Chr.
besloot |ulius Caesar om anderhalf
legioen bij Atuatuca (wat mogelijk
voor Tongeren staat) te legeren.
De reden die hieraan ten grondslag
lag was, dat er in dat jaar voedseltekorten waren als gevolg van droogte. De voedseltekorten hadden niet
a11een consequenties voor de plaatselijke bevolking, maar ook voor
Caesars troepen. De Romeinse
legionairs konden alleen van voedsel worden voorzien, na te zijn
verspreid over een grotel gebied.
Zodoende wei-den er ook legionairs
ln Atuatuca gelegerd: één legioen
en vljf cohorten onder. leiding van
Quintus Titurius Sabinus en Lucius
Aulunculeius Cotta.
Ambiorlr, één van de twee koningen van de Eburonen, maakte
gebruik van de verzwakte positie
van het Romeinse leger als gevolg

van decentralisatie en ontketende in
hetzelfde jaar een opstand, die ertoe
leidde dat vrijwel de gehele
Romeinse strijdmacht blj Atuatuca
werd vernietigd.
De Eburoonse opstand was in
eerste instantie een groot sllcces.
Caesar velloor vele duizenden
manschappen en daarmee was het
de grootste neder.laag die hii moest
incasseren. Alsofhet voor de
Romeinen nog niet erg genoeg was,
werd de vijandel i j l<e sa menzwerin g
groter. Andere stammen, waaronder de Nervii, sloten zich bij de
opstand van Ambiorix aan, waarna
de strijdmacht optrok naar een
volgend Romeins kampement.
Deze locatie werd moedig verdedigd door Quìntus Cicero en ziin
manschappen en dlt keer was
vrouwe Forbuna de Romeinen
gunstig gezind.
Caesar was ondertussen op de
hoogte gebracht van de slachting
die onder de Romeinen bij Atuatuca had plaatsgevonden en besloot
direct om op te trekken in de richting van Cicero. De Eburonen en de
stammen die zich bi1 hen hadden
aangesloten waren geen geliikwaardige tegenstander ten opzichte van
Caesars goed geoliede oorlogsmachine. Caesar slaagde er al spoedig

in om Cicero uit zijn benarde
positie te bevrijden, waarna de
Romeinse wraak niet lang op zich
liet wachten.
Ui¡ de Comrnentøñí de Bello
Gøll.ico (Cae sars verslag over de
Gallische oorlogen) blijkt dat Caesar, volgeus eigen zeggen, de
Eburonen compleet uitmoordde,
het woord genocide zou hier oP ziin
plaats zijn. Daarna horen we niets
meer over deze stam in de historische bronnen. \Vaarschij nl lik zlln
de Eburonen niet volledig uitgeroeid, maar zlin de overgebleven
leden samengesmolten met andere
stammen, zoals de Tungri en de

Ubii. Daar liet Caesar natuurliik
niets van weten in zijn persoonlijke
verslag, bedoeld orn ziin grootse
daden te belichten.

Vreemd is de vondst van een gouden Keltische stater
(niet Eburoonsl) te Castricum-Oosterbuurt . Deze
werd gevonden bij een boerderij uii de 3e eeuw na
Chr. Bleven gouden staters in uitzonderlijke gevallen
zo lang in omloopì Het is de meest noordelijke
Keltische goudvondst, die is gedaan ìn Nederland.
Cezien de verspreidingskaart is het een vreemde eend
in de bijt van de antieke numismatiek.
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Aft. t:
Eburoonse stater van klasse I I Ceslagen rond 54/ 5j v. Chr. De munt
lang ìn omloop geweest, zoals te zien ìs aan de weggesleten triskeles.

is

DelecTotuondst Rudy van Cutsum- Zie ook Detector Magazine 7z
(schaal z : t)
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Çeplateerde Eburoonse stoter van klasse l. Geslogen voor 54 v. Chr?
Detectoryondst. (schaal z: t)

Caesars wraak bestond uit het
volgende. Eerst isoleerde hij de
Eburonen: onder andere door
naburige stammen aan te vallen.
Daarna werd in Eburoons gebied de
tactiek van de verschroeide aarde
toegepast. El¡uroonse boerderijen
werden verbrand, voorraden en het
vee werden meegenomen, vrouwen
werden verkracht en vervolgens
samen met hun kinderen afgevoerd
als slaaf. Eburonen die zich nog op
tijd konden verbergen voor de

Romeinen, waren eveneens ten
dode opgeschreven: zonder vee,
eten en huis stierven zij de hongerdood.

Gouden munten
Bij de Kelten was van oudsher
sprake van een patroon-cliënt
systeem, dat wil zeggeî dat een
leider zijn onderdanen met
geschenken begiftigde om ze aan
zich te binden. In de praktijk bete-

kende dit bijvoorbeeld dat krijgers
van hun hooftlman gouden munten
kregen, als dank voor hun bijdrage
aan de strijd. Gouden munten
waren dan ook hard nodig, toen de
Eburonen tegen de Romeinse
overheersers in opstand lorøamen.
De clièntele moest gebonden worden, om maar te zwljgen over de
huurlingen die aan de Eburoonse
zijde meevochten. Blijkbaar ontstond er gebrek aan goud om
munten uit te slaan, met tot gevolg
dat het goudgehalte afnam, of nog
erger, dat munten werden geplateerd. Plateren wil zeggen dat de
munt vals is: hij oogt aan de buitenkant als van echt goud, maar heeft
in werkelijkheid een onedele, eigenlijk halfedele, kern. De praktijk om
munten te plateren zien we in de
Romeinse tijd overigens ook terug,
waarschijnlijk sloeg de Romeinse
overheid zelf geplateerde munten,
om de overheidskas te spekken!
Er waren natuurlijk ook parliculiere
valsmunters, maar de overheid was
de grootste boosdoener.
Niet alle Eburoonse staters die
zijn gevonden, werden geslagen
gedurende de Eburoonse opstand.
Met name de exemplaren met een
relatief hoog goudgehalte kunnen al
enkele jaren eerder zljn vewaardigd
(dus voor 54l43voor Chr.)r. Boeiend is de waag of aan de hand van
de Eburoonse staters die in Brabant
en de Betuwe zijn gevonden, kan
worden bepaald ofze verband
houden met de aanwezigheid van
een Eburoonse (deel-)stam. Helaas
is deze vraag zeer moeilijk te beantwo

orden, aangezren Eburoons

e

munten vanwege hun hoge intrinsieke waarde ver l¡uiten Eburoons
gebied kunnen zljn geraakt.
We zien dit ook andersom: in
Heers (België) werd een grote
muntschat gevonden l¡estaande uit
Eburoonse staters én munten van
andere stammen. Niettemin is het
vermoeden van Ro¡'rnans interessant. Hij ziet een duidelijke concentratie van Eburonen-staters in hel

'
'
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rivierengebied'; grofweg van Empel
tot in de Betuwe (de Rijn is de
grens).'Was hier de basis van één
van de twee Eburoonse koningenl

Onderzoek Roymans
Roymans heeft recentelijk de in
Nederland gevonden gouden Keltische munten geïnventariseerd,

waaronder Eburoonse staters van
het type Scheers 31. øii zi¡n
onderzoek wordt een onderscheid
gemaald hrssen ldasse I en
ldasse II4. Dit onderscheid is van
belang voor de datering. De eerste
waag die we ons moeten stellen, is
waar dit onderscheid op is gebaseerd.
De vraag kan puntsgewijs worden
beantwoord:

a) Uiterlijke kenmerken. Bij klasse

II staat een kruisje boven het
paardenlijf afgebeeld, bij ldasse I
niet (zie afb. r en vergelijk deze
met afb. 2,3 en S)',
b) Samenstelling. De

toegevoegde

hoeveelheid goud bij munten
van klasse I is veel hoger dan bij
munten van klasse IT;
c) Gewicht. De munten van klasse I
zljnzwaarder dan de munten
van klasse II. Dit hangt samen

met punt b.
De drie bovenstaande punten
zullen hier verder worden uitgediept. Interessant is dat Royrnans
wijst op de herkomst van de afbeeldingen op Eburoonse staters5.
De triskeles (driearmig rad) zou
zljn afgeleid van munten van het
type Forrer 399l4oo.Dit betreft de
gouden regenboogschoteltj es, die
werden geslagen in de omgeving
van Hessen, door de Chatten (de
stam waar de Bataven zichvan

afsplitsten). Het zwierige paardje
op de keerzijde zou zijn afgeleid
van munten van het type Scheers
3o-IV (afb. 4). Het is interessant om
te constateren, dat afbeeldingen op

r

Ook een soortgelijke munt gevonden en wil je dat hij in het
magazine wordt geplaatstì Stuur dan een foto naar de redactie of
wvd brand hof@yahoo.com.
Soortgelijke munten graag aanmelden bii prof. dr. Nico Roymans,
werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
E-mail: ngam.roymans@let.vu.nl

munten blijkbaar werden 'afgekeken'van stammen, waar men
relaties mee onderhield. Onderzoek
naar de herkomst van afbeeldingen,
is ook belangrijk voor de datering
van de Eburoonse staters.
De genoemde munltypen die als
voorbeeld dienden, moeten eerder
zijn geslagen, dan de Scheers 3r

munten.
Punt b is ook erg interessant.
Eburoonse staters zijn weliswaar
van goud, maar de hoeveeiheid
edelmetaal die in de munten werd
verwerkt, is beperkt. Volgens Roymans bestaat een stater van klasse I
voor een kwart uit goud en een
kwart uit z1lver6. Zeker de helft
wordt gevormd door koper. Bij
klasse II is de hoeveelheid edelmetaal verder gereduceerd. Zeker 6o%"
van de munt bestaat uit koper!
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de
ldeur. Roymans wijst erop dat
munten van ldasse I bleker van
kleur zijn dan munten van klasse
II. Sterker nog: munten van ldasse
II hebben een rodere gloed (vergelijk. afb. r met afb.z, I en 5).
Tenslotte het gewicht. Dit is een
lastige kwestie. Gouden munten
van klasse II zijn namelijk dikwijls
erg gesleten, hetgeen betekent dat

zelangin omloop zijn

geweest.

Probleem is dat je klasse I en II
alleen kunt vergelijken, als je weet
wat het oorspronkelijke gewicht van
de munten is geweest. Door factoren als intensiefgebruik en het

verblijf in de grond is dit (vrijwel)
onmogelijk.
Nu kunnen we verder ingaan op
de datering. Volgens Roymans ziin
munten van klasse I vervaardigd
voordat de Eburoonse opstand
plaatsvond. I(nelpunt in zljn theorie
is echter, dat er bij ldasse I ook
geplateerde exemplaren voorkomen
(zie afb. 2). Roymans wijst er zelf
op dat dergelijke munten werden

6 Roymant,2oo4,p.36.
7 ldem, p.5z
8 tdem, p.5z

geslagen

in een onrustige periodeT;

hij lijkt hiermee te doelen op de
Gallische oorlogen. Probleem is
echter wel, dat Roymans tegelijkertijd stelt, dat munten van klasse I
voor de El¡uroonse opstand werden
vervaardigd.
Hoe dienen we geplateerde
exemplaren binnen klasse I in te
passenl Betreft het munten die de
overgang van klasse I naar ldasse II
markerenì Vraag is dan echter,
waarom er relatiefgrote aantalien
gouden in plaats van geplateerde
munten van klasse II worden
gevondens. Het lijkt logischer, dat
munten van klasse II dan eveneens
in grote hoeveelheden werden
geplateerd, een proces van degeneratie dus. Dat is echter niet het
geval.

Roymans wijst erop dat munten
van klasse II dieper 'gegraveerd'
ztjn, dan munten van ldasse I.
Bij de geplateerde munt op afb. z
zien we duidelijk, dat hij alle ken-

Afb

I

zt

jaren voor de Eburoonse opsland
von 54/53v. Chr. geslagen Delectoruondst (schoal z: t)

Eburoonse staler von klasse

Enkele

AJÚ 5:
Eburoonse stater van klasse L Enkele jaren voor de Eburoonse opstand
van 54/5j v. Chr. geslagen. Detectoruondst H Peteß. Zie ook Detectot
Magazine 6o- (schaal z : t)

merken van ldasse I heeft. Zeker
wanneer we de munt naast het
exemplaar op afb. r leggen. Het
paardje op de geplateerde stater is
sierlijk slank weergegeven, het
kruisje ontbreekt en gezien de staat,
lijkt het erop dat de munt niet lang
in omloop is geweest. Indien de
geplateerde stater in een overgangsfase werd vervaardigd, dan zouden

meet overeenkomsten met munten
van klasse II aannemelijk lijken.
Dit is echter niet het geval. Over de
geplateerde exemplaren is het
laatste woord nog niet gezegd.
'We
zijn benieuwd naar welke
nieuwe theorieën in de toekomst

worden geformuleerd.

Twee keer goud op één akker
Onder de vondsten van een mij
bekende zoeker zijn twee Eburoonse staters: een gouden en een met

Ajb +'
Stoter von de Treviøren (Scheers jo'tV). Let op het afgebeelde paardje
Dit zou als voorbeeld hebben gediend voor het paardje op Eburoonse
staters Detectowondst H van der Meeren. Zie ook Detector
Magazine t7 þchaal z : t, geen kleurenoþeelding oanwezig)

goud geplateerd exemplaar. Ze zlin
beide gevonden in Gelderland oP
dezelfde akker (zie afb. z en 3). Het
geplateerde exemplaar is van 'bleek'
goud, de gouden munt is zeker ook
niet van puur goud. Beide munten

zijn volgens de nieuwste inzichten
geslagen voor de Eburoonse
ãprt^"a, toen er al snel tekorten

Ingezonden voor de

om mee te doen met de "vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,
te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het
voorwerp mee. Voorwerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.

vondst
OvaN HET

De fundering kon in zijn
geheel worden opgegra-

Vr-rg;*:linsigni'
Craag wil ik een mooie vondst laten
zien, tevens wil ik met deze vondst
meedoen met de 'vondst van het

jaar'.
Als leden van de A.W.N. afdeling
Twente, zijnwe in Oldenzaal
gevraagd om bij het bouwrijp maken
van een locatie voor nieuwbouw een
oogje in het zeil te houden. Kort
ervoor was er al sprake van een
offìciële opgraving. Het betrof hier
een locatie, hartje Oldenzaal, zo'n
r5 meter van de Plechelmus kerk.
Vroeger was een gedeelte van dit
gebied door een walburchrgrachl
omgeven. Hier binnen heeft, zo
bleek uit een onlangs (zomer zoo5)
uitgevoerde opgraving, een l4eeeuwse woning gestaan. Een
woning welke vermoedelijke door
l(anunikken werd bewoond.
Dit waren van adel afkomstige
geeste

I

ij

ken.

ven. Nadat de prolessionals verdwenen waren
mochten wi,j dus een kijkje
nemen. We kregen veel
medewerking van de
aannemer, in dit geval
Plegt-Vos en grondverzetbedrijf Cerard Bos en
werknemers. Als er een
graafmachine nodig was,
dan boden ze deze zonder
problemen aan. Bij dezen
nog bedankt.
Iijdens het bouwrijp
maken waren we dan ook zo vaak
mogelijk aanwezig, waarbi¡ wij vele
waterputten ontdekten.
ln totaal vonden we er l7:
-z boomstamwaterputten,
-r Bentheimerwaterput,
-t gemetselse waterput,
-7 wijn- of biervatenputten,
-8 houten waterputten.
Deze werden in eerste instantie met
"de hand" uitgegraven. De dieptes
varieerden van 5 tot 8 meter.
De inhoud was vrij summier, wat
scherven, leer, smeedijzeren spijkers
en botmateriaal. Doch de laatste z
putten waren rijker. Naast de gebruikelijke scherven en leer, vonden we
z complete puthaken, z tinnen
lepels, waarvan er r mooi was
bewerkt en een bord,ie met handvatten. Van welk materiaal het is, daar
heb ik me eigenlijk nog niet in
verdiept.
Ook een mooie duit uit Kampen
met jaartal r66o diepten we op,
evenals een koperen gesp, tafelmessen, een ivoren dobbelsteentje, en
een broche van goud ofgeel koper,
met ingelegde edelsteentjes.

