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Kleine kr¿chtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up detector le gebruiken De Compadre heeft 0discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte '15 cm
schilf, waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer

€ 299,-
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Als je een detector koopt voor
één van je gezinsleden of als backup, denk dan eens aan deze
detector. Weegt 999 gram! Enorm
goede prijs/kwaliteitsverhoudinq !

€

De Cortes is

399,-

Gibola

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

€

529,-

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint schakelaar lijkt er niet veel veranderd, Niets is minder waar!
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
I kilo, terwijl er toch een schijf
onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

Vaquero

€ 649,-

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJóN de
i
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 liefheb.
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!
De detector voo¡: 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

voor grote ter¡einen met weinig vervuiling.
klei en andere zware grond.
E-/

Verschil tussen beide detectors is dat de
Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Twee nieuwe zoekschi¡ven van
Iesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero

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.

POWERTIFT 20

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers v¿n gevoelige detectors een
topper Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra

grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extrâ kleine 1 5 cm concentrische
schijf voorradig De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan
schijf en met 21 x 24 cm concentrische schijf Respectievelijk

€

949,- en

€

999,-

Excalibur 1000

€

1495,-

l'lt

'1000 is de onderwaterDe Excalibur 800 en
variant van de Sovereign. Werkt dus ook op l 7
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
¡n zoet- en zout water (totaal geen storing, noch van zout, noch van
mineralen en toch uitstekende discriminatie van ijzeç cokes en zilver
papier. Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector

te gebruiken. Wordt geleverd met: ladet waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap

Vooral op grote akkers en stfanden is succes
gegarandeerd. De Explorer ll en de Quattro

digitale detectors te
uergel¡¡ken omdat ze gel¡iktiidig zowe¡ zeer
z¡¡n n¡et met andefe

hoge als zeer lage frequenties (28) de grond
in sturen. Hierdoor z'lin ze biizonder gevoelig

voor zeer kleine muntjes en een onvergeliikbaar dieptebereik hebben voor grote munten
en voofwefpen,

€,949,-

Musketeer Advantage
Professionele analoge detector voor de prijs van een middenklasser!
Prima akkezoeker en scoort vooral zeer goed op klei en andere zware
grond, omdat er een wide scan zoekschijf gebruikt wordt. Zoekschijf:
keuze tussen 20 of 25 cm schijf (met beschermkap). Grondontstoring:
zelf in te stellen. Werkfrequentie: 5

kHz.0m te bouwen tot
heupmodel. Gebruik:
8 penlight batterilen.
Garantie: 2 jaar.

€

549,-

oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.

Atlantis M etaaldetectoren

(Wil) Hofnan Electronica (024) 67 74 063

De Ttüe StinzeÍt
metaaldetectie

verkoop verhuur

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.detriiestinzen.nl
Wilt u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-29419977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraal 21, Kollumerzwaag (Friesland)

Inhoud
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Van het Bestuur
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Beste |,eden
Na een grootse zoekdag is hier ìn het oosten
de winter ingevallen, niks meer zoeken en tot
je enkels in de modder. En dat terwìjl de
velden er zo mooi bij lagen. We hopen maar
snel op beter weer.

De kleipijp als

bijvondst
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r Tips van het Web
o Museum agenda
o Zoekdagnederweert
o Ba(h)(k)-stenen
o Varia
. Vraagbaak

Helaas krijg ik de laatste tijd weer mailvan mensen die zich
beklagen over het feit dat mensen ongevraagd hun land belopen. Dat is uiteraard zeer vervelend. Een ieder weet dat het
wel zo netjes is om eerst toestemming te vragen We hebben
niks aan boze landeigenaren die hun beklag gaan doen, en dit
bovendien ook in hun omgeving gaan door vertellen Dan zijn
velden straks in een bepaalde omgeving niet meer te bezoeken.Het is een kleine moeite om even bij een boerderij aan te
kloppen, ook al ben je er al eerder geweest' Laat ook eens zien
wat je gevonden hebt. We zijn meTziin allen ambassadeur van
de vereniging, laten we ons daar dan ook na gedragen'

32

De automatische incassokaarten komen in grote getale binnen, Er zijn natuurliik mensen die hìer niets in zien, dat is ook
geen probleem. Let u er dan wel op dat u het bedrag nuzelf
voor t jan zoo6 over moet maken .U krijgt dus geen acceptgi-

33

ro kaart meer toegezonden'
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Hopende dat de sneeuw en het i,is ons niette lang parten
speelt wens ik u fijne feestdagen en een hoop mooie zoek
uren op de velden.

Met vriendelijke groet,
Roy Hutters
voorzitter

Bestuursleden
Roy H utters

Algemeen/externe betrekki n gen
Martin de Witte

Bandìjk 6o

Kapelweg

z¡96 NC Terwolde
Tel. (o57r) z9 rr 45 (voorkeur e-mail)
wcr.h utters@detectoramateu r nl

38r8 BE Amersfoort
fel o6 z6 694 987 (voorkeur e-mail)

Voorz¡tter

Pen ni

n

57

m de witte@detectoramateur nl

gmeester/secretariaat

Aftreden W. Brøndhof
Helaas heeft ook Wouter Brandhof te kennen gegeven dat hij
het bestuur om privé redenen niet langer kan steunen'
Uiteraard vinden we dit zeer spijtig, we wensen hem al het
goede in de toekomst.

Zoals men kan zien, wordt de spoeling qua bestuursleden erg
dun. We vragen dan ook nog steeds leden die ons kunnen
helpen met het draaiende houden van onze mooìe vereniging'

Natasja Verburgh
Banckertstraat 4
38r4 SZ Amersfoort

o5- (voorkeur e-mail)
n d verburgh@detectoramateurnl

Roy Hutters

Eindredactie magazine
Mart Hoffmann
Van Beresteynstraet 85

Omdat de bestuursleden ook

z614 EB Delft

een gezinsleven hebben vragen
wij u bii voorkeur de e-mail te
gebruiken.

Tel (or5) zt 36 zg8 (voorkeur e-mail)
m hoffmann@detectoramateur nl
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Van het bestuur

Lidmaatschap

Vøn de redøctie

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt alti¡d per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met eenjaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers

Beste leden,

te

Voor u ligt het laatste magazine van al weer het r3e jaar. Voor het komende
jaar hoop ik dat het blad zich verder blijft ontwikkelen zodat iedereen van
het magazine blijft genieten. Gesprekken met specialisten op diverse
gebieden die direct op onze hobby betrekking hebben, zijn in een vergevor-

Steunleden

van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk op r november schriftelijk binnen
zijn De contr¡butie bedraagt per r januari zoo6:
Leden binnenland

derd stadium, zodat u kunt uitkijken naar fraaie artikelen.
Omdat we zoveel mogelijke aspecten van de hobby proberen te behandelen,
hebben we naast zoekverhalen ook artikelen over bijvoorbeeld detectortechniek, zoektechnieken, determinatie van voorwerpen en munten nodig.
llilt u artikelen schrijven voor het magazine, ofkent u iemand (een archeoloog, verzamelaar of een historicus bijvoorbeeld) die een artikel zou willen
schrijven voor het magazine, laat het ons dan weten.

ln dit magazine kunt u genieten van een gevarieerd aanbod van artikelen.
Voor als u echt niet kunt zoeken in de donkere dagen en toch meer uit de
hobby wilt halen, zijn er twee boekrecensies van Leon Mijderwijk en de ,Tips
voor het web' van Koen van Santvoord Aan grotere artikelen is er een fraai
artikel van Jos Benders over Gelderse middeleeuwse munten en een determinatieartikel over kleipijpen van Tjibbe Noppert. Verder nog de vaste
rubrieken zoals de vraagbaak, column, museumtips, twee pagina,s varia,
raad de foto en inzendingen voor de 'vondst van het jaar,
Terugblikkend op dit jaar is er een hoop gebeurd, leuke maar ook minder
leuke dingen. Één van die minder |euke dingen is, dat ik tegenwoordig een
stuk minder tijd heb om te schrijven.Toch zijn er gelukkig leden die in zijn
gaan zien dat we niet zonder elkaar kunnen, en komt er steeds meer
respons op de oproepen om een stukje te schrijven.

Vanafdeze plek wil ik alle leden van de redactie, de vaste schrijvers van het
Detector Magazine en de leden die artikelen hebben ingestuurd, bedanken
voor de inzet die zij ditjaar hebben geleverd.
Namens de redactie, wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en
vondstenrijk zoo6 toe.

€ 8,-

Leden buitenland

€ 3o,-,

via incasso

€ 29,-

€ 35,-.