Maar de mooiste vondst was een,
mijns inziens, tinnen pelgrimsinsigne. En met deze vondst wil ik
graag mee doen met de 'vondst van
het jaar'.
Croeten, Huub Slot, Oldenzaal

lk wíl graag mededelen dat dit werkelijk
een prachtig exemplaar is van een vogelin-

signe in een uitvoering waaruan ik geen
tweede voorbeeld ken. Het is echter geen
pelgrimsinsigne maar behoort

bt

de

categorie profane vogel-insignes. Datering
1350 - 14oo, zie ook HP t aJb. 767 die minder fraai - wel vergelijkbaar is.
Het Oldenzaalse insigne komt zeker in

aanmerkingvoor opname in HP

j.

Zou het

insigne in één van de beerpulten gevonden

zijn dan ben ik uiteraard benieuwd naar de
bijvondsten om na te kunnen gaan of mijn

datering klopt Insignevondsten uit beerputten komen weìnig voor omdat beerputten veelal van latere datum zijn

HJ.E van Beuningen

Veruolg Caesar, Ambiorix en Eburoons goud!

aan goud ontstonden. Er zlinoP
dezelfde locatie ook vondsten uit
dezelfde tijd gedaan, zoals fragmenten van La Tène arrnr|ngenf arrr'banden en mooie zwarte handgevormde scheruen. Ook kaPfibulae
zljn er gevonden, maar Nauheimfìbulae ontbreken tot op heden.
Het is voor Nederland vrii uniek dat
er tlvee gouden l(eltlsche munten
op één locatie worden gevonden.

9 Roymans, zoo4,p

t

Thans is dit in totaal op vier locaties

het geval9.
Het zou kunnen dat de vondsten
uiteindelijk ritueel in de grond
terecht zijn gekomen, biivoorbeeld
als offer voor de goden. Een (oPenlucht-)heiligdom bij een 1oka1e
nederzettingì Of zijn de staters
veilig in de grond opgeborgen/verstopt en a1s gevolg van plotseling
overlijden nooit meer opgegravenì

Verlies is in ieder geval onwaarschilnlijk. De precieze oorzaak
kunnen we helaas nooit achterhalen. Misschien dat opgravingen oP
deze plaats ooit uitsluitsel gevenl
Want bijzonder, darzlin de vondsten wel.
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Een sa mengestelde zilveren
mantelhãak uit Sneek
Mantels, capes en omslagdoeken werden vooral in de t6e en t7e
eeuw vaak gesloten met behulp van
zogeheten kledinghaken welke
direct in de stofwerden gestoken of
gehaakt. De meest eenvoudige en
praktische vormen (die overigens al

afvallen. Men heeft toen 'van de
nood een deugd gemaakt'en een
constructie bedacht met een derde
('veiligheids') haak, waarbij een
tussen- of koppelstuk'ontstond'
waaraan deze haak werd bevestìgd
en dat zich uitstekend leende voor

veel vroeger voorkomen) zijn enkele
of enkelvoudige haken die aan de

versrefl ng.

kleding vast genaaid werden of
dubbele haken die aan beide kanten
'los' in de stof haken. Algemeen zijn
ook de uit twee aparte maar aangenaaide delen (haak en oog)

Reeds in de r6e eeuw zullen alle
hìer boven genoemde varianten van

bestaande constructies. Een andere
mogelijkheid is twee enkelvoudige
haken te verbinden met een dunne
ketting. Het voordeel daarvan is dat
men het kledingstuk op een variabele wijze kan sluiten d.w.z. min of
meer losjes open of meer gesloten.
Een nadeel dat overigens voor alle
niet vastgenaaide accessoires geldt,
is het verliesrisico; de sluiting kan
relatief gemakkelijk en ongemerkt

6g:

mantelhaken (cq kledinghaken ofsluitingen) naast elkaar hebben
bestaan waarbij gezien de vondstfrequentie de enkelvoudige veruit in
de meerderheid moet zijn geweest.
De laatst genoemde samengestelde

mantelhaak met tussenstuk behoort
tot de meer interessante, gezien de
doorgaans rijkere versiering. Er ziin
ook luxere exemplaren van bekend,
uitgevoerd in zilver, terwijl de
'gewone' stukken meestal van al
dan niet verzilverd of vertint messing zijn gemaakt. De versiering van

het min of meer ruitvormige of

schildvormige tussenstuk ìs meestal ìn renaissancestijl en in reliëf
gegoten. De zilveren exemPlaren
(meestal uit Friesland) hebben oP
de achterkant vaak de ingegraveerde naam of initialen (eventueel met
jaartal) van de bezitter en we kun-

;)

t8

zigzagomtanding. De twee (van de
drie)) gegoten en opengewerkte
haken zijn versierd met florale
motieven (o.a. distels; papaversl).
Aan de bovenkant van het schild
ontbreekt iets; wellicht is daaraan
een derde haak bevestigd geweest.
Op de achterkant is met enige
moeite nog een meisjesnaam te
lezen: IELCK ANNES, zonder twijfel
de bezitster van het sieraad.
Het stuk kan ruwweg gedateerd
worden tussen c.a. 1575 en 1650.
nen ze wel tot de vroege vrouwelijke
steeksieraden uit Friesland rekenen.
Deze meer rijke stukken zullen
well¡cht (huwelijks)geschenken zijn
geweest ofwerden door ouders aan
hun dochter gegeven bij het bereiken van een bepaalde leeftijd.

Het is al weer een tijd geleden
dat bij Sneek een heel bijzondere
samengestelde mantelhaak van
zilver werd gedetecteerd. Op het
schildvormige midden- of tussenstuk is een bloempot- of bloemvaasmotief gegraveerd (simili) met een

zijn ook dubbele mantelhaken
(uit één stuk) bekend van zilver met
Er

namen, wapens en jaartallen,
waarschijnlijk allemaal gelegenheidsgeschenken. Daaronder vallen
ook andere kleinere zilveren voorwerpen zoals bijvoorbeeld vingerhoeden, mesheften, rijgnaalden e.d.
Veel daarvan dateert uit de r6e-r7e
eeuW althans voorzover het bodemvondsten zijn. Als erfstuk zijn ze uit
die tijd nauwelijks bewaard gebleven.

l-----

Hallo beste mensen!
Hierondør een klein artikel van mijn hand n.a.v. een publicatie in DM Bt van
juli zoo5. Het gaat om vraag 5 op blz. 4j van Patrick van \htansele, betrefende determinatie van een bijl

uit

leper.

CEEN V(/APEN MAAR EEN BALKACHSE
OfZIMMERMANSACHSE
Het toeval betreedt soms rare paden. Enige tijd geleden was ik even op
bezoek in de werkplaats van mijn zeer goede vriend Ceorge Ording te
Almere, die aldaar een wereldvermaarde blokmakerij runt. Hij fabriceert
daar op ambachteli¡ke wijze blokken (takels) voor oude schepen en
andere zaken die van hout worden vervaardigd (zwaarden, korvijnagels,

roeren, masten etc.). George is ook hevig geïnteresseerd in allerhande
oude gereedschappen die voor zijn vak werden gebruikt, maar ook
voorwerpen die thuishoren in de klompenmakerij, de kuiperij etc.
En zo heeft hij ook interesse in alle mogelijke soorten bif len. Trots liet hij
mii zijn n¡euwste aanwinst zien: twee prachtige, zware en deskundig
gemaakte duitse bijlen, de zgn BALKACHSE of ZIMMERMANSACHSE.
Duideli,ik te herkennen aan de assymetrische vorm van het gereedschap.
Deze assymetrie is bedoeld om de hand tijdens het bewerken van kleine
blokken (voor de klompen) te beschermen. Ook bij het rechten van
balken is het heel handigom het bif lblad NIET haaks op de steel te

hebben, doch enigszins zijwaarts.
Bij ons was de DISSEL in zwang, die nagenoeg hetzelfde werk verrichtte
als voornoemde Duitse bijlen.

Groot was dus mijn verbazingtoen ik in het julinummer van ons onvolprezen blad de omschrijvingvan zo'n specifieke bijl aantrof. Een kleine
reactie kon ik niet achterwege laten.
Als wapen zullenze niet gediend hebben, hoewel een behendige beul of
een koene krijger heus wel met deze bijlen een hoofd, arm, been of ander
uitstekend lichaamsdeel zal hebben weten te verwijderen!
Cérard Buhr, Bussem
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Het huidige Nederland was van
de 6e tot en met de 8e eeuw
een welvarend gebied.

relevante voorwerpen die tot
nog toe zijn gevonden, ongetwijfeld in het bezit is van

Zo getuigen de vele

metaaldetectorzoekers (indien
we de zilverschatten van Wieringen buiten beschouwing
Iaten). Indien u een relevant
voorwerp in uw collectie heeft,
hoop ik dan ook dat u deze bij

(prestige) goederen die zi jn

gevonden, van de rijkdom,
macht en aanzien van de oude
bewoners. Aangezien veel van
deze goederen geïmporteerd
moeten zijn, duiden ze ook op
de contacten die bestonden met
(verre) buren, waaronder zeker
ook Scandinaviërs. Tijdens de

m|j zou willen aanmelden,
hetgeen ik zeer op prijs zou
stellen.

Vikingperiode (ongeveer de

Nu zullen waarschiinlijk velen

negende en de tiende eeuw)
lijkt er echter géén sprake te
zijn geweest van handelscontacten met Scandinaviërs, althans,

van u denken: "En hoe zou ik
zo'n voorwerp dan moeten
herkennenl" Het onderscheiden van Scandinavische en

er wordt in de literatuur praktisch nooit over gerept. OP het
eerste gezicht lijkt dit ook niet

niet-

zo vreemd, want dit is nahrur'
lijk wèl de periode van de
gewelddadige Vikingaanvallen.
Maar hadden onze voorouders

gedurende de Vikingperiode

nou werkelijk alleen maar te
maken met gewelddadige
Scandinaviërs, of was de situatie genuanceerder, en bestonden er contacten met Scandinaviërs die hier met vreedzame
bedoelingen la¡¿amenl
Op basis van een inventarisatie
van aan Scandinaviërs gerelateerde vondsten uit de Vikingperiode, wil ik een poging
ondernemen om op de hierboven genoemde vraag een antwoord te geven. Het uitvoeren
van deze inventarisatie zal ik,
student archeologie, in het
kader van mijn eindscriptie

doen. Hierbij heb ik de hulp
van metaaldetectorzoekers
echter hard nodig. Dit, omdat
het overgrote deel van de

dreven met onder andere de
Byzantijnen, Slaven en Arabieren. Mogelijk kunnen voorwerpen die aan deze volkeren
worden toegeschreven (als we
de in Nederland reeds gevonden Arabische munten even
buiten beschouwing laten) ook
in ons land worden aangetroffen. Zowel de Siaven als de
Arabieren decoreerden veel
metalen (vaak ziiveren) voorwerpen als ringen, kralen en
gespen met filigraan (dunne
metalen draden) en/of met
kleine zilveren of gouden
bolletj es (zie bijvoorbeeld
rnagazine 52, p. ,r: mogelijk
Slavische kraal).

S candinavische metalen
voorwerpen uit de Vikingperio-

De afbeeldingen zijn ontleend aan:

Hall, R., r99o VikingAge archaeology in
Britoin and lrelond. Shire Publ¡cations,
Princes Risborough.

Herrmann, ) , 1982 Wikinger und Slawen
Zur Frûhgeschìchte der Ostseevölker Karl
Wachholtz Verlag, Neumünster

Het is natuurlijk mogelijk dat u
een voorwerp in uw collectie

wordt in de regel gedaan
aan de hand van de decoratie.
Scandinaviërs hadden in deze
periode namelijk een eigen stijl
wat betreft het decoreren van
met name metalen voorwerPen,
zoals fìbulae, hangers, ringen,
hals- armbanden en beslagstukken. De decoratie bestaat in de
de,

heeft waarvan u denkt dat deze
voor de inventarisatie van
belang is, maar dat niet over
een van de hierboven genoemde kenmerken beschikt. Misschien kunt u dan een overeenkomstig voorwerp op een van
de hieronder vermelde websites
vinden. Ook kunt u mij raad-

regel uit minstens één van de
volgende kenmerken: vlechtbanden, menselijke en dierlijke
figuren en plantenmotieven.
De menselijke en dierlijke
figuren zijn in de regel nogal

T

Slavische kraol uit de Vikingperiode

plegen.
Jelle Schokker
Gysbert

J

apicxstraat 95

8g3 BB Leeuwarden

fantasieri k uit"gevoerd (zie
bijvoorbeeld magazine 24, p.8
en magazine 59, p. ro). Een
term die vaak genoemd wordt
in samenhan g mer deze figuren
is 'het grijpdier', wat slaat op de
vaak in elkaar gevlochten,
grijpende ledematen van een
j

Tel. o64o6z966o
h

j.schokker @ stu d ent.

r u g.

nl

http / /www.findsdatabase. org.u
k (zoekterm: viking)
:

http: / /www.froj el.com/ Galle-

ries/index.htm
http / /www.vikingart. com/Vik-

bepaald figuur.

:

ingArt.htm
Op basis van historisch en
archeoiogisch onderzoek weten
we dat Scandinaviërs handel
Sca ndi

navische zwaa rdschedepu nt

Vikingperiode, gevonden te York.
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Toch nogeen leuke
zoekm¡dd ag

a eindeloos zoeken op de vertrouwde plekken en waar het
door iedereen al weer was plat gezocht, dacht ik onder het
rondrijden aan een plek waar ooit een state of stins had
gestaan, die zoals zoveel in Friesland, in de l8e eeuw was
afgebroken, maar waar nu een restaurant staat. ln de
naaste omgeving liggen een paar aardappelveldjes. Na lang
vragen aan mensen of ze ook wisten wie de eigenaar was,
heb ik toestemming gekregen om er te zoeken. De toestemming ging gepaard met de opmerking: "Er ligt toch
n

iks ".

Toen ik weer ter plaatse was, heb ik eerst een broodje en
een kop koffìe genuttigd. lk dacht erover hoe het toch
mogelijk was, dat mensen zonder toestemming van de
gemeente of de eigenaar gaan zoeken, terwif l toch nadrukkelijk in ons blad wordt geadviseerd om alt¡id toestemming
te vragen. Na hier en daar gevraagd te hebben, zeggen ze,
als het niet mag, wordt ik wel weggestuurd. Maar naar mijn
mening zijn dat altijd dezelfden.
Een zoekmaat van mij zei, dat de gemeente Sneek in hun
concept-beleidsnota Archeologie zoo6 - zolo het zoeken
wil verbieden, na het toch weer illegaal betreden van de
veenterpen, die ontdekt zijn in de omgeving van Sneek,
terwij I het a rcheologi sch onderzoek nog bezig w as. Zo
verprutsen ze het ook voor de goedwillenden.