Postbank r675ooo t.n.v. De Detector AmateuL Leeuwarden

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz, komen

Determ

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor determinatie van door u
gevonden voorwerpen dient u een

van de vereniging te¡echt Vandaar
dat we de adressen weer eens op

i

n

atie/vraagbaak

een rijtie zetten. \)lilt u zoveel

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

mogelijk schriiven/mailen ín plaats

fohan Koning

van bellenì!l

Roodborststraat zo
89t6 AGLeeuwarden

Activiteitencom missie

vraagbaak@detectoramateur. nl

Voor vragen, suggesties enz. over
zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,
Meerpaal zl8, 9732 AM Groningen, Tel. (o5o) 541B96.

Ledenad m in istratie

zoekdag@detectora mateu r.nl

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

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de vereniging dient u een
pasfoto op te sturen met op de

Natasia Verburgh
Banckertstraat 4

achterzijde vermeld uw naam en

3Et4SZ Amersfoort

adres aan de ledenadministratie van

admi

n

istratie@detectoramateu

de vereniging.

Mart Hoffmann,
Eindredacteur

Co

Vøn de penningrneester

Contributie
Beste Leden,
Een groot aantal leden heeft inmiddels de incassomachtiging retour
gezonden voor de contributie van 2006. Een aantal leden heeft de
contributie voor 2006 overgemaakt op een rekening van de vereniging. De leden die nog geen machtiging retour hebben gezonden en
de contributie voor 2006 nog niet hebben betaald, wil ik er nogmaals op wijzen dat u dit jaar geen acceptgirokaart zult ontvangen.
lndien u ervoor kiest een incassomachtiging af te geven, verzoek ik
u de machtig¡ngskaart, welke was bijgesloten bij magazine g3, in te
vullen en getekend te retourneren aan: De Detector Amateu¡
Banckertstraat 4,3814 SZ Amersfoort. lndien u geen incasso wilt
afgeven dient u er zelf zorg voor te dragen dat de contributie voor
2006 (€ 3o,-- binnenland en € 35,-- buitenland) wordt overgemaakt
op het rekeningnumme-: van de vereniging. postbank r675ooo
(iban N 193 PSTBooor 6T5oBlCPSTB N Lzr) of Rabobank I o.Z6.gl.o48
(iban NLogRABOoroT68ro48BlCRABONLzU) ten name van De
Detector Amateur te Amersfoort.
Natasja Verburgh,
pen n ingmeester

lofo

n

Detector magazine is het verenigingsblad van
rDe Detector Amateur' en verschijnt
6 keer per jaar.
Sluitingsdatum kopij en advertenties: 3o januari zoo6
Redactie

M. Hoffmann (eindredacteur)

C.B Leenheer

j. Koning,

Vl. van den

Brandhol K

Bot, J. Bosma (fotografie)

Adviseurs en medewerkers redactie:

l.Ziilstra, H..l E. van Beuningen, M A Holtman
Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken r53,
9zo5 CL Drachten,Fax (o5tz) 545t t7,

e-mail: redactie@detectoramateurnl
Advertenties
Tarieven op aanvraag bij Crafisch bureau Creatype. Het bestuur behoudt zich
het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

Vormgeving en layout
Ë Crafisch bureau Creatype, Drachten, (o5tz) 5452 4o
Druk:
De Marne, Leens
ISSN: r386-5935

O Copyr¡ght: Niets uit deze uitgave mag worden
verueelvuldigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotografie, microfilm, internet of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande,
schr¡ftelijke toesteñm¡ng van de redåctie
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Vacatu res in de veren iging
Vacature
Het is nu een jaar dat het
huidige bestuur bezig is.

ln dit jaar is er een hoop
gebeurd en gedaan.
Ook zijn er drie bestuurs-

r (bestuurslid)

zoeken dus drie nieuwe bestuursleden die hun tijd en kennis met ons willen
delen om de vereniging slagvaardiger te maken. Wat we wel hopen van nieuwe
bestuursleden is dat zij gemotivee rd ziin en enige kennis van zaken hebben, hetzij
op bestuurlijk of op archeologisch niveau. ln de regel komen alle bestuursleden
om de twee maanden bij elkaar voor een bestuursvergadering ergens in het land.

lle

Wanneer u in een commissie zit,kanhetzijn dat er nog andere vergaderingen
worden belegd, of dat u bij een officiële instantie op bezoek gaat voor besprekingen'

leden om persoonliike

Hebt u ínteresse, meld u het dan onder: bestuurslid

redenen opgestapt,

Vacatu re 2 (vertegenwoordiger)

waardoor we op vier

Als nieuw bestuur zien we ook dat er nog veel zaken zijn waarvoor we heel hard
vrijwilligers nodig hebben. Als men zich aanmeldt kan men eventueel aangeven
wat men wil en/of kan doen.

bestuu rsleden u itkomen.
Daar we alle vier een drukke

baan hebben ofop
on regel

matige tijden werken

is vier bestuursleden voor

we krijgen geregeld uitnodigingen voor lezingen in het land van diverse archeologische verenigingen of instanties. Helaas moeten wij als bestuur regelmatig verstek laten gaan door hetfeitdatwe het niet redden om daar aanwezigte zijn.
Ons doel is dat er over het hele land verspreid leden zijn die als afgevaardigde van
de Detector Amateur ons willen vertegenwoordigen. Vaak resulteren deze
contacten in duurzame samenwerkingen die in het belang zijn voor de vereniging,

dus onze hobby.
een vereniging als de

Detector Amateur echt te
weinig.

lle

willen terug naar

zeven bestuursleden om de

Hebt u interesse meld u het dan onder: vertegenwoordiger

Vacature 3 (algemeen vriiwilliger)
ook hulp bij zoek- en archeologische dagen is van harte welkom.

En zo ziin er nog

wel meer zaken waar we vriiwilligers bij kunnen gebruiken.
taken goed te kunnen
Hebt u interesse meld u het dan onder: algemeen vrijwilliger
verdelen.
Beste leden het moge duidelijk ziin dat we hard bezigziin om een nog beter georganiseerde vereniging te worden, die altiid en overal aanwezig wil zijn om de
hobby en de vereniging zo goed mogeliik te promoten. Om dit te realiseren is uw
hulp hard nodig. lle hebben de hoop dat u massaal gaat reageren.
Bij voorbaat dank, het bestuur van de Detector Amateur

Meer inlichtin gen enf of aanmeldingen bij het secretariaat: pag.

5.

Een verhaal ove r
zonl ergern rs en
se

rvice

Het was weer zomer, tenminste dat zou het
moeten zijn en er stond een vakantie gepland
naar Frankrijk.
lVe hadden geen doel gekozen en meestal
nemen we een detector mee, dus zo ook deze
keer.

Miin C7-zo van Fisher was een half jaar daarvoor gerepareerd maar was de doos nog niet
uit geweest. Aangezien er eventueel de mogelijkheid zou zljn om weer eens wat watervondsten te doen, was ik gekomen tot deze keuze
en het werd ook wel weer eens tijd.
We waren relaxed gestart en na twee dagen, net

voorbij midden-Frankrif k op een simpele kleine
camping beland waar een zwemwatertje bij
was met een strandje.
Meteen 's avonds zijn we te water gegaan. al
gade geslagen door wat nieuwsgierige blikken.
Mijn re signaal was een twee eurostuk. Niet
slecht dacht ik nog, maar toen werd het stil in
de koptelefoon en ik begon mif af te vragen of
het hier al leeg gezocht was.
lk haalde mijn schotel langs mijn waadschop
en hoorde nietsl Wát een ergernisl Naar de
kant, alles nog eens gecontroleerd, maar er
was niets meer aan te doen. De detector bleek
nog steeds stuk. Na het wisselen van een
zoekschijf waren de problemen 3 iaar geleden
begonnen en ondanks diverse reparaties stond
ik nu met een defecte detector.

naar Nederland zou komen om een andere op
te halen!
Na een half uurtje overleg met zijn collega,
werd ik teruggebeld dat ik een nieuwe kon
krijgen en ze hem ook wel wilden opsturen
naar mijn vakantieadres (wat ik niet had)l
lk kreeg het in mijn bol en ben met Natasja
r4oo km naar Den Bosch gereden, waar we
vroeg in de avond bij Frits thuis werden ontvangen en meteen mochten blijven eten.
Bedankt nog Fritsl Na het eten en gezellig
gebabbeld te hebben over de hobby, zijn we
nog een heel eind teruggereden met de nieuwe

detector en zetten om halftwee's nachts ons
tentje op op een kleine camping municipal.
Tijdens de vakantie heb ik de nieuwe CZ-zo
r5 uur aan de tand gevoeld en er r3 maal goud
mee gevonden waaronder een r5 gram zware
gouden ring met 7 diamantjes, 45 gram in
totaal!
Al met al is het toch nog goed gekomen
dankzij Celan Detect¡esystemen.

lk baalde enorm en Natasja liet mij na een half
uurtje mokken op de kant met haar Stingray
zoeken waar ik deze vakantie mijn eerste goud
mee vond, een ltaliaans gouden muntje uit

En natuurlijk niet in de laatste plaats door het
begrip van Natasja die met mij het hele stuk
terug naar Nederland reed.