Na al deze gedachten heb ik toch maar mijn detector
gepakt en ben gaan zoeken. De veldjes zijn nieT erg groot,
ongeveer zo groot als een half voetbalveld en omringd met

boomsingels.
Na enkele loopjes in de lengte ben ik overgeschakeld naar
loopjes in de breedte. Na enkele toontjes, die alleen maar
stukjes lood opleverden, dacht ik dat ik beter in de boomsingels kon gaan zoeken. Hier vond ik na een tijdje enkele
duiten en oorden. Helaas weer kwaliteit onherkenbaar. Na
een tijd stug doorzoeken, kreeg ik een heldere en volle
toon. lk groef een voorwerp op, dat ik herkende als zilver,
maar wat het was, dat wist ik toen nog niet. lk ben toch
maar direct naar huis gegaan, want je bent dan toch
nieuwsgierig. Wat zou het zijnll Thuis heb ik het onder de
kraan voorzichtig met een tandenborstel schoongemaakt.
Het bleek een messchedepunt Te ziin. Die zijn wel bekend
van messing, maar niet van zilver. Zoals jullie kunnen zien
is hij aan beide kanten gegraveerd en puntgaaf. Een deskundige, die ik heb geraadpleegd, zei dal het rze - r4eeeuws was. Niet zeldzaam, maar wel bijzonder vanwege de
perfecte staat.
lk heb hem door een goudf zilversmid laten schoonmaken.
Met deze vondst wil ik graag meedoen met de vondst van
het jaar.
Daan deJager, Berlikum

Dirk Jan Laan

o

B¡¡ ons
I

geen
bla bla,
¡

beloften en geen
koude drukte.
Wij zien het als ons doel om u de
metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.
Onze klanten zijn ons visitekaartie,
vraag hen naar hun ervaringen!

.

Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

XP!FI,

Ftst{E

o Groot assortiment accessoires, boeken,
tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,
hoofdtelefoons, beschermhoezen etc., etc....

. Snel wisselende voorraad 2e-hands metaaldetectors met schriftelijke garantie en NL
gebruiksaanwijzing, kijk voor ons actuele
aanbod op onze website of bel even.

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector.

. Officieel dealer van alle grote merken.
. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van
een metaaldetector.

.'.Sinds 1980 het adres voor eerliik detectoradvies.

,\ã
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Ringedíngetjtt
Een van de vooóodes van het voorjaar is voor

mij

het geroep van de scholeksters eind februari, begin

maarl Met hun luidkeels¡tepiet, tepiet'komen zij
overgevlogen. Net terug uit de overwinteringsgebieden langs de Hollandse, Belgische en Franse kust.
Hier leven de scholeksters met name van schelpdie.
ren en wormen. ln oude vogelboeken staat steevast
dat de scholekster een met name langs de kust
voorkomende broedvogel is. Maar inmiddels komt
de vogels ook in de binnenlanden voor, zelfs al in het
zuiden van Limburg,

0)

detector na z4ozo dagenl Zoals de 'binnenland'
scholeksters in de winter schelpdieren eten en in de
zomer wonnen, kent de wìlde eend ook zijn eigen
menukaart. In de winter eten ze voomamelijk gras,
in het voorjaar worden ze 'vleeseters'. Ze eten dan
o.a. slakken en waterinsecten. 's Zomers en in de
herfst gaan ze weer over op een vegetarisch dieet,
dat vooral uit zaden van grassen en granen bestaat.

tor in Noordbergum (Fr.), vogeltrekstation Arnhem,

In tegenstelLing tot wat de meerderheid van ons
denkt, leeft de wilde eend voomamelijk's nachts.
Dit zou je niet zeggen a1s je de mensen brood ziet
voeren in de stadsparken, maar de waarheid is
anders. Honderden eenden verlaten tegen de avond
het water en vliegen dikwiils voor hun maal naar
het boerenland. Tegen de ochtend keren ze huis-

Holland 5.329.5ro).

waarts en gaan slapen.

Zo keeg ik van Anne de Boer uit Burgum een ring
die hif op 8 maart 2oo2 vond met de metaaldetec-

Nawaag bil het Vogeltrekstation wees uit dat het
om een scholekster ging, geringd op zzmei zooo
als broedvogel in dezelfde plaats. Ondarks dat de
scholeksters hun broedareaal hebben uitgebreid
naar het binnenland, gaat het niet echt voor de

wind met de soort. Hiervoor zijn een aantal
oorzaken te noemen. Zo treedt tijdens strenge
winters meestal een grote sterfte op. Alleen a1 in de
wìnter van r995/r996 werden ruim ro.ooo dode
scholeksters gevonden. Daemaast mag ook de jacht

Nog zo'n vogel met een merlaraardige menukaart
kijsen, poepen de stad onder,
jatten brood van de eendjes, jagen kinderen de
is de kolcneeuw. Ze

shripen op het lijf of marcheren in verse drijfmest
en afvalhopen. Kokmeeuwen zijn wat dat betreft
heuse culhruwolgers, ze zijn er het hele jaar door,
maar het zijn niet altijd dezelfde. Zo'n r5o.ooo
paar broedt in Nederland. Zodra het begint te
winteren, verhekt 8o tot 9o 7" naar Zuid-Engeland,
België en Franlcijk. Hun plaats wordt dan ingeno-

in Franlcijk niet onderschat worden.

men door zo'n half miljoen kokmeeuwen uit het
Oostzeegebied. Tussen de zomer- en de winterlrek

Van de scholekster naar een andere weidevogel, te
.Wie
weten de wilde eend.
kent hem nietl

krijgen we ook nog de doortrekkers langs. Half

Met zijn zoo.ooo

-

wilde eend een van

4oo.ooo broedparen is de
de meest voorkomende eenden

in Nederland. Van Gérard Buhr uit Bussum
onMng ik een ring met het opschrift Museum Nat.
Hist. Leiden, Holland 164o85. Deze ring bleek lang
geleden omgelegd te zijn aan een wilde eend, te
weten 9 juni 1937 in Weesp (N.H.). De ring werd in
het nabijgelegen Huizen gevonden met de metaal-

augustus is Nederland super kokneeuwrijk. Er zijn
nog broedvogels, de eerste overwinteraars zijn
gearriveerd en ook de dooftrekkers laten zich zien.
Dit verldaart ook de ringvondst van een ring met
het opschrift Museum Zoolog Kaunas, Lithuania,
194999, gevonden met de metaaldetector door Ton
van Bon uit Angeren op 5 mei zoo4. De vogel was
op een eiland in een van de vele meren van Litouwen geringd aan de Baltische zee op 18 juni 1982.

Waarschijnlijk vond hij hier de dood, tìjdens het
doorbrengen van de winter. Verstreken tijd: 7992
dagen op rzog lcn. van de geboortegrond vandaan.
Een andere ring van een kokmeeuw belandde in
mijn handen wederom via Gérard Buhr. Hij vond
de ring met opschrift Vogeltrekstation Amhem,
Holland 3.o53.34r mel zijn detector in Naarden
(N.H.). De ringwas4456 dagen daarvoor omgelegd aan een eerstejaars kokmeeuw op 16 augustus
1964 in de duinen bij Den Haag, 7o km. ten
zuidwesten van de plaats waar de ring op 15 maart

zoo4 werd gevonden. Ondanks het feit dat onze
steden in de winter gemld zijn met kokmeeuwen
gaat het niet zo goed met de soort in ons land.
De omvang van de populatie daalt in ras tempo.
Om te achterhalen wat hiewan de oorzaak is, is
Sovon Vogelonderzoek Nederland recentelijk een
onderzoek naar de in Nederland l¡roedende
kokmeeuwen begonnen. Uit de eerste resultaten
blijk dat de kokrneeuwen in de binnenlandkolonies
nauwelijks jongen produceren. Op Griend (Waddenzee) ligt het gemiddelde op r jong per paar en
op de Fries/Groningse kust en in de Delta op een
halfjong. Laten we hopen dat dit zorgwekkend
broedresultaat zich herstelt en dat we ook in de
toekomst nog van onze witte stadspiraat mogen
genieten.
Mochten jullie zellìn het bezit zijn van een
gevonden ring, of mochten jullie in de toekomst
een ring vinden, dan houd ik

mij ten zeerste

aanbevolen. Graag ontvang ik dan de ring of de
tekst en het ringnummer van de gevonden ring.

Ik zal de vinder dan persoonlijk op de hoogte
stellen van het verhaal achter de ring.
Jøøp de Vríes
Meezenstraøt

jo, 9z7t

EX Zwaagntesteinde

Tel. o5u-4442t6

Metaaldetectoren op Het Bildt
ln het kader van de viering van
Het Bildt 5oo heeft op zalerdag

t7 september 2oo5 een evenement in de vorm van een workshop plaatsgevonden. Onder
leiding van Jip Noest uit Oude
Bildtziil en in samenwerking
met De Trije Stinzen Metaaldetectie uit Kollumerzwaag is een
workshop "Schatzoeken op het

Bierma uit Oude Bildtzijl toestemmlng gevraagd om te
mogen zoeken op zijn akkers.
De heer Bierma heeft zijn
medewerking verleend en heeft
enkele akkers beschikbaar
gesteld voor dit evenement

Bildt" georganiseerd.

Onder grote belangstelling en
met een groot aantal deelnemers is ook deze activiteit in het
kader van Het Bildt 5oo tot een

De Trije Stinzen Metaaldetectie

groot succes geworden.

was bereid mee te werken aan
dit evenement door metaaldetectors beschikbaar te stellen en
te begeleiden en te adviseren bij
het zoeken naar bodemschatten
op Het Bildt.
Jip Noest heeft akkerbouwer W.

De workshop is gehouden in
twee dagdelen; 's morgens van
negen tot twaalf uur en 's
middags van één tot vier uur.
Halverwege de ochtend en
halverwege de middag was er
een pauze ingepland, waarin

alle deelnemers en belangstellenden van koffìe en vlaai

werden voorzien door "De

llitte

Klok".
De deelnemers hebben met de
metaaldetectors vele metaalvondsten gedaan. Men vond
onder andere munten, munitie,
knoopjes, tapkraantjes en
lakenlood.jes. De oudste vondst
was een koperen munt, een
zogenaamde Friese Oord uit het
jaar t6o4. Deze munt is dus al
ruim 4oo jaar oud. De kwaliteit
is niet geweldig, maar aan de
hand van een muntencatalogus
kon deze munt toch exact als
zod anig worden gedeterm ineerd.

Na afloop van de workshop
konden belangstellenden nog
een kijkje nemen bij de stand
van De Tri,ie Stinzen Metaaldetectie die daar enkele modellen
metaaldetectors en enkele
spectaculaire bodemvondsten
hadden tentoongesteld.
De deelnemers en belangstellenden waren ronduit enthousiast en de organisatie is zeer
tevreden over het verloop van
dit evenement.

COLUMN
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Gebruik het
Archis-formulier

Níet voor i(,n

tet te vnuren

Eindelijk is het zover. Het hoge woord is er uit. We
mogen eindelijk eens mee. JIEHA !! Al sinds iaar en dag,
proberen we het zoekplekie los te kriigen. Maar onze
zoekmaatjes bleven van het zwijgende type. Al tijden
werden wij geteisterd. Het voorspiegelen van mooie
vondsten, was aan de orde van de dag. Menig fibula is
ons al getoond. Verscheidene schrijfstiften ziin de revue
gepasseerd. Romeinse potscherven
liggen gewoon voor het oPraPen.

ol¡"tttt
Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden op de website van de DDA:
www.detectoremateu r.n l/content/
archeologie/vondsten-aanmelden.

Half zoekend Nederland wist het
plekje al te vinden, behalve wii. Maar

Munten kunt u van te voren laten
determineren bij het
geld-+ en bankmuseum via
www.geldmuseum.nl

blije kindjes op schoolreis, reizen wii
af naar de andere kant van het land.

nu mogen we eindelijk mee. Als twee

Vandaag gaan we naar het zoekwalhalAdressen voor aanmelden:
zie magazineSz.

rla.n¡ Eut

la. Wij moeten het verste reizen, maar

komen als eerste aan op de afgesproken plek. Vol verwachting kloppen onze hartjes. Even
later komen de routiniers er ook aan' Yolgzaam volgen

wij hun schreden.
Eén grote bult klel ligt er voor ons; opgebrachte grond
uit een ver verleden. "Zo eerst maar een bakkie" werd er
geopperd. "Ja, dààg" was ons antwoord, "dat kunnen
we thuis ook wel"

MUNTHANDEL

G. HENZEN

"Let's go" is het devies. Met trillende beentjes betreden

Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)
Middeleeuwse Munten
Provinciale Munten

lle

krijgen enige aanwiizingen van de
diehards. "ln wezen is het simpel","Zoek een plekje en
begin een mansgat te graven." "Hè)" "Ja, de bovenlaag

wif het slagveld.

van de grond is al jarenlang doorzocht." "Knappe
jongen die daar nog iets vindt." Daar sta je dan met je
schepf e. lk dacht dat mijn diensttijd er op zat' Grote
hemel daar gaan we weer. Mansgaten graven, wat
vroeger een straf was, doen we nu vriiwillig. Laagje voor
laagje gaan we naar beneden. Tussen de lagen in afen
toe de grond checken op signalen. Na een flinke kuil
gegraven te hebben komen de eerste Romeinse scherven in zicht. Wie had dat ooit gedacht dat ik nog eens

tl/rj zrjn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge priis
à contant!

Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een
afspraak! Wij kunnen Uw mttnten tevens
vrij blijvend determineren en taxeren.

Postbus

Tel.0343 -

42

3958 ZT Amerongen

430564

Fax.0343 - 430542

warm zou lopen voor een potscherf. Laat staan dat ik
daar uren voor ga graven. Na deze ontdekking begint
het zoekersbloed toch aardigin extase te raken. Eindelijk vind ik miin eerste Romeinse voorwerpje' een
beslagstukje van een harnas. "YES" ...
Als ik het stukje teruglees denk ik bij mezelf, wat zijn we
toch een rare mensen, wij zoekers. Moet ie je voorstellen wat een toevallige Passant wel niet moet denken. Hij
of zij ziet daar een stel volwassen kerels als een gek

mansgaten graven. Wat zal er dan in zo'n hoofd
omgaani "Even de jongens met de lange witte iassen
bellenl" of "Zeziinzeker hun kluif kwiit." lk hou het
maar op : "Rare jongens, die zoekers."
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XP Metaaldetectors gaan
verbazi ngwekkend d i ep.,.

.

o 27 cm High Energy Wide scan schotel

de
voor het detecre-

Frequentie 4,6 kHz zoals bÌj

Adventis I Heel sterk

voor 30% meer diepte

.22,5 cm standaârd schotel

A

a Waterd c rte vergu de

¿,

.
r
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I

Bobuuste 22.5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap
Frequentie:4,6 kHz

o Voeding:

I

¡

Dubbele discriminatle

.

trl

Grondafstelling

AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack o Heupmon-

tâge voor nog meer zoekgemak

.

I

Heuptas voor

alle XP- modellen

o

-ì: ._
' ;t;-

I

tr
ADevo

UNIEK!

o0pladerr0plaadbarepack.XP-koptelefo0n

.

Ellipt¡sche schotel

.