1954.

Super bedanh! Wat een service!

De volgende ochtend was ik al heel vroeg
wakker en was nog steeds chagrijnig. Opeens
wist ik dat ik hier iets mee moest anders zou ik
de hele vakantie blijven mokken.
lk ging Celan bellen om o9.oo uur en kreeg al
snel Frits Dorna aan de lijn die ik niet al te
vrolijk toesprak en uitlegde dat ik nog steeds
een defecte detector had en dat ik wel 'even'

Bas Verburgh

Verrass ing
Mi.jn vrouw Ans, komt buiten met de telefoon en zegt: "Er is
iemand voor je met leuk nieuws". Het was Ruud de Heer
van Detector Systems Holland.
Ruud vertelde dat, door mee te doe aan de loterij, die naar
aanleiding van het 55-jarig bestaan van White's en het r5jarig dealerschap van D.S.H., gehouden was, ik een detector

had gewonnen.
Dat is inderdaad heel leuk nieuws.
De afspraak werd gemaakt dat we de volgende zaterdag
naar Zalk zouden komen.
Om half p werden we verwelkomd door Ruud. Bakkie koffìe,
vondsten bekijken en over de hobby kletsen. En vooral niet
vergeten mijn prijs in ontvangst te nemen, de White's Prizm
ll. Volgens Ruud, de perfecte strand- en stortzoeker.
Nog wat nagekletst en dan weer huiswaarts. Voor ons nog z

tfzuur

rijden.

Langs deze weg wil ik dan ook D.S.H. en met name Ruud de
Heer bedanken voor weer meer plezier met onze toch al erg
plezante hobby.
PIEP ZE,

Eugene Swarts

ttlítt e{ het
wßgotvíne
ooK fu zr,06
ouúvnnt?,n?
l{ijk indien u nog
niet heeft betaald
op pag¡na 6.
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Registratie

ZC.Ç€LsT€MP€15
Vindplaats:

Dronrijp;bij de N.H. kerk

Vorm en materiaal:

Rond met handvat en oog, brons

Collectie/data:

Parliculiere collectie
s'ETJoDIS-VOPINGA-DE DRORI; :
zegel van Ede, Yde of Eyde Vopinga
(Foppingal)
Van Dronrijp

Randschrift:

Voorstelling:

Pelikaan op nest met jongen

Datering:

Ca. r4oo (wijwel zeker tussen ry75 en
r475)

u

z
z
o

z
I

q
ö
ts

Literatuur:

o

Enkele letters van het randschrift,
waaronder de P van vopinga zijn onzeker. In Dronrijp leefde in de late
middeleeuwen een (adellijk?) geslacht Foppinga. Mogelijk behoorde Eijde
die waarschijnlijk pastoor of vicaris was tot deze familie.

Opmerkingen:

Determinatie gew¡chten Zoekdag Nederweert
Hier in het kort de gedocumenteerde gewichten e.d., van de zoekdag in Nederweert-Eind op
Op zich bekend materìaal met een Paar verrassr

-

- loden gewicht Arnhem
- blokknopgewìcht Hoorn

I

DECAGRAM, Franse tijd

Byzantijns gewichtje, 4,t

Loden gewicht, r/8 lood, Den Bosch,'76'.

-

z loden gewichten van Maastricht, beide
Rond Frans muntgewicht, voorstelling

Loden gewicht, 'tl4 pond, vondst Zouteleeuw

-

zittende vorst op troon, 3,8 g.
Messing plaatgewichtje, o,867 g, aanduiding

bren gen.

-

Muntgewicht,'r f z Provinciale Rijder, M.
Molckman Middelburg r6o5, prachtige harde
groene patina.

Knopgewicht,

XXOOOO (Fofo t)
Loden muntgewicht,8 Real (zilver), ca. r6oo

tl4pond,

Heusden,

-

-

Loden gewicht,

I lood, Eindhoven,

jaarleller Z.

I

DECACRAM, Franse tijd

(r8oz- r8rz), geijkt met 96 boven rA en
Franse adelaar.

-

IZ

't
lz pond sluitgewicht,
geijkt door L. van de
moorkop,
gietersmerk
Nederlanden, ca.
in
de
Noordelijke
Cheere

6oo

Loden gewicht,

foto
't

lz

pond, geijkt met B4o,

848, B5z, vermoedelìjk uit de Beemster
Messing blokknopgewicht van Hoorn, t/z
pond, geijkt t76't -1785.
Loden gewicht, tlzpond, vermoedelijk

Arnhem,l7zo.

38 en

Loden gewicht, r/8 pond, vaak gestempeld
met forse jaartallen, o.a. '69'.

Deksel van een

r

Loden gewicht,

jaarleller 7.

-

-

oordfra ns).

-

(Belgisch Limburg), omgekeerd taps, geijkt
met een huismerk dat ik nog niet thuis kan

-

tl4pond, jaartal

Middeleeuws muntgewicht, Franc à Cheval
Middeleeuws muntgewicht, Fiorino (verm.

r/8 pond, Rotterdam, jaarlet-

Loden gewicht,
ter gotische m.

-

Loden gewicht,

onduidelijk stadsmerk, vondst Beek en Donk

r lood

kwamen:

-

-

g, vondst Betuwe

-

N

Overzicht van de gewichten die me onder ogen

-

4...

(Foto z).

ngen:

- knopgewicht

- Middeleeuws muntgewicht voor een Fiorìno
- Loden gewicht, z lood, geijkt Roermond
17
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[Rio Holtman]
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Ringedingetjtt (g)
Zeemeeuwen heten ze in de volksmond.., wie kent
ze niet, die grote zilverwitte vogels. lk heb het

natuurlijk over de zilve¡meeuw met zijn forse
postuur, vleeskleurige poten, witte lijf zilvergÅize
rug en gele snavel met rode vlek. Vaak in havens op
dukdalven en op stranden goed te bewonderen.

Mijn vriend Roland-fan Buijs uit Oud-Vossemeer
heeft er een heus studieobject van gemaah. Via hem
bereihen mij ook enkele ringen, gevonden met de
metaaldetector uit het Deltagebied.
De eerste ring met opschrift, Vogeltrekstation

Arnhem, Holland 5.332.261 kent een leuke voorgeschiedenis.

juni r998 als nestjong in
'het Markiezaat' bij Bergen opZoom, vervolgens
werd de ring van z3 september tot rz oktober enige
De vogel was geringd op z8

Noord-Frankrijk, maar sommige vogels werden ook
langs de Noord-Hollandse kust waargenomen, tot
zelfs in het Nederlandse en Duitse waddengebied.

dan rijk, aangezien ze behoorlijk wat rotzooi van de
stortplaats meenemen naar de kolonie die dan weer
letterlijk tussen alle industrieën in zit. Deze vogel
was echter de Schelde overgevlogen en mogelijk op

Een tweede

ring þgeltrekstation Arnhem, Holland

5.410.534\ werd op r3 oktober zoo4 gevonden met
de metaaldetector door Marein Verbeek uit Tiel. Hij

trofde ring aan in de polder van Wouwse Plantage
(Noord-Brabant). Navraag bij het Vogeltrekstation
wees uit, dalde ringz4 km verderop was omgelegd
aan een jonge zilvermeeuw in het natuurgebied "Het
Verdronken land van Saeftinghe" in ZeeuwsVlaanderen op 4juli zooz. Zoals de naam al doet
vermoeden is dit gebied een buitendijks natuurgebied waar de meeuwen vosvrij kunnen broeden op
oeverwallen, omsloten door diepe kreken die twee

weg naar de Belgische kust, alvorens hij in Groede

om het leven h,vam. Veel meeuwen uit de kolonie
van Vlissingen-Oost vliegen naar de Belgische kust

enzijn dan te vinden in en rondom de zeehavens of
op de golfbrekers. ln Oostende zijn de zilvermeeuwen zelfs zo tam, dat ze uit je hand komen eten.
Niet verwonderlijk, want er staan enkele tientallen
eet- en viskraampjes waar menig meeuw loopt te
bedelen om iets eetbaars. Uit het ringonderzoek van
Roland-Jan is gebleken, dat de meeuwen de vissersboten volgen. Een zilvermeeuw,

die's ochtends

achter een boot aan vlie$, vanuit Oostende, kan 's

malen afgelezen met een telescoop op een vuilstortplaats in Muenster (Dld). Sommige mensen hebben

keer per etmaal vollopen met zout water uit de
Westerschelde. lnZeeland en op de Waddeneilanden heb je nog vosvrije kolonies zilvermeeuwen. In

er kennelijk een hobby van gemaakt om tussen de
stank, stofen lawaai metalen ringen aan de poten