27 cm High Energy Wide scan

schotel

¡

\Ë
Elektronica:

2

jaar op onderdelen en uurloon

o Schotel: I iaar op onderdelen en uurloon

Goedkoper kan niet!!!
ADXI00€ 13,- p/mnd
ADX200 € 20,- p/mnd
Adventis € 22,- p/mnd
G-Maxx € 27,- p/mnd

Gold Maxx € 28,- p/mnd
Sovereing € 28,- p/mnd
Ouattro € 30,- p/mnd
Excalibur € 45,- p/mnd

Alle XP modellen
zijn leverbaar met:

DRAADTOZE
KOPTELEFOON

Detector
Cortes € 30,- p/mnd
Tejon € 27,- p/mnd
Lobo € 30,- p/mnd
Tracker lV € 10,- p/mnd

.htúl

B

Lone Star

etaalservice

€ 12,- plmnd

Sharp Shooter

ll € 17,- p/mnd

€ 36,- p/mnd
Newforce Rl € 33,- p/mnd
CS9000 HPX

1236-X2

€ 25,- p/mnd

C7-70€ 48,- plnnd
CZ-20€52,- plnnd
'Loopt¡¡d van l2tot60 mnd.
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FAST TRACKEB

Voor de heginner
- Regelbarc en discrininatie
-

Ge b

-

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

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

-

Baltetijcontole d.m.v' geluid

OUICK DRAW II

-

TRACKER IV
Een goed begin

¡u i k e

rsv¡ i e n d e I i ik

Digiæal afleeshara diepte en
voorwerpindicøtie
fîptoeæen bediening
l-to ons gelu id sdis cri ninatie
3 standen ¡¡zerdiscriminøtie
Autonatische grondbalans

3 Discr¡m¡natie standen

schaksløar

-

Meer-toons geluidsdiscrininatie

-

lndicatie meter

SHARP SHOOTER II

IANO STAB

De lavoriet
- LCD baeldscherm

.

-

-

Ípþetsen b\diening
Led batærijconuole

De akke¡ specialist

-

-

Digitaal afléesbare diogla etl

wo¡wsry¡ndicatie
npbetsenbediening
flegelbare discr. en gevoaligheid
ïlft.ons geluidsdiscÌíninatie
Handmatige- en autom. grondbalans
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Voor u gelezen door Mart Hoffmann

Ger,.

Boekverslag:
Handboek voor
Zoekers
Toen ik in r988 mijn eerste Tesoro
metaaldetector kocht, kon ik
kiezen tussen een schep ofeen
boekje over het zoeken met een
metaaldetector. Daar ik toen al
jaar zocht had ik al
ongeveer
scheppen in overvloed, en dus was
de keuze snel gemaakt. Het werd
het boekje De naam van het
boekje: Succesvol Schatzoeken,
geschreven door Cert Cesink.
Begin tggz kwam hettweede boek
uit dat door Gert Cesink was
geschreven: Succesvol zoeken met
de metaaldetector. Dit tweede
boek was wel een verbetering daar
er aan het einde veel voorwerpen
werden afgebeeld.
Nu anno augustus '05, is Cert
weer terug, figuurlijk en toch ook
letterlijk, want Cert zijn derde
boek is klaar. Een boek in vier talen
(Engels, Frans, Duits en Nederlands) vergde toch wel iets meer
tijd dan hij had verwacht. Als ik
belde kon ik wel merken dat het
tegenviel, maar het is er dan
eindelijk: Handboek voor Zoekers.

v

Een totaal van 35o pagina's en
ongeveer 38o foto's. Dit alles
verdeelt over 20 hoofdstukken
maken van het boek een hele pil.
Bijna het gehele boek bestaat uit

kleurenfoto's en
een enkele

zwart/ wit. De tekstpagina's
bestaan uit twee kolommen wat
prettig leest.

^

"esnþ

Vervolgens
wordt uitgelegd hoe men
vond sten

ln het boek worden eerst wat

moet

algemene zaken en de geschiedenis van de metaaldetector beschre
ven en dan de fabrikanten van
metaaldetectoren. Dan volgen er
een paar hoofdstukken waarin de
metaaldetectoren en hun werking

co n serve ren

worden beschreven als mede de
gebruikte technieken (elektronisch) en instelmogelijkheden.
Ook de zoekschotels worden niet
vergeten. Het hoofdstuk over
dieptebereik en bodemweerstand
zou voor velen heel verhelderend
kunnen zijn (let wel: dit kan
redelijk zwaar leesvoer zijn voor
hen die niet echt bekend zijn met
deze materie). Er wordt precies
uitgelegd wat de detector doet en
'ziet' als er zich meerdere voorwerpen bij elkaar in de buurt bevinden. Verder volgen een paar
hoofdstukken die betrekking
hebben op vindplaatsen en wat
daar met wat geluk gevonden kan
worden. Twee hoofdstukken die
een beetje afr,vijken, zijn die over
goud zoeken en het vinden van

meteorieten. Niettemin, het is leuk
om eens te lezen hoe dat gaat.
Veel moeite is genomen om bijna

alle metalen te bespreken. Dìt is
zeer gedetailleerd en
leerzaam.

en behandelen.
U iteraard
ts er
d

aarna

een goede bespreking van vondsten door de
eeuwen heen, zoals ook in het
vorige boek van Cert, zij het nu in
kleur en met andere voorwerpen.
Het geheel wordt afgesloten met
een goede boekenlijst waar men
meer informatie uit kan halen.
Wat zeker niet wordt vergeten, is

de samenwerking tussen detectoramateurs en archeologen en de
daaruit voortvloeiende fraaie
resultaten. Ook de steeds weer
terugkerende vraag: Mag ik in mijn
vakantieland zoekenl, wordt

uitgebreid behandeld. Alle EU
landen worden behandeld met
waar wel en vooral waar niet. Ook
tips om toestemming te verkrijgen
in het betreffende land komen aan
bod. En voor zover bekend worden
de meeste detectorverenigingen in
de landen om ons heen beschreve n.

lk heb het
hierboven geschreven stuk zo
objectief mogelijk geschreven,
ondanks mijn enthousiasme voor
dit prachtige boek. Maar ik ben
niet de enige bewonderaar. Van
alle kanten zijn loftuitingen te
horen en te lezen: op diverse
forums lfora van de PPVL en op
'metaaldetectorpagina.nl. Zelfs in
Engeland, waar men met boeken
op dit gebied wel wat gewend is, is
men vol lof. Mocht u nog twijfelen,
probeer het boek eens bij een
andere zoeker in te zien, om u er
zelfvan te overtuigen.

Cert Cesink, de schrijver van 'Handboek voor zoekers' roept de volgende
leden op hun adres aan

Conclusie
Handboek voor Zoekers, is mijns
inziens een allesomvattend
boekwerk geworden dat nagenoeg
alle facetten van de hobby omvat.
Het boek ziel er fraai uit en leest
zeer prettig. Aan het einde van
de hoofdstukken is er vaak
een literatuurlijst afgedrukt
alwaar men meer informatie kan halen, of men zich
verder in de materie kan
verdiepen. Tussen de
verhalen door staan er
vaak kleine kaders
waar tips in staan of
wetenswaa rd igheden. Al met al een
boek waar een beginnende zoeker veel van kan leren en
de gevorderde zijn kennis van
zaken kan vergroten.

info@delect.nl door te geven.
Ze hebben het handboek betaald via
de Giro, maar nog niel ontvangen.
M. F. Elzi n ga - H ooghie m stra (ni et

afgehaald bij het postkantoor)

H.R. Kleijn (niet afgehaald bij

de

post)
G.T. deJong (onbekend adres, retour
gekregen)

J.W. Quak (onbekend adres, boek
retour gekregen)
Evy Dierickx (onvolledig adres)

Voor u gelezen door Leon Mijnderuiik

Archeologische
monumenten in
het landschap
Ditmaal in de boekenrubriek
aandacht voor twee publicaties die
al een kleine tien jaar uit zijn. Deze
boeken zullen dus waarschi¡nlijk
alleen antiquarisch of in de ramsj,
de boekenuitverkoop, te vinden
zijn. Het gaat om Archeologie van
het landschap, langs de aarden
monumenten van Nederland van
Michiel Hegener en Gids archeologische monumenten van Nederland, een uitgave van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Qua onderwerp
liggen de uitgaven in elkaars
verlengde. Beide gaan over archeologische overblijfselen in Nederland
die nog zichtba ar ztjn in het landschap, hetzij doordat reconstructie
of restauratie heeft plaatsgevonden,
hetzij als de ki¡ker de juiste hulpmiddelen heeft en weet waar hij
moet kijken. De ondertitel van het
eerstgenoemde boek geeft aan dat
de auteur zich heeft beperkt tot
aarden overblijfselen. ln de Gids
worden ook vuurtorens, gasthuizen
en kerken onder de loep genomen.
Maar het verschil zit vooral in de
opzetvan de boeken. ln de Gids

komen ruim vijftig archeologische
monumenten aan bod waarvan
iedere vijf a tien bijdragen zijn
gebundeld onder een noemer, zoals

'verdedigen','werken' en'wonen'.
Maar, mede doordat de bijdragen
door verschillende auteurs zijn
gesch reven, ontbreekt een werkelijke samenhang. ln de Gids ontbreekt het m.i. ook aan een historische c.q. regionale context waarin
het monument een plaats inneemt.
Niet onlogisch, want iedere bijdrage
beslaat slechts een pagina tekst,
naast een paginagrote foto.
De auteurs hebben zich daardoor
beperkt tot een beschrijving van het
monument en het archeologisch
onderzoek. Aandacht voor de
omstandlgheden in plaats en tijd
schieten erbij in. Dat betekent dat

de monumenten geïsoleerd worden
weergegeven, terwijl juist de vraag

"Waarom juist daar, in die omgevingì" interessant is. De uitsnede
van een recente topografìsche kaart

laalzien waar het monument ligt
"waardoor u in staat bent de
beschreven locatie te bezoeken",
aldus de redactie. De begeleidende
foto's verraden echter vaak dat er
niet zoveel te zien valt. Dat maakt
weliswaar het monument niet
oninteressant, maar de kans dat
men na het lezen van de teksten
massaal richting monumenten
trekt, is gering. Dat zal waarschijnlijk ook niet de bedoeling zijn van
de ROB, maar het doel dat de
Nederlandse monumenten "weer

tot leven komen", is ook niet
bereikt.

Michiel Hegener benadert dit doel
meer. Na het lezen van zijn boek,
heb je wel zin om op pad te gaan.
Enkele routes achter in het boek
leiden langs verschillende aarden
overblijfselen. De begeleidende
kaartjes tonen direct aan dat in een
omgeving meer te zien is dan een
geïsoleerd monument. Zelfs zonder
dat er continuiTeit van menselijke

hierboven doet
Hegener zelden, maar leven-

dig is de tekst overal. De journalist
laat veelvuldig archeologen aan het
woord, die vertellen over hun
bevindingen tifdens het onderzoek
aan een monument. Het zouden
geen archeologen zijn als ze
zouden nalaten te melden dat er
nog veel onderzoek moet plaatsvinden en dat de sites niet zelden
bedreigd worden. ln tegenstelling
tot hun collega's in de steden
komen de gevaren niet uit de hoek
van de projectontwikkelaars maar
zijn het de boeren die met het

diepploegen bewust ofonbewust de
sporen van het verleden uitwissen.
Ook is natuurontwikkeling een
mogelijke bedreiging. Natuurbehoedende organisaties die zich
gesteund weten door een brede
achterban in politiek en publiek ziin

aanwezigheid plaats heeft gevonden, herbergt een landschap soms
vele sporen van activiteiten uit
verschillende tijden. lllustratief is de
Cinkelse heide bij Ede, waar
prehistorische grafheuvels, funda-

nogal eens de verstoorders van de
archeologische orde. Bij de uitbrei-

menten van een vluchtelingenkamp
uit de Eerste llereldoorlog en een
monument voor de dapperen uit de
Tweede Wereldoorlog te zien ztin,

schap. Als een monument bekend

alle keurig voorzien van een infor-

matiebord. Hegener besteedt
aandacht aan een vierde monument, onzichtbaar voor degene die
het niet weet: karrensporen. "Ooit
schreeuwden hier koetsiers, klapten
hier zwepen (...). Nu hoor je alleen
de wind, en moeten kilometerslange terreinwelvingen van niks de

herinnering levend houden aan een
verstreken tijd, een vergeten
wereld." Kortom, zo'n karrenspoor
is niet iets waarvoor je een dag
uittrekt, maar door plaatsing in een
omgeving met andere archeologische sporen is het opeens de
moeite waard. Het verleden zo
poëtisch verbeelden als in de frase

ding van bifvoorbeeld de paddenpoel sneuvelen zonder al te veel
gedraal misschien wel interessante
gegevens over het vroegere landis en herkenbaar aanwezig, is

bescherming meestal nog wel
geboden. Het grootste gevaar
drei$ voor de monumenten die
onzichtbaar of onherkenbaar zijn,
of-uiteraard- degene die nog niet
ontdekt zijn. Slechts weinige
mensen zullen zich druk maken
over behoud en hun lobby zal
waarschi.jnlijk weinig gewicht in de
schaal leggen. Egalisatie van het
oppervlak, treffend getypeerd door
een geïnterviewde als een "volksziekte" doemt als een donderwolk
op boven deze plekken. Bij het
lezen van deze commentaren, dient
gedacht te worden dat het boek
stamt uit de tijd voor het Verdrag
van Malta, waarin de nodige
wetgeving ter bescherming van de

archeologie is opgenomen.
Naast de hoofdstukken waarin de
verschillende aarden overblijfselen
aan bod komen, biedt Hegener in
de inleiding een overzicht over het
ontstaan van de landschapsarcheologie, een tak die zijn wortels heeft
in Engelse bodem. Hij doet dat op
een persoonlijke wijze door te
vertellen over zijn contacten met
"levende Britse archeologische
monumenten", archeologen die
H egener, zelf sociaal-geo graaf f car tograaf, door gesprekken en
autoritten langs monumenten
vertrouwd maakten met het Engelse

landschap en de archeologie, die
dat landschap herbergt. Het belang
van deze 'openbaringen'ziet de
auteur in als hij concludeert dat het
boek er "anders waarschijnlijk nooit
was gekomen." Met enige overdrij-

vingzou je kunnen opmerken dat
niet alleen monumenten tot leven
komen in Archeologie van het
landschap, maar ook de archeologenzelf. Hun actieve rol bij opgravingen en oprechte zorgen over de
toekomst van monumenten geeft
dit boek een extra dimensie.
Michiel Hegener, Archeologie van het
landschap, Langs de aarden monu-

menlen van Nederland (r.p.tgSS).
Uitgeverij Contact.

ISBN 9o 254 t4jz

X.
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ma rød., Cids archeologische monumenten in Nederland (Abcoude
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Speelman Detectors
Roelof Speelman
Tussenpad 28
7833 CT NieuwAmsterdam
Tel. 0591 -55.26.35

G

¡

tie 4,6 kHz zoals bij de

Advent¡s

.

wwwxp-detectors.com
schotels

Heel sterk voor het

detecteren van munten en grote

r

massa's munten, o Zeer goede

voor 30% meer diepte

discriminatie.

o 22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24 x l2 cm schotel

Fa. Detect
Gert Gesink

o High Energy 38 x45 cm schotel

Wooldriksweg

o Wordt geleverd

met Beschermkap,

Batterijen, Heuptas + riem en Koptele-

27 cm. Hiqh Energy Wide scan schotel

foon.

B8

7512 AV Enschede
Tel. 053-43.00.51 2

XP-Connecto¡s

www.detect.nl

o Waterdichte vergulde
connectors

ADVENTIS

.

Robuuste 22,5 cm waterd¡chte zoekschotel met beschermkap

r

Frequentie:4,6 kHz. o Dubbele discriminatie.

AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.

.

¡

Flevo Detectors
Wilko Rook

Grondafstell¡ng.. V0eding:

Kerkpad

B

Heupmontage voor nog meer

83i6

zoekgemak.

1

8

DB Marknesse

Tel. 0527-203.929

wwwflevodetectors.

n

I

Heuptas
o Heuptas voor alle
XP- modellen

Atlantis Metaaldetectors
Wil Hofman
Wingerdstraat 6
6641 BN Beuningen
Tel. 024-67 .7 4.063

0pties
o 0plader.

.

r

Oplaadbare pack

Elliptische schotel.

¡

.

XP-koptelefoon.

27 cm High Energy Wide scan

www. metaaldetectie.com

UNIEK!

schotel.

Garantie

zijn leverbaar met:

.

Elektronica: 2 iaar op onderdelen en uurloon.
o Scholel: I iaar op onderdelen en uurloon.

DRAADTOZE
KOPTETETOON

Clear sígnal
D.m v. uitgång
keuzeschakelaar
op ieder model

helder en
duidelilk signaal.

laan

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat 12
1177 AP Hippolytushoef
Tel. 0221-593.286
www.djlaan.nl

Atl j?ìlúrt

v,t$
^ll?,1

q

wû

ta hûtrt ult z$n
?r ín & qro,/|l iÁt
Munster Detectie

wvvw.clear-signal.nl

detector te
gebruiken is.
De '150 Ohm
speaker levert een

Handelsonderneming
D.J.

Willy Munsters
DUCATON

Keepstraat 2
5702 LH Helmond
Sped&l veßtskte body.

Tel. 0492-57 4.194

www. metaa ldetector. nl

SCEATIA
DENARIUS

STATER

De oorschelp van
Polymeer heeft
een perfecte
pasvorm.

Steenbergen Detectors
Hulst

Marc Steenbergen

32 standen

volumeregeling

Bontehondstraat 3-5

De gevoel¡9he¡d ¡s
73 Dba bil

free aÞondslijke

32'stânden

volum.€gel¡ngen

À¡et de

1 kHz.

S¡gnaal frequent¡e schâkeld¿r

4561 BA Hulst
Tel. 0l 1 4-370.480
www.xp-detectors.nl

5 Jaar qarant¡e op
de componenten.

free

afzonderlijke 3Z-standen

voluæÍegelinqen

kont u de loon van het
inkorende signaal regelen ¡n
hoog en læ9.

K^nrt i,c fæo
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ln 'Raad de Foto' 83zien we een koperachtig voorwerp en natuurliik willen we
hierover weer zoveel mogelijk informatie.

Door middel van een e-mail of
brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd door leden van onze verenìging.
Onder de goede inzenders zal een boek
worden verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail
j.koning@detectoramateur.nl of
J. Koning, Roodborststraat 20, 89t6 AC
Leeuwarden. Vermeld ook even je naam
en adres.
lUe vragen een zo duideliik mogeliike

beschrijving inclusief datering. Dit verge'
makkelijkt de keuze voor de winnaar.
De inzendtermijn sluit op z5 november
2oo5.

D.H. Duco, Merken en merkenrecht van de
pijpenmakers te Gouda, Amsterdam, zooj.
Voor meer over deze publicatie kijkt u op de
website van het Pijpenkabínet: www.pijpenkabinet.nl, kies Nederlandse versie op de
home-page, kies museum, kies (onder de
kop onderzoekscentru m) m eest verkochte
boeken van het museum.
Wellicht een t¡tel aan te bevelen voor uw
lezers!

Møt vriendelijke groet, Benedicl' Goes,
pu bl icite itsm ed ewerke

8z
ln Raad de Foto 8z lieten we een gemerkte pijpenkop zien. ìUe werden overstelpt
met reacties. Hele verhalen werden
toegestuurd per mail en brief/briefkaart.
Hieruit blijkt dat er onder de leden van
onze vereniging mensen zitten die
zonder het misschien zelf in de gaten
hebben leuke stukjes tekst kunnen

Vijf inzenders zonden allemaal de verkeerde andere keuze in.

r

Pij p enkab

in

et

De winnaar van Raad de foto 8z die door
loting aangewezen werd is Fon van den
Bussche, Bergen op Zoom.

De determinatie van het Pijpenkabinet

was:
Een zogenaamde grootkop pijpenkop van

8l die door
bekend
iets
verlaat
de vakantieperiode
H.
Cats uit
zou worden gemaakt is dhr.
De winnaar van Raad de Foto

Coudse makelij, van de betere soort fine
kwaliteit (bijmerk Gouds wapenschild),

Haarlem.

We kregen twee verschillende determinaties binnen. De determinatie van het
Pijpenkabinet (die hiernaast is te lezen)

gemerkt met makersmerk lam onder de
boom, makerfrma Jan en Gerrit Prince,
fabrikanten aan de Turfmarkt te Gouda,
dateringtussen tSjo en t865.
Voor literatuur veruijs ik naar onze publica-

Beide winnaars hebben het boekje
'De Stedelijke Munt van Nijmegen'
toegezonden gekregen.

werd door drie inzenders ingezonden.

tie:

schrijven.

FRIESLAND

ZEELAND

r

T De Trije Stinzen
Dealer van diverse merken metaaldetectoren / verhuur / opsporing en beveiliging particulìeren en bedrijven
Weth Beerdastreaa

(J
=

'Eigen Vondsten M useum'
"Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celtic
Pulseslar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particul¡er
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P

É,
t¡¡

UTRECHT

J

DRENTHE

I MidHolland

t¡J

OT

VlKlNC, Wizard e'n DS metaaldetectors

inruil

/

/

scheppen

/

M.detectornet.
w.xp-detectors

w.
E-mail:

bou nty-hu
detect@us nl

n

I

nl

nternl

T

n Jean Pierre)

/ Tesoro /

T Atlantis Metaaldetectors

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

enz.

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o63

Tussenpad 28,7a3¡ Cf Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 u6 35
E-mail: info@xp-detectors.com
I

lnternet:

GELDERLAND

/ verhuur / koptelefoons /

tassen

detectoren

Zwaluw'r5, 3752 NW Bunschoten
tel. o33-2gg 94 9r, mobiel 06-21885695
E-mail: info@midholland.nl
lnternet: M.detector.nl

T Soeelman Detectors
XÞ detectors

Bontehondstraat j-5, 456ì BA Hulst
tel. (orr4) 37 048c,fax: (ott4) 37 o48t

Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab, Laser en Tesoro

Detector shoo

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878, lax (o5991 47o @g
E-mail: i nfo@detectorshop. nl
I nternet: www.detectorshop.nl

Steenbergen Detectors Hulst

/

tel. (o527) 20 39 zg, mobiel c6-22242848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail.nl
lnternet: wwwfl evodetectors.nl

21, 9298 PW Kollumer

zwaag (Friesland)
Tel. o6 z3 4r 39 77 (op afspraak)
I nternet: lM.detri¡est¡nzen.nl

À

I

Flevo Detectors, Wilko Rook

/ Minelab / XP metaldetectors
Laser / Verhuur van diepzoekers en
opsPon ngsservrce
Tesoro

Metaaldetectie

p¡npointers

/

/ onderwaterdegdetectors /
supermagneten

Hagedoornstraat ì2,
88oo Roeselare, \llest-Vlaanderen, België
Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5t | 24.o7 55
Csm c.477131.66 56
E-mail: jpcalmeyn@pandora.be
lnternet: m.belgadetect be

T Steenbergen Detectors Hulst

nternet: M.xp-detectors.com

'Eigen Vondsten Museum'
Detector betaalserv¡ce"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Vik¡ng / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beve¡lig¡ng Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ I nkoop-verkoop aangemelde vondsten
"

T
Pieter Maåtsstraat r2

r77 AP Hippol¡ushoef

tt

rel. (0227) 59 3z 86, fax (ozz7l 59
mobíel: o6-zozz779o
E-mail: dj.laan@quicknet.nl
I nternet: ww.dilean.nl

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o5j) 43o 05 rz, fax (o53) 4J45558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: w.detect nl

zg

Bontehondstraat J-5,456r BA Hulst (NL)
fax: oo3r rr4-37 o4 8t

tel oo3t tt4-37 o4 8o,
I

w.xp-detectors

w.

T Detection Svstems

Holland fRdud de Heerl
mporteu r/dìstributeur White's áretaaldetectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.
I

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel (o38) 38 65 91, fax (o38) 363 64 8o
E-ma¡l: ¡nfo@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@ws nl

nternet: \M.detectornet.
bou nty-hu

n

I

nl

nlernl

E-mail: detect@ws.nl

T Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scopè I Fisher lfroy
Het Sterrenbeeld 48,
5zt5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o7l 548
E-mail: info@gelan.nl
lnternet:

tt

95

m.gelan.nl
LIMBURG

lnternet: lM.metaaldetectors.nl

T The Metaldetector Store
Div. merken w.o. White's
Grachtstraat r5, 6438 HL Oirsbeek

Tel (o46) 4426235

E-mail: info@metaldetectorstore nl
I

ww\A/. d ete

nternet: M.metaldetectorstore.nl

cto ra m ate u r.n

I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologíe

Detector- Pro onderwater
metaaldetectors

waardoor ze beter bestand zijn tegen de invloe-

. Numerieke transmissie via microprocessor, dit
ter onderdrukking van achtergrondgeruis en

den van het zeewater. Naast deze detectors

bijgeluiden.
. Heel compact en erg licht vormgegeven, de

Onlangs werd Steenbergen Detectors Hulst

zitten er ook drie Probes in het Detector-Pro
assort¡ment, deze Probes zijn ook wel bekend
onder de naam Pinpointer,zeziin erg handig

gevraagd de vertegenwoordiging van Detector-

voor het bepalen van de exacte plaats van het

Pro voor de Benelux op zich te nemen.

gevonden voorwerp.

complete hoofdtelefoon inclusief lithium cel
weegt slechts 7o
.

Zij nemen deze uitdaging dan ook gzagaan en
komen met een uitgebreid assortiment op de

Detector-Pro wordt aangeboden bij een geselec-

markt.

teerd aantal dealers in de Benelux. Alle acties
van de importeur gelden ook bij deze dealers.

{am.

Ontworpen rondom de Lithium oplaadbare cel
Deze is extra dun en van de laatste generatie
Lithiumcellen, heeft geen spanningsgeheugen

en weegt slechts 7 gram.
. Laag batterijverbruik, 4o uur zoeken met een

lading.
lnformatie: Steenbergen Detectors Hulst, Tel:

otr4-

j7o48o, E-mail: detect@wxs.nl nternet:
I

. Zeer snelle Lithium lader, slechts z uur oplaadtijd. Hi-tech laadsysteem, controle via Led
índicatie.
. Regelbaar volume, met volumegeheugen via

www.detectorpro.nl

de toetsbediening op de oorschelp.

. De llSr hoofdtelefoon is spatwaterdicht
. Zendcircuit met zeer gering stroomverbruik.
. De zendunit weegt slechts 3 gtam en kan enkel
via de officiële XP-Dealer op het elektronisch
circuit van de detector worden aangesloten.
Detector-Pro is een detectorconcept speciaal

Meer informatie bij uw XP'Dealer.

gericht op de strand- en waterzoeker. Het

I

vernuftige van deze detectors is dat alle elektronica in de hoofdtelefoonbehuizing is ingebouwd

or4-j7o48o

waardoor het een erg lichte en hanteerbare
detector wordt, tevens is het zo uitgesloten dat
er opwaaiend strandzand in de elektronica

nform atie: Steenbergen Detecton Hulst

Topdetectors Leeuwarden

/

detectorbehuizing kan komen. Om meteen met
een leuke actie te beginnen levert Steenbergen

Sinds kort is Topdetectors in Leeuwarden

Detectors standaard bij alle Detector-Pro

De garantie en service op XP detectors wordt

gestopt met de verkooP van detectors.

modellen een grat¡s detectordraagtas twv € 75,-.
Steenbergen Detectors komt met vier verschil-

Draad loze hoofdtelefoon

lende en vernieuwde detectors op de markt.

líSr

overgenomen door Steenbergen detectors in

!

H

ulst.

Hoofdtelefoon

De Diver, Wader, Land-Pro en de Pulse. De Diver
is een echte duikdetector waarmee men naar

XP-Detectors komt weer met een totaal nieuw

dieptes van 30 meter kan duiken. De Wader is
een machine speciaal ontworpen om mee in

concept op de markt, de WSr draadloze hoofd-

Schat van 6000 munten

telefoon. Sinds geruime tijd is er tijdens de

ondiep water tot 2 meter te kunnen zoeken.
De Land-Pro is een landdetector met een

productie van XP-Detectors een speciale plaats

HASSELT - Detectoramateurs hebben in het

gereserveerd op de printen. Hierop kan de

zuiden van de provincie Limburg (Belgiê) de

ingebouwde Probe. Voor degene die een Pulse

zender voor de draadloze WSr set gemonteerd

hand kunnen leggen op een muntschat van

lnductie detector willen, hebben ze de Pulse in
het assortiment. Deze detector is net als de
Diver waterdicht tot Jo meter. Het vernieuwende ten opzichte van de oude modellen, is dat er

worden. Op alle XP-Modellen vanaf zooz kan de

ongeveer 6.ooo koperen munten die dateren uit

WSr hoofdtelefoon gebruikt worden.

de t8e eeuw. De vondst wordt beschouwd als de

grootste muntschat die ooit in Vlaanderen werd
aangetroffen en kan een nieuw licht werPen oP

nu voor alle detectors verschillende maten
uitwisselbare schotels leverbaar zijn. Tevens

het gebruik van de pasmunt in deze contreien

tijdens de eerste helft van de t8e eeuw en het
eerste kwart van de t 9e eeuw, zo zegt erfgoed-

heeft de fabrikant de detectorstelen voorzien
van een speciale zwart gekleurde coating

consulent Peter Van den Hove van de afdeling
Monumenten en Landschappen.

Technische specificaties Draadloze WSI XPhoofdtelefoon.
. Opvouwbare d raadloze hoofdtelefoon.

UIT HET LOGBOEK VAN EEN

watersp
De vakanties van ons gezin spelen zich al

jaren afop het wate¿ Zo ook dit jaar en

natuurlijk gaat dan mijn 'Garretje' mee.
Onze vaste 'zomer'thuishaven is Terhorne,
een dorp aan het Sneker meer, De bedoeling

was dit jaar om weer gezamenlijk met zwager
en schoonzus een week

ofwat rond te

lachte mij toe. Vlug kijken naar merkjes en
eventuele inscriptie en daar las ik in sierlijke
letters 'lch liebe dich', en dat was natuurlijk
helemaal wederzijds (Fz). Verder nog € o.5o
en een op het eerste gezicht vreemd muntje
gevonden, maar dat bleek later een 5 cent
stukje van de Ned. Antillen te zijn. Dit was
dus geen slecht begin en na ons diner op
naar de volgende aanleg/zoekplaats.

zwalken in Friesland en ,,.,...1 Och, dat

Via Wetering, Muggebeet, Kalenberg en

zouden wij nog wel zien.