Noord- en Zuid-Holland moesten veel vogels naar
daken en elders uitwijken door de komst van de vos.

van meeuwen af te lezen. En welke locatie geeft je

Eens waren er grote meeuwenkolonies in de duinen

vliegen simpelweg het vreten achterna en zien wel
waar ze stranden .7o zie je maar weer wat je

dan de meeste meeuwen...ì lnderdaad, een vuilstortplaats !

van Schoorl en op Meijendel bij Wassenaa¡ maar

allemaal met ringen te weten kan komen.
Mochten jullie zelf in het bezit zijn van een gevonden ring, of mochten jullie in de toekomst een ring
vinden, dan houd ik mij aanbevolen. Craag ontvang

weer teruggekee rd naar zijn geboor.tegrond. H ier

door de komst van de vos zijn deze vogels allemaal
verdwenen. De zilvermeeuwen van Schoorl weken
uit naar de daken en bunkers in lJmuiden en de
vogels uit Wassenaar verplaatsten zich naar de
Maasvlakte en Europoort. Hierdoor zijn nog maat

vond hij dan ook kennelijk de dood, want de ring
werd door mevrouw Van Helmond uit Oud-Vosse-

op enkele plaatsen meeuwen in hun natuurlijke
habitat'de duinen' te bewonderen.

Zo werd dezelfde ring later in r999, zooo en zoor
weer afgelezen met een telescoop op de vuilstortplaats van Bergen op Zoom. De vogel was kennelijk

meer met een metaaldetector gevonden in een akker
nabij Bergen opZoom op r september zoo3. Het is
op zich niet vreemd dat jonge vogels in hun eerste
levensjaar we$rekken. Naarmate ze ouder worden,
blijven ze dichter bij de geboortegrond. Zilvermeeuwen zweryen meer, dan dat ze daadwerkelijk
wegrekken. Uit het onderzoek van Roland-]an bleek
dat de meeste van zijn geringde meeuwen in een
straal van

loo km rondom de geboorteplaats

bleven.

Slechts enkele tientallen vogels la,vamen tot 2oo km
en er waren slechts enkele vogels, die verder weg
vlogen. De vogels uit het Deltagebied leken wel een
voorkeur te hebben voor de Belgische kust en

De derde ring werd door de heer Tybosch uit
Rosmalen gevonden. Te weten met zijn metaaldetector in de Zoutepolder van Croede (Zeeland) op zr

september zoo5. De ring þgeltrekstation Arnhem,
Holland 5.365.33r) was op 3o juni zoor aangelegd
aan een jonge zilvermeeuw op het industrieterrein

middags op de zeedijk van llestkapelle 7o km
verderop staan, om vervolgens de volgende dag
weer in Oostende of in Boulogne-sur-lvler te z¡tten.
Afstand is voor deze zwervers heel betrekkelijk. Ze

ik dan de ring ofde tekst en het ringnummer van de
gevonden ring. lkzal de vinder persoonlijk op de

hoogte stellen van de levensgeschiedenis van de
betreffende vogel.
Jøøp de Vies
Meezenstrøat

jo, 9z7t

EX Zwøøgwesteinfu.

Tel. o5tt-4442ú

Vlissingen-Oost (r5 km ten noorden van Croede).
Hier hebben de meeuwen helemaal tafeltje dekje,
want in een straal van I km rondom de kolonie
hebben de vogels de Westerschelde en de grootste
vuilstortplaats van Zeeland.
Het havenbedrijf is de meeuwen echter liever kwijt

lnbinden
Detector M agazine
lnbinden van 2 jaargangen Detector Magazine. Príjs: r9,oo euro per
boek (incl. BT!í). Kleuren: rood, groen, blauw, bruin leverbaar.
lnbindti¡d: 4 weken.
E-mai l: wdoevendans @ presi kh aaf .org

Tel. (oz6) 36858ro

Ingezonden voor de
Om mee te doen met de "Vondst van het iaar" dient u een verhaal, van tenminste l50
te schrijven over het door u gevonden obiect. Natuurlijk stuurt u duideliike foto's van het
voonr,/erp mee. Voorwerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld'
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tinnen pispot

Mijn naam is Marcel van Halderen. lk ben 36 iaar jong en woon
samen met mijn twee dochters Amy van 4 en Beau van z en mijn
vrouw Christel in het centrum van Delft. Mijn hobby's zijn Feyenoord en het verzamelen van bodemvondsten en tegels. Sinds
ongeveer twee jaar zoek ik met een metaaldetector.
lk zoek meestal op een grondstort of op een plek in een oude
nenstad.
Enkele maanden geleden werd er een school in de binnenstad

bi n

Voot restourat¡e
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van Delft gesloopt (Voldersgracht). Het was geen optie om in de
bouwput te gaan zoeken, maar er was geen bezwaar tegen het
zoeken op de stort. De stortplaats vond ik gemakkelijk door
achter een van de grondwagens aan het terrein op te riiden.
lk stond op de stortterwijl er met grote regelmaat een wagen
grond kwam storten. lk heb er een aantal uren gezocht, maar
vond er eigenlijk niets, op wat Julianamuntjes na, terwijl ik er op
dat moment als eerste en enige liep.
Na een aantal uren besloot ik het zoeken op de grond uit Delft
op te geven, maar vertrok ik niet meteen van het terrein.
Het terrein (een nieuwbouwlocatie in het Westland) is een vrii

No restourøt¡e
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grote plek en ik besloot het terrein verder te onderzoeken.
Na wat te hebben rondgelopen kwam ik op een plek waar wat
aardewerk scherven lagen en daar zette ik mijn Tesoro aan om
m'n geluk te testen.
lk kreeg een paar signalen, maar dat waren signalen van de door
mii vervloekte aluminium kasonderdeeltjes waar het Westland
mee vol ligt.
lk zette de detector uit en besloot terug te gaan naar m'n auto.
Toalszo vaak liep ik ook nu nietterug in een rechte lijn maar
liep ik nog wat kris kras over het terrein op zoek naar mooie
vondsten. Opeens viel m'n blik op een vreemd voorwerp, dit lag
op het oppervlak. lk raapte het op.
lk was er al snel achter dat het een voorwerp van lood oftin
moest zijn (zwaar), maar herkende het niet meteen. Toen ik
eenmaal thuis was spoelde ik het onder de kraan af. Het bleek

altijd erg dankbaar ben voor het in prima staat brengen van mijn
topvondst.
Na het restaureren ben ik er meteen mee langs Epko Bult
(archeoloog van Delft) gereden. Hij feliciteerde me met deze
mooie vondst en bepaalde de datering op circa r48o. De volgende dag ben ik met mijn zoekmaat Matthi¡s teruggegaan naar de
plek. Matthijs vond er al snel een ì7e eeuwse tinnen lepel, maar
verder vonden we daar helaas niets meer.
Graag wil ik met deze pispot meedingen naar de vondst van het
taar.

Met vriendelijke zoekgroeten,
Marcel van Halderen - Delft

een hele vroege tinnen pispot Ie zijn.
Helaas was de pispot wel behoorlijk gedeukt, maar gelukkig
zaten er geen scheuren ofandere beschadigingen in.
Na enig zoeken heb ik een restaurateur gevonden, die ik nog

en zegt: "John, volgens mij heb ik een bronzen Romein gevonden". lk kijk naar de munt en zegi "Nee, het is toevallig een

zilveren Romein, en wel een Severus Alexander". (Eerst dacht
ik nog aan Elegabalus).
Nou, als het veld er glad bij had gelegen, dan had ie beslist
een flik-flak met dubbele achterwaartse salto gemaakt. Echt
schitterend!!!

Op zondag 6 november kwamen z zoekmaten (M&M) uit
Noord-Holland naar het Zuiden. Ze wilden ook eens graag
Romeins vinden.
lfe hadden afgesproken bij het Roda-stadion te Kerkrade.
Om 9.3o ging de telefoon en kwam het bericht datze gearriveerd waren. lk haastte me richting stadion.
Daar aangekomen hadden we toch een klein probleempje.
llaar gaan we zoekenl
lk had wat mogelijkheden in mijn hoofd en we gingen naar een
ruw omgeploegde akker. Op de grens van deze akker met een
andere akker heeft eens een Romeinse villa gestaan.
Op het moment dat we aankwamen, was de eigenaar het
laatste stukje ruw aan het omploegen.
\)le vroegen toestemming. lk zei tegen hem dat we waarschijnlijk maar een uurtje bleven, en dat we dan naar een ander veld
zouden gaan. (Het was namelijk zo'n moeilijk beloopbare
hobbelige akker).
Het was voor de eigenaar geen problee m. Hii zou wel dezelfde
dag beginnen met inzaaien van terf (wintertarwe). Op dit
ingezaaide stuk mochten we niet zoeken.

lle

liepen het veld op, en binnen lo minuten had Marjolein
een follis. Ze ging al helemaal uit haar dak, en zei: "Deze dag
kan al niet meer stuk voor mij". Het is toch schitterend als je
ziet hoe blij iemand kan zijn met een vondst!!!!
Na nog z uurtjes te hebben gezocht komt Marcel aangelopen

ledereen ging weer flinkl gemotiveerd verder zoeken.

Hierna hebben we maar een pauze gemaakt. Het was al zo'n

l4.oo uur, en het weer was schitterend. llat wil je dan nog
meerl lk vroeg of ze mischien naar een andere locatie zouden
willen. Nee man, ben je gek. Het is toch schitterend hier, en
hier ligt Romeins. O.K. dan blijven we hier zoeken.
Na zo'n half uur pauzezegt Marjolein: "Binnen ro minuten
heb ik een prachtige munt!!!"

vondst
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Prachtig, Deze staat al 4 jaar bovenaan mljn verlanglijstje. Echt
waar!!!l
Mi.in paswoord op mijn thuis p.c. is al meer dan 4iaar:
N ERO!!ll.
Oh man, wat was ik gelukkig!!!

Zo hadden we ieder een zilveren denarius gevonden, en heeft
de dag zeker geloond.

Tourse groot gevonden door Marjolein.

Denarius von Nero gevonden
doorJohn

lk zie haar nog lopen. Teloopt geloof ik zo'n zo meter. En dan
staat ze op het veld te springen.
Komt ze naar me toe gelopen met iets in haar hand. lk geloofde mijn ogen niet. Zo'n mooie muntl!l! Had ze me toch een
super-prachtige Tourse groot gevonden. lk zoek al zoveel jaren
hier en nog nooit zo'n mooie zilveren middeleeuwse munt
gevonden. Nu weet ik wel dat deze hier ook kunnen liggen.

lle

hebben metz'n drieën genoten van deze schitterende
munt en maar meteen enkele minuten Pauze genomen.Zegt
ze lachend: "Binnen tien minuten heb ik weer een prachtige
munt". Nou, ze had nog gelijk ook. Binnen enkele minuten
staat ze te schreeuwen datze een zilveren denarius heeft. Een
met een schitterende dikke kop van Domitianvs.

Thuis heb we de munten meteen op enkele forums geplaatst,
en meteen veel schitterende reacties gekregen. lVe hebben die
nacht nog tolzo'n l.3o uur achter de p.c. gezeten, en dat
terwijl ik die ochtend zeer vroeg op moest staan.
De munten ziin aangemeld bij de provinciaal archeologe

(Cemma Jansen) van Limburg.
Craagzou ik (John) met de denarius van Nero mee willen
doen met de vondst van het iaar zoo5.
De denarius van Nero is waarschijnliik in 66-67 na Christus te
Rome geslagen.
Tekst kopzijde: IMP NERO CAES AVCVSryS.
Tekst keerzijde: SALVS.
Diameter van de munt is: t6-z-t m.m.. (Zeer ovaal).
Massa van de munt is:2,79 gram.
Denarius van Domitianvs gevonden door Marioleín

lk heb nog nooit iemand zo zien staan trillen!! Prachtig zoiets.

Craagzou ik (Mariolein) met de denarius van Domitianus, en
met de Tourse Croot mee willen doen met de vondst van het
laar 2oo5.

De eigenaar van het veld kwam steeds dichterbij met inzaaien,
en de beschikbare zoekstek werd steeds kleiner. Marjolein zei
nog: "John, kom nou, vind ook iets leuks". Het begon ook al
langzaam te schemeren.
lk kreeg nog een goed piepje. De piep zat in een kluitje. lk brak
dit kluitje open en zager een dik grijs ovalen plaatje in zitten.
lk dacht bij mezelf: Het zal toch nietì
En jawel, ik wrijf erover en ik zie een poppetje op een stoel
z

itte n.

lk riep tegen hen: "He¡ ik heb ook een denarius". Ze kwamen
meteen aangehold.
lk liet hen over de munt wrijven en herkende meteen die
lekkere dikke kop van N ERO!!!!!.

De denarius van domitianvs is in 92-93 na Christus waarschijnlif k te Rome geslagen.
Tekst kopzijde: IMP CAES DOMITAVC GERM P M TR P Xll.

Tekst keerzijde: IMP XVI CENS PPP
De Tourse Croot is waarschijnliik van Philippe lV. (t285-t3t4)

Marjolein van den Berg,
John Ferri
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Ëen pråtchtlge
opste-:l<er
ln het laatst verschenen verenigingsblad
(nr. 8r) stond een klein stukje met daarin
een oproep aan de zoekers uit de zuidelijke provincies om ook eens een zoekver-

haal in te zenden, omdat, volgens de
redactie, vrij weinig zoekverhalen vanuit
het zuiden worden toegezonden. Vandaar
dat ik ook maer weer eens de 'pen' in mijn
hand neem om een zoekverhaal voor ons
blad in te dienen.

Doordat ik het behoorlijk druk heb met

mijn baan en het voetballen van mijn
zoontje Rico, had ik al een behoorlijke tijd
niet meer gezocht. Nu was er echter weer
een mooie gelegenheid om te gaan zoeken. Het zou een droge zal.erdag worden,
dus eindelijk weer eens lekker de wei in.
Opa wilde sinds lange tijd ook weer eens
een keertje mee, echter, na het checken
van de detector, bleek er geen geluid meer
uit de detector te komen, hij reageerde
wel op metalen (via het display) maar niet
met geluid. Toch maar proberen, al is het
niet de meest makkelijke manier. Rico ( 7
jaar) is ondertussen ook besmet geraakt
met het detectorvirus dus die ging ook
mee. We reden naar een omgeploegde
akker waar we al vaker gezocht hebben.
Voorheen hebben we hier, naast de meest
gangbare duiten, zilveren kwartjes en
dubbeltjes, ook al eens een zilveren
pijpenwroeter en een zilveren knoop
gevonden, dus reden we er hoopvol naar
toe.

Dat dit niet geheel onterecht was bleek
wel uit het feit dat ik nog geen 20 meter
gelopen had ofik had al een prachtig
signaal doorgekregen (Opa en Rico
hadden nog geen 5 meter gelopen). Dus
schop in de grond, en na de eerste schep
grond verplaatst te hebben, zagikhel
meteen. ln het zand lag een prachtige
zilveren middeleeuwse munt in een goede
kwaliteit. Het was al een behoorlijke tijd
geleden dat ik zo'n oude zilveren munt
gevonden had. Wat ik eigenlijk wel een

beetje vreemd vond was dat de munt

helemaal nie|.zo zwart uit de grond kwam
als andere zilveren munten. Maar goed
daardoor zag ik wel meteen dat er een
kruis in het midden stond, wat dus op
middeleeuws duidde. Uiteraard meteen
Opa en Rico roepen. 7e rende meteen
mijn kant op. Na de munt bekeken te
hebben was dit natuurlijk voor hun ook
een goede stimulans om geconcentreerd
te gaan zoeken.
Na zo'n uurtje verder gezochl te hebben
en de nodige 'normale' duitjes e.d. gevon-

den te hebben, kreeg ik weer een signaal
waarbij je onmiddellijk het gevoel hebt,
dat het weer eens intressant kan zijn. En
jawel hoor na twee keer de schep in de
grond te hebben gestoken zagikeen
prachtige kleine romeinse munt in het
zand liggen. H ij was wat wit aangeslagen
en dat kon er dus op kon duiden dat het
zilver was, wat later ook het geval bleek te
zijn. Ook deze munt ging weer in het
kokertje met natte watten. Je zult wel
begrijpen dat mijn dag niet meer stuk
kon.

Na nog wat doorgezocht te hebben, vond
ik ook nog een klein zilver I stuiverstukje
van Croninger Ommelanden alleen was er
maar r kant duidelijk herkenbaar, de
andere kant was te
ververs leten

(vandaar dat hij
ook maar aan r
kant is gefotografeerd).
Opa en Rico
hadden beiden wel
munten gevonden, maar helaas voor deze
dag geen zilver. Thuisgekomen uiteraard
meteen de munten gereinigd en geprobeerd op lnternet en in de boeken te
zoeken voor determinatie. lk kon ze
helaas beide niet gevonden krijgen, waarna ik mijn zoekmaat Patrick gevraagd heb
om ze te fotograferen zodat ik via de mail
om determinatie kon vragen bij de heer
Henzen en ze melden bij Numis en
KPK. De middeleeuwse munt blijkt een
zilveren denier 2.j., Karel de Crote,
periode 774- 814 in een zeer goede
kwaliteit. v.z. kort kruis binnen cirkel
CARLVS REX FR. K.z.Karlogram binnen
cirkel Mediol (literatuur Biaggi t364).