's Avonds meerden wij af aan de Kalenberger

Afhankelijk van weer en wind zoeken wij de

gracht, midden in het prachtige natuurgebied
De Weerribben. Een aanrader voor ieder die
houdt van fietsen, kanoën ofeen rondvaart
wil maken door de natuur.
De aanlegplaats tussen fietspad en kanaal
was nog geen meter breed. Toch maar even
zoeken en na eerst een vislood gevonden te
hebben, kreeg ik een hele korte scherpe piep.
Na lang zoeken bleek het een zilveren schakeltje te zijn van een arm- of halssieraad.
En ja waar éénzo'n schakel ligt, kunnen er
natuurlijk meerdere liggen. Dat stukje werd
dus minutieus afgezocht en uiteindelijk
kwamen er in totaal tien schakeltjes te

ruimte van de meren of de beschutting van
de prachtige oude veengebieden van Eerne-

woude of de Weerribben in N.!V. Overijssel.
Van fanatiek zoeken komt meestel niet veel,

omdat de rest van de crew liever fiets, trimt,
zeilt, zwemt of luiert. En wanneer dat laatste
gebeurt, moet ik mijn kansen waarnemen.
De route en plaatsen van overnachtingen
geven een indruk van wat er zoal bij wijze van

spreken'naast'de boot kan worden gevonden. Mijn eerste vondsten kwamen zelfs al in
onze thuishaven te voorschijn. Wij waren nl.
verplicht een dagje later te vertrekken omdat
van zwagers boot, de gaskabel brak en dat
euvel niet eerder dan de volgende dag
(maandag) kon worden verholpen.
Een hoekje van de haven was kortgeleden
uitgebaggerd en daar heb ik dus maar even
lopen 'piepen'. Naast de normale rommel
kwam er een zilveren hangertje (van Douwe)
(Fr) en een groot vislood te voorschijn.
's Maandags na de reparatie vertrokken en
's avonds lagen wij te Scharsterbrug.
We hebben toen een fìetstochtje gemaakt
langs de Rien en de Langweerder wielen.
De volgende ochtend moest er getrimd
worden, dus op deze plek niet gezocht en
dus ook niets gevonden.
Daarna de trossen weer los en zo tegen
etenstijd lagen wij aan de overzijde van het
T,ieukemeer. We meerden af in Echtenerbrug
waar altijd veel boten aan- en afmeren die
vanaf de randmeren richting Friesland komen
of natuurlijk zoals wij, juist die kant op

voorschijn (F3).
De volgende dag ging het op naar Ciethoorn.
Van daaruit hebben we op onze stalen rossen
een prachtige fietstocht gemaakt via Dwars-

gracht, Jonen, Blokzijl, St.Jansklooster en
Blauwehand en weer terug naar Ciethoorn.
Na een nachtje lekker pitten was het
's morgens weer tijd voor ons trimuurtje,
een loopje door de natuur naar Wanneperveen en terug, heerlijk zo op de vroege
morgen.
Daarna hebben we de steven maar weer
gewend en zijn over de Beulakerwiede, al
golf e rijdend, naar een aanlegplaats in de
Walengracht gegaan om de inwendige mens
daar weer wat aan te sterken. Pieta, mijn
vrouw dus, in de boot bezigmet de piepers
en Tjibbe op de wal bezig met de Pieper.
Na totaal € o.7o aan 'drinkwatergeld' te
hebben gevonden, sloot ik dit ommetje af
met een mooie zilveren ketting met paardenhoofd hanger(F4).

grngen.

Voordat de warme hap klaar was, kon ik mooi
even langs de afmeerplek scharrelen en dat
viel niet tegen. Binnen een half uur was het
BINCO en een prachtige gouden ring kompleet met briljantjes en een blauwe saffìer

Nadat zij miin vondsten hadden bekeken,
heb ik ons mooie Detector Magazine erbij
gehaald, en ze waren daarna helemaal
enthousiast. Na het overnemen van wat
dealeradressen en wat praten had ik later
toch het gevoel ook nog iets goeds (PR) te
hebben gedaan voor onze moore verenrg¡ng
en prachtige hobby.

Als je zo langs de bootjes zoektzijn er
natuurlijk heel wat mensen die je in de gaten
houden en soms met vragen komen. Ook
deze keer en dit echtpaar was ook al een
poos van plan om een detectorte kopen.

Ossenzijl ging het nu via het oude riviertje de
Linde op Kuinre aan waar werd overnacht.
De hele nacht spookten mij de 'Heren van
Kuinre' op hun ronde burcht door het hoofd.
Jullie snappen het al; 's morgens vroeg om
zes uur liep ik al te piepen en maar hopen dat
ik zo'n mooie daar geslagen munt zou
vinden. Maar wens en werkelijkheid zijn niet
alti¡d hetzelfde en het bleef die ochtend bij
een visonthaker, € o.5o en een mooi oordje
van Frisia (F5) met een mooie groene patina
en een duit, ook mooi groen maar onleesbaar. Dat viel eigenlijk wat tegen, maar dat
hoort er ook bij.
Na een bezoekje aan de Orchideeënhoeve in
Luttelgeest vlakbij Kuinre (de moeite waard)
werden de ankers gelicht en ging het via het
riviertje de Tjonger (prachtig gebied) weer
richting Echtenerbrug. Jammer genoeg daar
nu niet weer gezocht, en via het Tjeukemeer
zetten wij koers richting het kleine stadje
Sloten. Hier meerden wij af in het Slotergat,
het kanaal tussen Sloten en het Slotermeer.
Vlakbij deze ligplaats ligt een strandje aan het
Slotermeer en mijn bedoeling was om daar
de andere morgen vroeg even te zoeken.
Toen ik er de volgende morgen om zes uur
heerlijk alleen rondliep met mijn piepertje
was het dan ook even intens genieten.
En daar waren de eerste serieuze piepjes ook
al, schopje in de grond en achter elkaar
kwamen totaal € r,3o,3 stuivers, een pfennig, een dubbeltje en een moderne zilveren
bandring ring (F6) te voorschijn, en even
later, het kon niet op, nog een pracht ring
met wel tien briljant,jes. Het deed me zeer
aan de ogen, alleen bi,j nadere beschouwing
bleek het toch een 'neppert' te zijn. Allemaal
glas en glitter, maar daarom niet getreurd,
het oog wil toch ook wat (F7).
De volgende morgen na een rondje trimmen
via llyckel en Sloten weer terug naar de boot.
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Onder het genot van een bakje, besproken we
wat er de rest van de dag zou worden gedaan.
Er werd gekozen voor een fietstocht door het
mooie Caasterland en zo peddelden wij een
uurtie later via Wyckel, Balk, Bremerwildernis,
Ruigehuizen (je waant je bijna in de jungle)
naar Oude Mirdum waar je heerlijk op het
gezellige dorpspleintje koffìe of ......11 kunt
drinken. Na deze stop ging het via Nije
Mirdum en Sondel en Sondelerlijen terug
naar Sloten waar onze scheepjes nog trouw
lagen te wachten. Het anker weer op en via
Woudsend naar Heeg. Het weer werd slechte¡ harde wind en hoge golven en 's avonds
was ik bijna zeeziek. Maar dat kwam misschien ook wel van de Beerenburg.
De volgende morgen tussen de buien door

heb ik nog eventjes gezocht, maar het was
niet geweldig. 3x € o,ro en een stuivertje en
daar kun je vandaag de dag geen liggeld van
betalen. Wat dat betreft is het saldo nog
steeds negatief. Wij lagen nu ondertussen bij
Joure (oude sluisje voor insiders) en hier
kwamen eerst een paar stuivertjes en een
mooi vislood (liggen zat bij het water) en ook
nog een zilveren ring met paardenhoofd te
voorschijn(F8). ln Joure zelf (park Heremastate) was de buit heel gering, één mooi
knoopje en een stu¡ver, maar ja het is ook
niet altijd feest.
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Wij zijn bijna weer thuis (haven Terhorne),
maar wij varen nog even door naar Crouw.
lle vinden daar vanwege de drukte geen
ligplaats en komen uiteindelijk aan de Peanster Ee te liggen.'s Avonds zijn we met het
volgbootje in Crouw de bloementjes even
buiten gaan zetten. Heel gezellig, want het
hele 'jongeren circus' van de Sneekweek was
deze avond met honderden boten naar
Crouw gekomen om zich daar te ontdoen
van de in hun zak brandende laatste EurootJes.

meer stuk.
l\4aar aan alles komt een eind en zo ook aan
ons vaartocht,¡e en terug in de haven van
Terhorne liep ik later nog even over het
strand.ie bij de sluis en vond daar nog de
volgende munten: z kwartjes, z€, z x €o,5o,
een gulden, een stuiver en een cent.
Zo terugkijkend moet ik zeggen dat het
aantal en de soort vondsten die men zo langs
de waterkant kan vinden mij niet zijntegen
gevallen. Voor de mensen die in de buurt van
afmeerplaatsen wonen is het misschien best
leuk om daar ook eens te zoeken.

De volgende morgen moest er wel gezocht

worden natuurlijk, maar ik.had daar letterlijk
en fìguurlijk een zwaar hoofd in, al viel dat
achteraf gelukkig heel erg mee. De piepjes
kwamen al gauw en totaal kwam het volgende te voorschijn z gulden,2 cent, een zilveren
broche (F9) met steen, en een dames 'halshang horloge' in een mooi versierd kastje
(Fto). Na de koffìe ben ik nog even naar een
andere aanlegplaats gelopen, aan het Pikmeer vlakbij Crouw Dat gingvia een pad
door een stukje weiland, en zo al zwaaiende
kreeg ik een leuke piep. Bijna niet te geloven,
daar lag m¡¡n eerste fibula (Frr). Helemaal in
de wolken zocht ik verder, maar het bleef bij
twee dubbeltjes, een vislood, een snoekblinker, een medaille (avondvierdaagse), een cent
en € o,ro. Maar deze dag kon voor mii niet

Thuis heb ik alles natuurlijk nog eens rustig
bekeken en ondertussen "Detector Magazine
ll" enwat boeken erbij genomen, en nu
blijkt dat mijn fibula een Romeinse kapfìbula
zou kunnen zijn, die tot ongeveer 50 jaar na
Chr. in gebruik was. Fantastisch toch zo'n

vondst) Ondertussen is de fibula aangemeld
bij dhr. De Langen, provinciaal archeoloog
van Friesland.
Croetjes en piep ze,

Tjibbe Noppert, Spijk (Gr.)
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v(xrr zoekers
Gert Ccsinþ
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Mijn naam is Roelof Klasens, ik zoek
ruim een jaar met de Minelab
Souvereign Elite, en ik wilde daarom
mijn ervaringen met deze detector
eens op papier zetten.
lk heb door de jaren heen al diverse
detectoren gehad en uitgeprobeerd.
Na mijn White's 6ooo pro XL ben ik
overgegaan op de Minelab Souvereign Elite. Het merk Minelab kende
ik al wat langer, ik had namelijk al
een Excaliber rooo en was dus
redelijk op de hoogte van de BBS
(Broad Band Spectrum) techniek
zoals die door deze firma gebruih
wordt. Ook mijn broer werkt met
deze onderwater detector. Toen ik
met de Excaliber werhe zei ik al:
"Als Minelab ooit met een detector
met dezelfile techniek voor op het
land komt, dan ben ik erbij."
toen Minelab met de Souvereign
Elite uit kwam en ik genoeg zakcentEn

jes bij elkaar had, heb ik deze detector aangeschaft. Celijk vanaf het
eerste moment dat ik met deze
detector het veld inging was het
duidelijk, 'wooow' wat een geweldig
a

ppa raat!

!

Deze detector gaat dieper dan diep
en pakt voorwerpen op een diepte
waar je echt versteld van staat.
I k d u rf geru st te zeggen dat i k nog
nooit eerder met een analoge detec-

tor op het land heb gewerkt, die
deze qua prestaties kan evenaren.

Het toestel is zeer gebruikersvriendelijk, niks geen poespas erop,
gewoon wat je nodig hebt en ook
niets meer.
Ook heb ik deze detector gebruikt

bij enkele archeologische opgravingen waar ik mocht meehelpen.
Je weet dat je dan moet gaan voor
alles wat er ligt, nou dat heb ik
geweten. Door de ervaringen die ik
met deze detector opgedaan heb,
ben ik zelfs in staat om een verstoring in de grond te detecteren.
Ook kun je, als je wat langer met de
detector loopt, zelfs stukken aardewerk traceren die anders onopgemerkt blijven. Op deze manier heb
ik zelfs een mooie afualkuil ontdekt
die later door de archeoloog is
uitgegraven.
Als je zag wat daar uit kwam.
Er kwam een compleet stuk venster'
glas uit met in het midden nog een
zogenaamd koeienoog, en diverse

natie bijna nooit aan. Dus zet de
discriminatie op nul. Deze detector
is sowieso niet zo gek op ijzer.
Hij reageert daar niet op of het moet
een dik en massief stuk iizer ziin.
Maar roestige spijkers laat hij liggen
ondanks dat je de discriminatie oP
nul hebt staan.
Dan het geluid. lk zoek altijd met
een lichte basistoon en je zult

fragmenten aardewerk.

merken dat je het echt drukker krijgt
met het graven. Maar als hii
reageert kun je er zeker van ziin dat
het geen ijzer is.
Aan het geluid kun je op een gegeven moment horen wat er zich zo
ongeveer onder de schotel bevindt.
Dit vergt natuurlijk wel enige training c.q. ervaring met dit aPparaat.

Met deze detector loop ik heel veel
op akkers en dan zet ik de discrimi-

andere detectoren moeten stoPPen

Het is mi,j opgevallen dat waar
Enkele zegelstempels.

-bok,'.tlgt ik nu veel meer oppak

;]
'

dan

voorhèen. Als ik nu een dag aan het
zoèken ben, dan moet ik echt tusse¡door wel eventjes naar de auto
om alles uit mijn zakken halen, want
anders komt mijn kruis behoorlijk
laag te hangen.

Dive rse

ta

pjes

vo

n

K ra a

ntjeska nnen-

de Minelaþ.Sogp¡eign Elite gewoon
door kan gaan. Dit viel me op bij
hoogspanningsmasten en moderne
windmolens. Daar moest ik in het
verleden ver bij uit de buurt blijven.
Nu loop ik gewoon onder de masten
door en heb nergens last van. Zelfs
bij schrikdraad kan ik nu erg dicht in
de buurt komen zonder kunstmatige
ingrepen (pen en koperdraadje).

Op de detector zit een 'notch' die je
in staat stelt om bepaalde voorwerpen (bijvoorbeeld trekringen) in de
metalenreeks uit te schakelen.
Deze mogelijkheid heb ik niet vaak
Diveree knop- en schaalgewichten

gebruikt.
Alleen aan een recreatiestrandje wil
ik deze nog wel eens gebruiken.
Dit is wel leuk zoeken als je maar
niet steeds zo'n raar aluminium
dingetfe hoeft op te pakken.

Onlangs heb ik mijn tweede zilveren
lakzegelstem peltje gevonden. Deze
lag op circa 30 meter afstand van de
eerste stempel en is veel kleiner en
lag behoorlijk diep. lk was toch echt
in de veronderstelling dat ik dat stuk
wel erg goed had afgezocht.

Thuis heb ik gelukkig de beschikking
over een eigen keukentje waar ik
mijn vondsten schoonmaak en
sorteer. Tevens staat daar een minicontainer waar de 'rommel' in komt.
Als je ziet hoe snel dit containertje
gevuld is, dan zegt mij dat genoeg
over hoeveel ik per zoeksessie uit de

grond haal.
Er zitbij deze detector een accupack
die, als hij volledig is opgeladen,
ongeveer r5 uur meegaat. Als ik een
dag ben wezen zoeken gaat hij bij
thuiskomst gelijk weer aan de lader.
Zo kan ik de volgende keer weer met
een volle accu zoeken en kom ik niet
voor de verrassing te staan dat de
accu leeg is. Het mooie is dat deze

Fteuodeleclors, Will¡o Rook
dan lwintig iaar zoekeruaring

. r(P

llcleclots

\lt/ij leveren diverse accesso¡res zoals
r1v.s. scheppen, bescherm kappen,
hoofdtelefoons, tumblers, div. boeken,
batterijen, detectortassen, beschermhoesjes enz.
Met al deze merken hebben wij ruime
zoekeruaúng, dus kunnen wÍj u precies
vertellen hoe ze werken.

Flevodeteclors, Herkpad 18, 8316IlB Marknesse, lel. f1527-203929, inlernel: www.flevodelectors.nl

accu altijd bijgeladen kan worden
ook al heb je bij wijze van spreken
maat 3 uurtjes gezochL Deze accu
heeft namelijk geen memory effect
en zit bovendien ook nog eens mooi
en makkelijk onder het toestel

Ook is het mogelijk om de gehele
kast als hipmount te dragen.
Dit was voor mij geen optie, ik heb
het wel geprobeerd maar was daar
niet echt blij mee. lk hou niet van
die belemmeringen in mijn doen en

technieken bij deze detectoren.
Als je op zoek bent naar een
betrouwbare degel iike topdetector,
die gevoelig is, simpel in de bediening, erg diep gaat en overal ingezer
kan worden, dan zou ìk je aan

verwerkt.

laten tijdens het zoeken.