En de Romeinse munt blijkt een zilveren
denarius van Antonius Pius te zijn,
periode r38 - r6r Rome/victoria met

palmtak. Hierdoor zijn onze zoekkriebels

toch wel meer aangewakkerd dan voorheen. We zljn een dag erna ook weer terug
gegaan naar hetzelfde veld. lk dacht dat ik
die dag geen zilver meer gevonden had,
maar eenmaal thuisgekomen, ontdekte
dat ik tussen de normale oordjes en
duiten, toch een zwaar aangekoekte
zilveren munt had gevonden, namelijk een
zilveren zes stuiverstuk (rijderschelling)
uit Nijmegen r685 - r69r. Er was wel een
stukje van af , maar dat kan mij niets
schelen, het was toch immers een vierde
zilveren munt in twee keer 3 uur zoeken.
Ook Rico had zelfs zijn eerste zilveren
munt gevonden, al was het niet zo'n oude
munt, een zilveren gulden uit-r963.
Die wil ik toch wel graagnog even in dit
verhaal vermelden, want ook voor hem is
dit een extra stimulans om fanatiek door

te gaan.
lk wil in ieder geval met de zilveren denier
van Karel de Crote meedingen naar de
vondst van het jaar.
Croetjes vanuit Best en een fijn zoekjaar
toegewenst aan iedereen die onze hobby
beoefent.
Enrico Klokgieters, Best
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Veel zoekers kennen het: een

Het ontstaan van kleingeld

licht piepje. De verwachtingen

Vanaf de Karolingische tijd (rond
8oo) werden in de Nederlanden
praktisch al-leen maar penningen
(met een Frans woord ook wel
'deniers' genoemd) en obolen
(halve penningen) geslagen. Grote

zijn hoog gespannen. Na wat
graafiarerk komt een danig

gesleten, uitgebroken en

nauwelijks leesbaar rond
metalen plaatie te voorschiin.

Het blijkt een stukje
middeleeuws kleingeld te zijn.
Hoewel deze muntjes vaak

onooglijk zijn en misschien wel

tot

en

ige teleurstelling

aanleiding geven, zijn deze voor

numismaten (munt-deskundi'
gen) vaak erg interessant.
Nog geregeld worden muntjes
gevonden, waarvan het bestaan
niet werd vermoed. Spannend

dus voor onderzoekers.

den verhogen door minder ziiver in

z

hun producten te verwerken. Een

bedragen werden betaald in de
vorm van enorme aantallen Penningen ofin baren zilver. Pas in de
dertiende eeuw werden weer grotere zilverstukken geslagen die meerdere penningen waard waren.
De invoering van de Tourse groot
(Frankrijk, n66l ís te zien als een
drastische vernieuwing: niet alleen
vanwege het tot dan toe ongekende
lormaat van twaalf penningen,
maar ook omdat vanaf deze tijd
series munten met deelstukken

ontstaan. Vanaf ongeve er r)4o
worden naast groten ook vaak
ldeinere stukken geslagen, zoals
halve, kwart en achtste groten.

verlaging van de hoeveelheid zilver
per groot betekende een lagere
kostprijs. Daardoor konden de
muntmeesters meer voor het zilver
betalen. Voor verkopers van zilver
was dit natuurlijk aantrekkelijk,
zodat het zilver naar die muntateliers (plaatsen waar munten
werden geslagen) stroomde waar de
munten met het minste zilver
werden geproduceerd.
Voor het kleingeld ontstond
daarmee een steeds nijPender
wordend probleem. Eigenlijk zou
ldeingeld in verhouding net zo veel
zilver moeten bevatien als de grotere munten: het zilver in één hele
groorzou gelijk moeten zljnaan daI
in acht achtste groten. Afgezien van
het zilver kostte het slaan van een

Deze kleinere stukken zijnin de
regel aanzienlijk zeldzamer dan
de groten.
Vanwege concurrentie tussen

muntateliers daalde het zilvergehal-

in de looP der tijd.
waren
Muntmeesters
Particuliere
ondernemers, die hun winst kon-

te van de groten

Penning von graaf Cerard lV (tzo7-tzz9)
te doteren in de periode 1222-1229 (schaol z : t)

o

z
T

q
yl

o
F
o

t6

Penning van graaf Otto

ll

(1229-1271)

te dateren D34 - ca 1255

(schaal z : t)

achtste groot echter net zoveel als
het slaan van een hele groot: voor
beide munten moest een muntplaatje worden gemaakt dat vervolgens tot munt werd geslagen.
De arbeidskosten per munt waren

mwweg gelijk. Gerekend in waarde
was de productie van kleingeld
daardoor aanzienlijk duurder dan
de productie van de grotere munten; van de achtste groot moesten
immers acht exemplaren worden
gemunt om de waarde van een hele
groot te bereiken. Voor muntmeesters was de keuze dan ook niet
moeilijk: die sloegen het liefste
grote zilveren munten.
Naarmate de groten steeds
minder zilver gingen bevatten,
daalde ook de waarde van het
ldeingeld en werd de productie dus
steeds minder lonend of zelfs
verliesgevend. Het gevolg is wat

men wel 'The Bíg Problem of SmølI
Chønge'noemI: gedurende de late

middeleeuwen l¡estond er in een
groot deel van Europa een voortdurend tekort aan kleingeld. Dat was
met name vervelend voor het
dagelijkse leven: kleine transacties
als l¡rood kopen en bier drinken in
een herberg vereisen immers

ldeingeld.
Gelre

Uit 1386 stamt de eerste indicatie
van een tekort aan kleingeld in
Gelre (het hertogdom waaruit de

tegenwoordige provincie Gelderland zou voortkomen). De hertog
geeft dan aan de muntmeester de
opdracht om een bepaalde hoeveelheid kwart en achtste groten te
slaan. Blijkbaar kon de muntmeester hieraan weinig of niets verdienen en was een opdracht nodig om
Ie zotgeî dat er toch kleingeld was.
Opvallend voor de Gelderse muntcirculatie is dat het Gelderse kleingeld uitermate zeldzaam is, maar
dat op Gelderse voorbeelden gebaseerde hagemunten aanzienlijk

vaker zijn gevonden. Het gaat

hierbij met name om kwart, achtste
en zelfs zestiende groten uit vooral
Bergh, maar ook Batenburg en
Megen. In deze aan Gelre grenzen-

de'heerlijkheden' (juridisch zelfstandige staatjes) werden munten
voor de export gemaakt. Opmerkelijk genoeg werd hier in de periode
r3 8o-145 o hoofdzakelijk kleingeld
gemaalct. Dat is opmerkelijk, omdat
op grotere munten meer te verdienen zou moeten zljn.Waarcm zott
een particuliere ondernemer als
een muntmeester producten maken
die relatief duur zljn orn te producerenl Het antwoord moet worden
gezocht in:

(r)

de afzetmogelijkheden en
(z) het manipuleren van de hoeveelheid zilver.
Het tweede punt is karakteristiek
voor hagemunten: door minder
zilver in de munten te verwerken
dan eigenlijk zou moeten, kon de
muntmeester toch winst maken.
In Gelre zou dit vanwege controle
op de muntslag niet (moeten)
kunnen, maar een dergelijke controle ontbrak bij hagemunten. Het
eerste punt, de afzetmogelijkheden,

is onduidelijk: het ldeingeld van
Batenburg, Bergh en Megen is
vooral teruggevonden op Gelders
gebied. Dat duidt erop dat deze
munten inderdaad voor 'consumptie' in Gelre waren bedoeld.
De vraag is of de Gelderse autoriteiten dit toelieten: misschien was de
controle op dit ldeingeld te bewerkelijk en dus duur, en liet men het
er maar bij zitten. Een andere
mogelijkheid is een vorm van
gedoogbeleid: kleingeld produceren
zot de Gelderse staat geld kosten,
en dus kwam het eigenlijk wel goed
uit dat anderen in de behoefte aan
kleingeld voorzegen. Misschien
stimuleerde Gelre dit zelfs (Benders, zoo5).
Rond r45o komt er een einde aan
de activiteiten van de hagemunten.
Onder hertog Filips de Goede
(t4t9t467) werd vanaf 1433 in de
Bourgondische Nederlanden een
strikt monetair beleid gevoerd.
Er werd niet meer gesjoemeld met
de hoeveelheid ziTver die munten
zouden moeten'bevatten en van
muntverzwakkingen was nauwelijks sprake. ln449 en r45o
begonnen de Bourgondiërs, die
inmiddels een groot deel van de
Nederlanden in handen hadden, op
te treden tegen de hagemunten. Dit
had ldaarblijkelijk succes: pas meer
dan honderd jaar later, aan het

begin van de Tachtigjarige Oorlog
(r568-1648) is er weer sprake van
veel activiteiten in hagemunten.
Steden

Het sluiten van de hagemunten
rond t45o loste het tekort aan

Kwart groot van hertog Arnold von Egmond

Muntje (noam onbekend) van hertog Arnold van Egmond

(t+zl-tqÐ

þ+zS-t+l:) te dateren na t45o (?) (schoal z: t)

te dateren rond t4j5 (schaal

z: t)

t7

Kwort grool op naam van

Maximiliaon ols voogd van
Filips de Schone (t482'

t5o6) te dateren ìn de

gebleven documenten vermoeden

període r48j-t485

dat allerlei munties zijn geslagen

(schaal z : t)

kleingeld natuurlijk niet op. Opvallend is dat enkele munties van de
Gelderse hertog Arnold van
Egmond $ 423.146 5 en t 47 t't47 3)
weer in grotere hoeveelheden zijn
aangetroffen. De Gelderse staat liet

stedelijke munten slechts zijn te
identificeren aan de hand van
'bijtekens', vaak minieme tekentjes

bel zal het niet of nauwelijks zijn
geweest. Na ongeveer r45o komt
een nieuw fenomeen op: Gelderse
steden krijgen toestemming om
kleine munten te slaan. Dit privilege zal op de eerste plaats zi.in

Ook voor de steden gold de economische wet dat de kleinere waarden
relatief duur waren om te Produceren. Een voorbeeld is te ontlenen

a1s

aan een Nijmeegs voorschrift (zie
tabeÌ r).

ten de inkomsten uit de muntslag
vaak ter fìnanciering van (nieuwbouw ofonderhoud van) een kerk.
Soms kreeg dan ook een kerk zelf,
en dus niet het stadsbestuur, het
recht om te munten. Zo vel-wierf de
St. Walburgiskerk in Zuþhen oP 9
april 15o8 van hertog Karel van
Egmond het recht om 'muterkens

door de waarde (linkerkolom). De
ldeinste munt van de serie bevat
(per groot) meer dan ro Procent
minder zilver dan de munt van zes

(t5o+), Venlo (1523) en (dus)
Zulphen (r5o8). Verder is kleingeld
l¡ekend uit Nijmegen (in ieder geval
vanaf 453), Zaltbommel (1482)en
uit (de stad) Zuþhen $479t48o).
Soms l¡evat dit stedelijke geld de
naam en/ofeen spnbool van de
stad waar het werd geslagen. Deze
munten zíjn dan eenduidig toe te
schrijven aan een bepaalde plaats.
Maar vaak ligt dit niet zo eenvoudig. De munten moesten in de
regel naar het voorbeeld van de

Voor meer info over de Gelderse
muntslag:
htrp: / /oase.uci.kun.nl/- j.benders

bedoeld om het tekort te verhelpen'
Maar men probeerde meerdere
vliegen in één klap te siaan. Voor de
hertog was het verlenen van het
privilege om kleingeld te slaan een
middel om politieke steun van de
steden te verwerven en deze aan
zich te binden. De steden gebruik-

offplacken offgrootkens' te slaan
meTzijnnaam en wapen (Van Beek
& Fortuyn Drooglever r99o: 15-16).
Stedelijke privileges (inclusief
die aan kerken) zijn overgeleverd
van Arnhem $461, Roermotrd
(t47 z; 486; 149z), Harderwijk

teurs een belangrijke rol. Zonder
vondstmeldingen valt er immers
niets te identificeren en kunnen
ook geen overzichten en catalogi
worden opgesteld. |uist omdat de
stukjes vaak erg 'brak' zijn, is bij
aanmelding een scan met hoge
resolutie gewenst.

hertogelijke munten worden geslagen. Denkbaar is dat sommige

een punt onder een letter of een
stedelijk symbool. Bij verweerd
kleingeld kunnen deze bijtekens
en/of voor de identifìcatie cruciale
letters zijn weggesleten.

dus weer zelf kleingeld slaan.
De muntmeesters waren hier
waarschijnlijk niet blij mee: renda-

die nog niel zlin teruggevonden.
Bij het verder in kaart brengen van
dit kieingeld spelen detectorama-

/

gelders.htm

j.benders@fm.ru.nl
Het centrale determinatiePunt in
Nederland is het Numismatisch

Informatie Systeem NUMIS. Dit
wordt beheerd door fan Pelsdonk
van het Geld- en Bankmuseum:
www.geldmuseum.nl
j.pelsdonk@sgbm.nl

De rechterkolom l¡evat de hoeveelheid zilver per groot die ieder

muntstuk bevatte. Deze is berekend
door de hoeveelheid zilver Per
munt (middelste kolom) te delen

Referenties
E

j.A. van Beek & J Fortuyn Drooglever
Geslagen te Zutqhen (Zuþhen:

$99o)

Walburg Pers)

groot.

Benders (zooo) Dating the deniers of
Gerard IV and Otto II of Gelre, Jøhrbuchfur

.1.

Besluit
Niet alleen in de late middeleeuwen
was er sprake van'Thø Big Problem
of Smøll Chønge': hetzelfde geldt
tegenwoordig voor de determinatie
van muntjes uit deze periode. fuist
hun relatieve onbekendheid maakt
dit spannend. Uit bovenstaand
overzicht blijkt wel dat er een grote
verscheidenheid aan ldeingeld
bestond. Bovendien doen bewaard

Tabel

t: Het

Numismøtík und Geld'geschíchte 5o, tt5'n6'
of Smail
J. Benders (zoo5) The Big Problem
Change and the "hedge mint" Bergh (1386r45o); Between toleration and encouragement, and prohibitionl, ongepubliceerd
paper Radboud Universiteit Niimegen
P.O van der Chiis (t852) Demuntenvønde
voormølige groven en hørtogen van Gelderlond'
van d.e vroegste tijden tot oan d.e pacifcatíe van
Gend (Haarlem'. Erven F. Bohn).
P. Eijckhout (zoor) Een onbekende Nijmeegse muntsoort, De Beeldenøor z5 ß) tl3-t15.

zilvergehalte van een serie Nijmeegs kleingeld

munt

Hoeveelheid zilver per groot waarde

Muntstuk van

Hoeveelheid zilver in

Groot

o,0247

o,o247o

groot o,o54ì
o,lll
Vier groot
o,168
groot
7es

o,o27o5

Twee

Cegevens ontleend aan Eiickhout (zoot)

(ond t5oo)

o,o2775

o,ozSoo

v

Tjibbe Noppert

De kleip¡j p
als

HrsToRrE vAN DE KLETPUP
Eind l6e eeuw kwamen Portugese en ook Hollandse ontdek-

kingsreizigers in, zoals we het later noemden, West -lndië (het
tegenwoordige Amerika) in aanraking met de daar wonende
stammen. Deze stammen (lndianen) rookten het gedroogde
kruid 'tabacco'. Dit roken gebeurde met pijpjes, die waren
gebakken van klei en als steel werd daar dan een holle rietstengel in gestoken.
Deze ontspannende en hongerstillende maar ook verslavende
bezigheid werd weldra door de hun bezoekende zeelui overgenomen en raakte op die manier ook in de thuislanden langzamerhand ingeburgerd.

b¡jvondst
Voor mij als vezamelaar van aardewerk
(scherven) en de laatste jaren ook vondsten,

die met de metaaldetector zijn gedaan, is het
heel normaal, dat je op je zoektochten ook

Wanneer de eerste kleipijpjes hier zijn gemaakt, is niet met

pijpenkopjes vindt. Die neem ik altijd mee en

zekerheid te achterhalen, maar ruwweg mag gesteld worden dat
de vroegste hier gemaakte/ gevonden pijpjes dateren uit het
eind van de r6e eeuw.

probeer daar dan wat meer over te weten te
komen. Dit artikel is dan ook geschreven om

"i

de beginnende zoeker zonder enige kennis

PRODUCTIE

van deze kleipijpjes wat op weg te helpen,

De kleipif p werd hier van witbakkende fijne klei gemaakt en

zodat deze leuke 'bijvondsten' een wat

bestond uit één stuk. Omdat tabak nog duur was, waren de
eerste pijpen nogetg klein en ook de vorm lagnog niet helemaal

duidelijker plekje in je verzameling kunnen

I

vast. Maar vanafhet eerste kwart van de r7e eeuw werd er door
verschillende pijpenmakers een "uniformer" product gemaakt.
Het bakken van de pijpen gebeurde nog bij de'buurman'. Pijpenmakers bezaten namelijk nog geen oven en voor het bakken
ervan werd een beroep gedaan op de pottenbakker. De pijpen
werden daarvoor in z.g.n. pijpenpotten bij honderden tegelijk
tussen zijn eigen waar meegebakken en hij verdiende zo ook nog
een extra centje.

krijgen.