De gehele opbouw van de detector
is degelijk en er is zelfs een moge-

Zijn er ook minpuntenì Jawel, de
detector is zwaarl Dit is het enige
wat mi,i tegenstaat bij deze detector.
Volgens mij zou dit een volgend
aandachtspunt voor Minelab moeten zijn. Het gewicht zal zeer zeker
het gevolg zijn van de gebruikte

kunnen raden om deze detector
eens nader te bekijken. Van mij
krijgt deze detector een dikke 9,5 en
volgens mij behoort het apparaai bij
de absolute top op detectiegebied!

lijkheid om het bedieningskastje
boven op de stang te plaatsen of
aan de achterzijde onder de arm-

steun, dit laatste heb ik gedaan voor
een betere balans van het toestel.

Roel

of

Kl

asens, N euw-Weerd i nge
i

AANBIEDING
XP

G-Max:

92O,'

Bij aanschaf

van één van deze modellen

GRATIS Ultrasoon reiniger
XP

Cold-Ma*'

terwaardevan:

995r-

Tesoro

135r'

Tejon: B99r-

995r-

Tesoro Cortes:

:-!o',1."_.

]

.
c,

L¡

c

o E-.Ç.._E r

Minelab Quattro:

995r-

Munsters
Detectie

o#]dtrdbm
reætoö0m ffieDcæ@fu8

Bel voor een afspraak 0492-57 41 94
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van een kast

Viking VK-30
Sens, Disc,
Land/Beach switch
Motion /NonMotion

Pinpoint

De Metaaldetector Specialist van Nederland

Target lD

Topmodel
DIGITAAL

!

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

ulìr"roonr"in iger

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
'lel: O622 545 1 93 www.detectorshop.nl
met geheel n¡euwe onl¡ne intemet winkel !

manier'€

!

€ 435.00
Vikinq- VK-20

Sens,Disc
Land/Beach switch
Motion Detector
Target lD

Jimmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

DS.4OOA
reinigt alle vondsten
op de meest veilige

ru85Ð
Supermagneet
DS-302s 30 XG

Supe¡mãgneet
DS-703s 70 KG

Supermagneet
DS-9035 90 KG

€ 3O,OO € 4g,OO € 85,OO

60.o0

Whites Classic ll

Whites Classic lll

D-318

M

lYotion detector
voor beginners

DS-Actie:

ã.þä6e;

€

12O,OO

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

DS-40 €

Reeds veelbesproken vanwege
z¡jn grote en beroemde gelijkenis.
Presteert dan ook erg goed en
kent inmiddels vele tevreden
zoekers die allen bijzonder
¡ngetogen zijn geweest over
de prijs vân deze Gr¡fon

goede prestat¡es
en pinpointknop
motion detector !

€

1OO,OO

Professionele PinPointer
E¡ndel¡jk een pro[ess¡onele en
betaalbare pinpo¡nter mel
profess¡onele prestat¡es en
¡n compacte en duuzame

e 25O,OO

Whites Classlc

behuizing

DS-8 Grifon Surfer fD

Alleen b¡j ons:

Prachtige digitale startdetector

r

DS-Sherlock DTS-Pro

€ 50.00

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels

Heeft zeer veel opties
en presteert boven
verwacht¡ng.

€ 135/OO

Laser

€

Rapier

789,00

@

Hawk-Eye

€ gg5,oo

45 cm
36 cm
'f 2 cm

45 cm
¡nch/i 2 cm 36 cm
klein en diep 31 cm
stortgrond 12 cm
5

Minelâb
Minelab
Minelab
Whites
Whites
Whites
Wh¡tes

DFX
DFX
DFX
DFX

€ 200,00
€ 180,00
€ 100,00
€ 225,00
€ 200,00

€ 180,00
€ 150,00

Whites DFX
De vurige wens van

AGTIE

c 175,OO
DS'9

Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en pinpointknop

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

!

Met grat¡s geheel compleet
Oetector Shop Accesso¡repakket
ons met gfatis Wh¡tes accupack + lader
NL-handleiding, DFX boekje en DFX CD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon DS-3030
I st. 2000 mA N¡MH + I st cP Super Alkal¡ne batterüen
D5-64 snellader voor 12 I 230Voll, DS-258 P¡npointer
Black-ADA E¡tended lnvader Black 89 cm detectorschep
Whites schotelbeschermkap en NL-SUPER Zækprogrammatuur
B¡¡

Bij ons is het bericht binnengekomen dat de detectorshop GEEN DEALER meer is van White's, ondanks dat dit nog wel in de bovenstaande
advertentie vermeld is.Wij zullen in overleg met de dealer dan ook zo snel mogelijk de advertentie aan laten passen.
Het bestuur

Vrøgen kunt u opsturen naar
J. Koning, Roodborststroat zo,
8gt6 AG Leeuworden.
lJ kunt uw vrogen natuutliik ook d.m.v.

VRAAGBAAK
Aan deze vraagbaok werkten mee:

J

E-m

een e-møil naar ons verzenden.
a ak @ detecto ra mateu r.nl

ail: v raagb

Zijlstra, M. Hoffmann, K.Leenheer, B. Verburgh, D. Diis, E. Kramer'

hierheen gekomen met schepen die de haven van Den
Helder hebben aangedaan. Een grote kans dat het is
meegenomen door onze eigen marineschepen dle ook ìn
het buitenland moesten bunkeren. Datering eìnd r 9e
begìn zoe eeuw
Het loden kopje is ìn verschillende binnen- en buitenlandse bladen besproken, met vaak een andere determinatie. Wel is het duìdelijk dat het ergens op heeft gezeten. Het hoofdje heeft in eerste instantie de uitstraling
van een gaper. Deze werden vaak gebruikt bij apotheken
maar dan uit hout gemaakt. Ook kun je er een
Chinees/Aziatisch gevormd gezicht in zien. De redactie
houdt zìch aanbevolen voor suggesties van de leden.

Yraag z'.
In het verhaal wordt het antwoord zelf

a1

gegeven'

Een sterk verhaal.
Als beroepschauffeur kom je nog eens ergens. Je ziet
mooie zoekplaatsen waar gegraven wordt met zware
machines, dus zeer interessant.
Zo kwam ik op een goede dag in Schoonhoven om
materiaal te lossen bij een bedrijf waar veel met zilver
wordt gewerkt. Ik ging me melden bij de balie en moest
even wachten.
Tot mijn grote vreugde stond er een prachtige vitrine in

Vraag r:
Goedendag mijne heren/dames,

Sinds koft ben ik in het bezit van een metaaldetector en ben ik, genietend van
het weer en de natuur lekker gaan zoeken in mijn woonomgeving Den Helder.
En dan specifiek in Huisduinen, daar dit een van de oudere plekken is. Bovenstaande heb ik daar ook op een weiland gevonden. Ik hoop dat iullie iets meer
over mijn vondsten kunnen vertellen.
Plaatje
Afmetingen: zo mm breed, 23 mm hoog. Materiaal:l Tekst: GC, p, 66ry
Loodje
Afmeting 15 mm rond. Tekst: Minneapolis, 5o kilo. Op de andere ziide luid de
tekst Shbrun, Crosby. Opgezocht op Internet: Shburn, Crosby uit Minneapolis
is een eeuwenoude meelfabriek uit Amerika.
Gezichtje
Afmetingen: van oor tot oor 20 mm, van boven tot onder idem. Zoals u boven
kunt zien, zit er een rechthoekige uitsparing in de bovenzijde van het hoofdje
dat doorloopt en uitkomt in de mond. Wellicht hoorde er iets doorheen of
moest het ergens omgeschoven worden. Aan het gewicht te voelen is het lood.

Ik hoop dat u met bovenstaande informatie iets meer kan vertellen over mijn
vondsten. Ik was, en ben, in ieder geval hartstikke blij met deze leuke vondsties
en ben zeer zeker verknocht aan deze leuke ontspannende hobby.
Metviendelljke goeL Ewout HeuveLman, Den Helder
Antwoord:
Eewout: het koperen plaatje is verloren door een varken (oormerk) en op die
manier in de 'drijf'mest gekomen en over de akker verspreid. Datering 2oe eeuw.
Het loodje is een interessant verhaal. Het verzegelloodje is van een zak met
meel, afkomstig van een Amerikaanse fabriek en is naar alle waarschijnlijkheid

de hal, helemaal vol met zilveren voorwelpen uit een
lange periode uit de zilverstad Schoonhoven. Met mijn
neus tegen het glas zag ik diverse voorwerpen die ik ook

in mijn vitrine thuis had.
Ik raakte aan de praat met de baliemedewerker en deze
meldde mij, dat er met Pinksteren in Schoonhoven een
Zilvermarkt is en dat de winkels dan ook geopend zijn'
Er zijn dan ook veei kramen met kunstvoorweryen van
zilver. Ook zijn er mensen van diverse bedrijven die oud
zilver kunnen determineren.
Da's wat voor mij. Miin vrouw Ans vindt zilver ook wel
1euk, en een dagje kramen kijken gaat er altiid we1 in,
(blink blink). Nou was ik a1 een tiidje in het bezit van
een paar naaldenkokers en daar wilde ik wel het een en
ander over weten. Dus wij op eerste Pinksterdag met de
camper naar Schoonhoven om er zeker te ziin dat we
een plaatsje niet ver van het centmm zouden vinden.

+
Na, met de handel in mijn zakken eerst de nodige
kramen te hebben bekeken, kwamen we bij de Hoofd-

Yraag 4:
Beste heer I(oning,

gracht in het centrum.
ja hoor, daar stond een kraam met mensen er in die er
verstand van hadden. Het ging ongeveer zo: "Goedemiddag, ik heb hier een paar naaldenkokers waar ik het fijne
van wil weten, kunt u me daarbij helpenl
Deze heb ik jaren geleden gevonden in Brabant." "Laat
maar eens kijken. Nou, deze is weer thuis."
"Hoezoìì" De man steekt een vergrootglas in zijn oog.
"Hij is in Schoonhoven gemaakt en...........als ik het goed
zie heeft |an van Eck hem gemaakt. Ja, ik weet het
zeker, want hier staat hij in dit boek. Het wapen van
Schoonhoven, letter K is gemaakt in r8o3. |e had het
hem zelfkunnen vragen, als hij niet in r8z5 was overleden."
Wat frappant was, is dat deze kraam tegen het huis van
Jan van Eck aan was geplaatst.
Deze naaldenkoker was dus na zoo jaar, weer thuis
gekomen.

Hierbij wi1 ìk u wiendelijk vragen of u de bijgesloten voorwerpen kunt
beschrijven en determineren. Ik ben al een paar weken op het internet aan het
zoeken om een idee te krijgen van de functie en/of de ouderdom, maal helaas,
geen antwoorden.
De betreffende items zijn alle van ijzer en zeer goed geconserrreerd (droge,
zachtbruine patina, geen uitwendige corrosie, nog geen ver/al, met hier en
daar een lichtoranje vlek). Behalve één stuk, dat is hoogstwaarschijnlijk van
lood.

Ik heb ze afgelopen zomer op een stukje (ca. z5 m2l openbaar zandgrond
langs de rivier de Ardèche in Frankrijk gevonden.
Hierbil een korte omschrijving:
- Hoef van ca. 15 cm, met vierkante (conische) gaten aan een zijde. Aan de
andere zijde een opstaand stukje
- Soort beitel, zwaar massief stuk, ca. rz cm. Rechthoekig van vorm, iets
gekromd.
- Tweede sooft beitel, vierkant uitlopend van vorm, ca 5 cm 1ang.
- Soort (gebroken) amulet, met een kn-rl aan het einde.
- IJzeren ring. Aan de vorm te zien kon deze vroeger versteld worden (niet

a1s

een gesloten ring gesmeed dus).
Groeten van Eugene Swat'ts, Belgiè.

Yraag 3:

Hoi,
Ik ben Arno en sinds kort 1id van de detectoramateur.
Ik grijp gelijk miln kans om u een foto toe te sturen.
Verder is deze wereld helemaal nieuw voor mij en waag
mij dan ook af waar ik in Noord Limburg mijn vondsten
moet of kan melden.
Mvg, A. Goossens, Cennep.
Ps. Foto is niet heel scherp maar het object is ca 5 cm in
doorsnee en ik kan er een paard in herkennen.

- Ilzer minischepjel r cm in lengte. Speelgoed, offerglftl
- Stuk beslag, ofverdeelstukì Afgebroken.
- D-vorm gesp.
- Riemverdelerl
- Klein stukje ijzer, in de vorm van een muntje.
Stukje paars, licht geïriseerd glas (bodem).
Stukje aardewerk, gegroefd.
- Loden klokje, platgedruk.
- Hoeveelheid spijkers (vierkant), siernagels en hele kleine spijkertjes.
Zijn dit wellicht voorwerpen van een antieke ijzersmid, of is dit gewoon afual
uit diversen periodenl Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.
Tevens de vraag hoe deze voorwerpen te consetaen, voordat ze echt uit elkaar
gaan vallen. Of is dit niet nodigì
AJvasl hartelijk dank voor uw posibieve reactie, zoniel dan toch bedankt voor de
moeitel
Met viendelijke groeten, Danny de Smidt, Spqkenísse

Antwoord:
Arno je vondsten kun je melden bij de Provinciaal
Archeoloog van Limburg. Deze is te vinden op de lijst
van Provinciale Archeologen op onze site. Ook worden
deze adressen regelmatig in het ledenmagazine vermeld.
Een andere ingang is de lijst die op de site van de ROB
staat. Deze ¡s altijd up to date.
Je kunt er inderdaad een paardenfiguur in zien.
Het voorwerp kan onderdeel gevormd hebben van een
paardentuigage. De foto is inderdaad niet duidelijk
daarom is het niet goed te zien ofhet voorwerp enigszins
bol is. Zo ja dan kan er een riem door hebben gelopen.
1oo%o zeker zi,jn we niet. Laat het eens een keer op een
zoekdag aan het determinatiete am zien.

I
-

Antwoord:
Danny, als eerste zal ik je een mogelijkheid aanreiken voor het conserveren van
je ijzeren vondsten. Afgelopen week sprak ik op een stort bij Dordrecht een
AWN-er die zijn ijzeren vondsten helemaal blank (roestvrij) maakte met een
Dremel. Hij had op een rommelmarkt een friteuse gekocht en die volgestort
met waxinelichtjes. Hìerin conserveerde/dompelde hij vervolgens zijn ijzeren
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voorwerpen. Wel natuurlijk de juiste stand uitkiezen. Als er geen zuurstofbelletjes meer opstijgen kan het materiaal eruit worden gehaald.
Nu over je vondsten. We zijn van mening dat het allemaal recente verloren
materialen zijnvan de laatste z5 jaar die hoofdzakelijk behoren bij het uitvoeren
van het boerenbedrijf
Houd er wel rekening mee, dat het uitvoeren van 'vondsten, ouder dan 50 jaar',
zonder exportvergunning, met de huidige Europese wetgeving voor eventuele
problemen kan zorgen.

Vraag

5:

Geacht determinatieteam,
Onlangs heb ik een aantal vondsten gedaan lilaarvan ik graag meer wil weten.
Deze komen alle van dezelfde plaats in de Oost-Betuwe.
Eén van de vondsten is een dolk van ijzer, welke nog vlijmscherp is met een
houten handvat. Deze dolk heeft een lengte van 3j cm en het blad is op zijn

breedst 3.8 cm.

Antwoord:
denken aan een
hanger als onderdeel van een Romeins
halssnoer. Een voorbeeld kun je vinden
in het boek Schone Schijn/Brillance et
Prestige, Romeinse juweelkunst ìn
West Europa, ISBN 9o429t2464. Dit ìs
een tweetalige catalogus behorende bij
de gelijknamige tentoonstelling in het
Je bedel doet ons

--1
.-t!-

museum van Tongeren in zooz. Ook is
het mogelijk dat het een onderdeel van
een Romeinse oorbel is. Het goudgehalte zou uitkomst kunnen bieden,
maar hiervoor is specialistisch onderzoek nodig. Er zit echter een addertje
onder het gras. ln de periode r8oorgoo zijn Romeinse motieven gebruikt
als voorbeeld voor het maken van
nieuwe juwelen incl. oorbellen. Het is
dus moeilijk om dit voorwerp zonder
het te toetsen en in de hand te hebben
gehad definitieftoe te schrijven aan een bepaalde periode.

YraagT'.

Goedemiddag redactie!
Ik ben Roger van Nieuwenhuyzen, 35 en al een
jaartje of ro aan het zoeken in West-Brabant;
afgelopen week vond ik z voorwerpen die ik

Antwoord:
Juist omdat uw dolk zo eenvoudig van vorm en uitvoering is, is hij heel lastig te
dateren. Middeleeuws is hij in elk geval. lk denk veertiende-eeuws, dus r3oor4oo. Cezien de lengte van de angel die boven de greep uilsteekt, moet er oo¡t
een ijzeren knop (gevestknop) ofkap ofsluitplaatje op hebben gezeten. Soms
was het uite¡nde van de angel direct op de knop vastgeklonken, soms zat daar

bovenop nog een apart klinkknopje.
De vorm van de pareerstang, die relatief groot is, doet mìlitair gebruik vermoeden want een burger probeerde gewoonli.lk niet te gaan 'schermen' om een
zwaardslag af te weren. De meeste, vermoedelijk burgerlijke dolken en dolkmessen uit de l\/iddeleeuwen hebben daarom nauwelijks een pareerstang, soms
zelfs helemaal niet of alleen maar een schijf of een stootplaatje, soms een
enkele zgn. pareerdoorn. Het kan zelfs zijn dat de pareerstang oorspronkelijk
van een zwaard is geweest, want ik kan dankzij uw goede close-ups aan de
onderkant zien dat de klingspleet veel te groot is voor de kling van deze dolk.
Ook kan de pareerstang ouder zijn dan de rest, b.v t3e-eeuws. Voor zover ik het

niet goed kon determinerenj
- Tinnen (hol) beeldje van een heilige, 7,5 cm
hoog en in betrekkelijk goede staat. In die
omgeving veelal I8e-r9e-eeuwse muntjes
gevonden.

- Bronzen voorwerp, te zien is dat het z (liefdespaarl) figuren zijn, met een soort van clip/
rlemhanger erachter. Onder de figuren zit een
soofi van oog, dat wellicht gesloten is geweest,
om misschien te dienen als hanger voor het
een of ander .... Ze\î zou ik zeggen r6e-eeuws,
maar de functie is mij onduidelijk.
PS: ikheb niet echt
een andere manier om
de voorwerpen te
scannen of te mailen;
of moet ik ze in een

van de foto's kan beoordelen is de greep van notenhout gemaakt. (determinatie
J. P. Puype, voormalig hoofd conservator Legermuseum, Delft)

ander format sturenl
Kunnen jullie me
hiermee helpenl
Bvd. & Groet, Roger
van Nieuwenhuyzen,

Yraag

Ri1land.

6'.

Geachte heer Koning,

Enige tijd geleden heb ik in de buurt van Houten een gouden voor-werpje
gevonden waarvan ik niet precies de functie weet. Het liikt mii een l¡edel of
oorbel, en is gemaakt van heel dun goud, waarbij aan de zijkanten een naad
zichtbaar is. De hoogte bedraag 3,3 crn en op het dikste gedeelte ìs hij r,5 cm
breed. Het oogje aan de bovenkant vertoont duidelijk sporen van slijtage (zie
foto). Ik kan geen merkjes vinden. Kunt u mij ver1ellen wat de functie is
geweest en vooral wat de ouderdom is. Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet, Erik Machiels

Antwoord:

Het

lvl

ar¡abeeldje lij kt

ons laat, zo 1ge-2oe
eeuw
Het mannetje en vrouwtje nog nìet eerder in deze uitvoering gezien. Komt wel als riemhanger voor. Meestal
middeleeuws. De uitvoering is tamelijk grof, maar dar
zou er juist op kunnen wijzen dat het misschien een
vroeg stuk is. Ook het fraaie patina wìjst in die rìchting.

Oproep Fries Museum

Da?aru
Rubriek waarin enkele vaste gegevens van een detectoramateur
ingevuld worden en waarvan de pen
doorgegeven wordt aan een kennis.
Minimaal een provincie verder.
Naam:

Winand Martens $4jaar)
Zoekt sinds: dec. r985

lloonplaats:
Velserbroek.

Zoekgebied:
Planet earth.
Vaste zoekmaat:

Nee (wisselende kontakten).
Gebruikte detector(s):
C-scope lB-roo, C-scope 99o D, Tesoro
Silver Sabre, Compass Coin scanner,
White's Eagle SL ll, Minelab Relic Hawk.

-E

;
Bij het Fries Museum kreeg Evert Kramer een
vondst onder ogen die hij en andere specialisten in zijn directe omgeving niet konden
thuisbrengen.
Twee detectorzoekers uit Heerenveen kwa,
men het voorwerp brengen. Het is een zwaar
bronzen beslagstuk met kruismotief, ovaalvormig met bevestigingspennen. De eerste
reactie was dat de bevestigingspennen
kunnen duiden op een umbo of schildknop,
gordel ofpaardenbeslag, deksel van pyxes
(gebru i kt bij katholieke eredienst), kettingver-

dele¡ leerbeslag.
Bovenkant centrum kruis aanhechting (soort
handgreepl) afgebroken.
Maten ruwweg: lengte 75 mm, breedte

mm, hoogte 3o mm, lengte bevestigingspunt 14 mm. Een datering moet worden
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gezocht in de late middeleeuwen.
Het voorwerp is gevonden in ZuidwestFriesland en van de vindplaats is bekend dat
in die omgeving een kerk in brand is
gezet/verwoest en dat er in de Middeleeuwen
een veldslag heeft plaats gevonden.

Het museum roept de lezers op om bij herkenning van het stuk, contoct op te nemen met de
redactie of met dhr. Evert Kramer van het Fries
Museum te
Leeuwarden,

Zoekfrequentie:
i.v.m.3 kinderen nogmaar gemiddeld z
uur per week.
Mooiste vondst:
Romeinse schatvondst: 44 zilveren
munten.
Oudste vondst:
Neolitische pijlpunt.
Raarste vondst:
Midden in het bos op een halve meter
diepte z kentekenplaten van een Amerikaanse diplomatenauto. Na melding
heeft de politie dezelfde avond het bos
nog afgezet.

duim omhoog voor:
Zoekers die "alles" mee naar huis
nemen ook al is het geen munt en die bij
twijfel niks weggooien.
Een

Een duim omlaag voor:
Zoekers die klagen dat ze nooit wat
vinden.

Lid van:

AN!í8.
Op zoek naar:
Munten met het jaartal zo5o.
lk geefde pen door aan:
Cerrit Clezer uit Maasbracht alias
Krokdundee van Limburg.

Bron: www.sna.nl

Wageningen
Een aantal leden uit
Wageningen is druk bezig

met de voorbereiding van
een tentoonstelling in
Wageningen.
De tentoonstell i ng geeft
een overzicht van wat
men gevonden heeft en
wat verder met de hobby
te maken heeft.
De tentoonstelling zal
waarschijnlijk van start
gaan op 9 december en
is te bezoeken in de
Casteelse poort te Wagenrngen.

- 26 NOV 2oo5 T/M z6 MRT zooS
Forum Hadriani. De verloren stad
Forum Hadriani was lange tijd de hoofdstad van het Romeinse
district van de Cananefaten, een Cermaanse stam die het gebied
tussen de mondingen van de Maas en de Oude Rijn bewoonde. De
tentoonstelling geeft een beeld van de stad, haar bewoners en haar
onderzoekers. Naast tekeningen en foto's van de oude onderzoeken zullen er ook vondsten uit de lopende opgraving te zien zijn.
Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide publicatie, waarin
aan de hand van de huidige inzichten een beeld wordt geschetst
van Romeins Voorburg.
lnlichtingen: Museum Swaensteyn, Herenstraat tot, Voorburg,
o7o-j86 t6 7j, woensdagtfm zondagvan 13-17 uur
VOORBURC

- ro DEC 2oo5 T/M 7 MEI zoo6
Nijmegen, oudste stad van Nederland
Met deze tentoonstelling laat Museum Het Valkhof bezoekers
kennis maken met het roemrijke, Nijmeegse verleden. Het museum laat de hoogtepunten zien van wat er de afgelopen z5jaar bij
archeologisch onderzoek is gevonden.
lnlichtingen: Museum HetValkhof, Kelftensbos 59, Nijmegen, oz4j6 o 88 o 5, www. m useu m h etvalkh of. nl
NlJIVECEN
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DEALERPAGINA
HeadhunterD
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De compacte waterdichte koptelefoon geeft een perfecte geluidsweergave. De hoofd-telefoon is voorzien van zachte comfortabele
oorkussens die de omringende geluiden perfect buitensluiten.
De Headhunter Diver is een professionele lichtgewicht onde¡rvater
metaaldetector uitermate geschikt voor duikers die op grote
diepten zoeken. Deze detector is waterdicht tot 30 meter
Specifietie:

Diver:

kHz Schotel: Open 20cnÌ
Audio frequcntie:400 kHz Knoppen: vol,
Frequentjc: 2,4

discr, sens met cLick-positie Cebruik op:
Zoùt en zoct wâter en laod Duiklemogen
wâterproof tot 30 meter Batrerijenr 9 Volt
alkal ine

lleb je al een kwaliteit koptelefoon?
Dan is er nu Y(x)r jou de Pocket
UniProbe! Met alle mogelijkheden
van onze UniProbe welke je gebrui
kt metje koptelefoon.

Headhunter

D

NTE

Speelman Detectors
Roelof Speelman
Tussenpad 28
7833 CT Nieuw A dam

Tel.059l-55.26.35
www.xp-detectors.com

FL

De Headhunter Wader is een professionele lichtgervicht ivaterstrand/land detector voor het zoeken aan stranden, maar ook een
apparaat ivaar de akkerspecialist uitstekende tesultaten mee kan
halen Uiteraard heeft u met deze detector van een regenbu-

itje geen last meer
Wader:

kHz Schotel: Open 20cm
Audio frequentieì 400 kHz Knoppen: vol,
discr. sens mer click positie Cebruik op:
Frequentie: 2,4

Zout en zoet wate¡ en 1ånd Duikvemogen:
waterproof tot 2 meter (niet geschikt voor
duilen) Balterijen: 9 Volt alkaÌjne

ND

Flevo Detectors
rüilko Rook

Kerþad

DER

Speclf,ætle:

18

8316 DB Marknesse
Tel. O521-203.929

www.flevodetectors.nl

GELDE

D
Atlantis Metaaldetectors

Wil Hofman
Wingerdstraat 6
6641 BN Beuningen
Tel.024-61 .14.063
www.metaaldetectie.com

Munsters Detectie

De eerste compâct, lichtgewicht
all-in-one metaaldetcctor koptelefoon zeergevoelige grond probe en
Pulse Inductie Metaaldetcctor in de
oorschelp ingebouwd.

Een Dete r-Pþ
dealer bil u in de buuÉ

Keepstraat 2
Een professionele lichtgewicht landdetector Alle eigenschappen van
de waterdetectors zijn gebruikt in de ontwikkeling van de Land
Pro. In een handomdraai klik je de probe van de steel om het
gevonden voor werp te pin pointen De kans een lvaardevol voorlerp te beschadigen tijdens het uitgraven
wordt met het gebruik van de probe aanzienlijk

5'702LH Helmond
Tel. 0492-51 4.194
ww\Ã/. metaaldetec tof.nl

kleiner.
Specifiætie:
Frequentie: 4

Land Pro:

Steenbergen Detectors Hulst

kHz Schotel: Open 20cm

çf,=
Nu is er ook een rvaterdichte pin-

pointer voor onderwater

zoektochten voor al je favoriete duik-

plekken!

Marc Steenbergen
Bontehondstraat 3-5

4561 BA Hulst

Tel.01l4-370.480
www.detectorpro.nl

Headhunter PULSE
De compacte waterdichte koptelefoon geeft een perfecte geluidsweergave. De hoofdtelefoon is voorzien van zachte comfortabele
oorkussens die de omringende geluiden perfect buitensluiten . De
rvaterdichte Pulse is een gespeciaìiseerde waterrnetaaldetector, uitemate geschikt om mee te duiken !
Speclfiætia:

Pulse:

Frequentie: 2,4 kHz Schotel: Open 2714
cm Audio frequent¡e: Regelbaù. Knoppen:
vol, discq sens met cl¡ck positie Cebruik
op: ZouFzoet watcr en land DuiÌvemo
gen: tot 30 meter Batterijen: g-Volt alkaline
tot 50 uur SteeL: 3 delig geanodiseerd
alu min

qi.¡

ium

l,iaag naar de gÉtl3 catalogur
Detoctof+ro d€.lar
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EEilVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID

E]I PERFECÏE DISCRIIII]IATIE
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De X5 van Troy onderscheidt zich van andere

GA

-çi
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detectors door alleen
datgene te bieden waar je tn de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discriminatie,
wee r beste n d i g, I i chtg ew i ch t, g e b r u i ke rsv r i e n delijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.

,|l

I.

l.r

t,

l1
rd
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" concentrische sch ijf .
U zult verbaast stãan over
1
de prestaties.
7

o
Waarom u nu k¡est voot een
C.scope, Fisher of Troy detector

bij Gelan:

t¡

.

Wii hebben ruim 25 jaar

.

Wii hebben een goed contact

.

Wii hebben leveringen rechtst-

.

Wil ziln op de hoogte over de

efvafrng
met de labrikant

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

reeks van de fabrikant
laatste ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle
verbeteringen aan de detectors

.

Wii hebhen alle modellen

op

voorraad

.

Wii leveren detectors met CE

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48,

.

Wii hanteren

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

.

Wii leveren met Nederlandse

.

Wii ziln ook open op zaterdag

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

keurmelk
een eigen

garantietermijn van 3 jaar
hantlleidi ng
(na afspraak)

CSC

PE

m-scoPE

''

,

ìÕö;"'Jå"Jl¿.
instrument

fl36-xz

Gevoelige maar
| 6s1
toch stille detector, 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.

C5660 het

dat u nodig hebt.

1270

frtElffi

De 990 is niet
voor niks,

sinds zijn

introductie

Effi-É,ffi

een van de meest

l1n

ìJ
:'

li?

,l

\
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verkochte detectoren. C5990XD
discrimineert gelijktildig 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.

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
I

nog de tijd besparende'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.

t¡

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 5MD 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 CSl220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste 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

cs5MxP
Hoge prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de CS5MXP.
Snelle respons met extra grote dekking, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
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een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. -toons audio
systeem, zelf in te stellen programma's, zout stand voor het strandzoeken, Notch discriminatie, zeer nauwkeurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.
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zoekschijl pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en laderaansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterijcontrole.

cz-20
De CZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en waterdicht is tot 75 meter. De gepatenteer-

Newforce Rf
Prof essionele 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.
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de 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.
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