'r4
F,

)

Het vinden van een complete pijp is bijna een 'utopie'. Doordat
de pif pen erg breekbaar waren, was de 'omlooptijd' van een pijp

erg kort. Daardoor zijn er gigantische hoeveelheden met het
afual in de bodem geraakt. Hierdoor is het voor iedere zoeker
bijna mogelijk om van elk type of model een exemplaar als
oogvondst te vinden.
Benamingen van de pijp

r
z

Ketel

Hiel

3 Ketelopening
4 llanddikte
5
6

Spoor
Stoep (hoogte van de hiel)

7 Rookkanaal
8 Filt (randversiering)
9

Steelhoek

roManchet

l

K

Roer

rz Steel
B Achterzijde

\-__:

A Voorzijde

DATERING KLEIPI'P
Er zijn verschillende manieren om een gevonden pi,ipenkop zo
goed mogelijk te dateren. De meest belangrijke criteria waar je
dan goed op moet letten zijn de onderstaande kenmerken en
soms combinaties daarvan.

- model van de kop
- merken op de pijp (hiel en ketel)
- versieringen op de kop (eventueel steel)

vloeiende buitenlijn krijgen. Het nu ontstane model wordt dan
ook in verschillende groottes op de markt gebracht.
Deze ovale of ovor'de pijp, ook vaak Coudse pijp genoemd, blijkt
een echt blijvertje. Door zijn prachtig uitgebalanceerde vorm en
extra dunne, lange steel geeft hij het bijna ultieme rookgenot en
zal tot aan het eerste kwart van de zoe eeuw in productie blijven.
De grootste variatie is te vinden in
de grootte.

MODEL VAN DE KOP
Het model/vormvan de kop is steeds aan veranderingen onderhevig geweest en is terug te brengen op een vijftal basismodellen waarvan de gebruiksperiode redelijk goed bekend is.

Ceprod uceerd: r 7r o ..... bloeitijd't7 4o-l84o............1 93o.

ModelA

Model D
Naast het hierboven besproken model ontstaat parallel hìeraan
toch weer een nieuw model, die een nog ruimere ketel bezit.
Dit wordt verkregen door de achterlijn van de kop te verlengen,
waardoor een kromming in de ketel ontstaat en daar dankt hij
ook zijn naam aan. De kromkop is geboren. Hij verdringt dus
niet het ovor'de model, maar is meer een aanvulling op het
assortiment. Andere kenmerken van de kromkop zijn: de verandering van de steelhoek. Deze wordt nu kleiner en daardoor
staat de ketel wat rechter op de steel en i.p.v. een hiel ontstaat
op sommige exemplaren dan een in een punt uitlopend spoor.

Dubbel conische kop met dikke steel en in verhouding tot de
andere (latere) modellen een vrij kleine ketel.
Met allerlei vorm en afmeting
va ri

Ceproduceerd:

Model

r

aties.

6oo...... bloeitijd r 63o-r 66o.........r 69o.

B

Door het ruimer voorhanden zijn van tabak en modeverandering
ontstaat de vraag naar een grotere ketelinhoud en dit wordt
verkregen door de ketel van boven op te rekken. Er ontstaat dan
een model, dat lijkt op een trechter, vandaar de naam 'trechter-

Veel kromkoppen worden geëxporteerd naar andere landen.

kop'.
Door het lichterworden van de kop (dunnere wand) kan ook de
steel wat dunner worden.
Ceproduceerd:
Met de nodige variatie in vorm en
grootte.

Model

r

7oo.........geen bloeiperiode..........l 8oo.

E

Dit type wijkt in zoverrce af van de kromkop, dat spoor en hiel
helemaal ontbreken en de vormvariatie vele malen groter is dan
bij de andere voorgaande modellen.
Ceprod uceerd: t 675.......... bloeitijd't 69o-t7 4o...........:76o.

ModelC
Door toename van de welvaart en gewenning aan tabaksgebruik
blijft nog steeds de vraagnaar een grotere ketelinhoud bestaan.
Dit wordt bereikt door het uitdiepen van de ketelbodem en het
nog dunner maken van de wanden, die nu ook nog eens een

f

RELIËFMERKEN
Enkele modellen uit die

periode.

Ceproduceerd:

r

Sommige pijpen hebben op de zijkant van de ketel een merk in
reliëf staan. Dit zijn altijd kwalitatief mindere pijpen omdat het
door het er bovenop liggende reliëf niet mogelijk was om te
polijsten.
Maar dit merk geeft soms wel de mogelijkheid om de pijp te
dateren. Als het merk gekroond is, maakt het gebruikte type
kroon datering mogelijk.

75o.........geen bloeiperiode...........r 9oo.

MERKEN EN KLEIPIIPEN
Al heel vroeg werd door trots en onderlinge rivaliteit van de
pijpenmakers, de pijp voorzien van een eigen merk. Dit werd
gestempeld onder de hiel en wel in de vorm van initialen, figuur
of cijfe rs.
Doordat deze hielmerken door het gilde werden geregistreerd
en deze registratie voor een deel bewaard is gebleven, zijn van
een vrij groot aantal merken de eigenaar en de periode waarin
die werd gebruikt bekend.
Alleen al van de Coudse pijpenmakers is er een boekje met
meer dan 7oo van deze geregistreerde merken (zie literatuurlijst). Pas in de r9e eeuw vermindert de belangstelling voor het
plaatsen van deze merken en wordt het model het visitekaartje
van de pijpenmaker.

Een

drietal voorbeelden van deze z.g.n. hielmerken.

KìlALlTElT VAN DE KLETPUP
Eigenlijk al vanaf het begin van de kleipijpproductie waren deze
in drie kwaliteiten te koop.
- De porcelijne pijp (de naam is misleidend, het leek heel erg
op porcelijn, maar was het niet). Deze werd na het bakken
helemaal gepolijst en dit gebeurde met de agaatsteen, waardoor hij een glad oppervlak kreeg, alle oneffenheden werden
op die manier verwijderd. Na deze bewerking werd hij nog
nagewreven met een in was gedrenkte lap en kreeg daardoor
een prachtig glanzend uiterlijk.
- De fijne pijp. Bij deze pijp werd alleen de ketel gepolijst.
- De Crove of (Slechte) pijp. Hier werd aan de afiruerking weinig
of niets gedaan en de pijp had soms een pokdalig oppervlak.

I

.@<
Paarlenkroon
voor r73o

Bladerkroon
r

73o-r

Keizerkroon

'r74o.t76o

8oo

BU- EN VORMMERKEN
Om ìmitatie en concurrentie van het ongekend populaire Coudse product tegen te gaan, wordt door de Staten van Holland en
van West Friesland octrooi verleend. Zij alleen mogen dan het
Coudse stadswapen op de zijkant van de hiel plaatsen, als
garantie dat die pijp ook echt een Coudse pijp is.
Als de pijp kwalitatief minder goed is, geeft men dat in het
vervolg weer, door boven het stadswapen een S te plaatsen (de
S van slechte of zegmaar gewone pijp).
Maar zoals alti¡d zi¡n er lieden die kans zien om misbruik van dit
garantiemerk te maken en daarmee zichzelf Le bevoordelen. Zij
zetten dit stadswapen van Couda, waar ze een kleine verandering in hadden aangebracht op hun eigen pijpen en de argeloze
koper kocht dan hun product natuurlijk tegen een veel hogere
prijs en in de waan, een echte Coudse pijp te hebben gekocht.
Later was het in elke stad verplicht dat pijpenmakers hun eigen
stadswapen op hun pijpen moesten aanbrengen, zodal imitatie
wat moeili,iker werd, maar helemaal voorkomen, lukte niet.

5
ffi
Porcelijne of filne pijp

Slechte (gewone) pijp

Vormmerken werden geplaatst om bij eventuele klachten over
het product de pijpenmaker en de persvorm waarmee de pijp
was gemaakt te kunnen achterhalen. Dit had natuurlijk alleen
zin als er meerdere persvormen in gebruik waren voor hetzelfde
model oiio.
Voorbeeld vormmerken

Dirk Jan Laan

o

B¡¡ ons

geen
bla bla,
geen loze
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 visitekaartje,
vraag hen naar hun ervaringen!
o Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

FISI{E

Groot assortiment accessoires, boeken,
tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,
hoofdtelefoons, beschermhoezen etc., etc....
Snel wisselende voorraad 2e-hands metaal-

detectors met schriftelijke garantie en NL
gebruiksaanwijzing, kijk voor ons actuele
aanbod op onze website of bel even.
Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector.
o

Officieel dealer, van alle grote merken.

a

Merk onafhankelijk advies bij aankoop van
'een
jl '

metaaldetectör.

+

inds 1980 het adres voor eeil¡ik
d- :i detector-

dvies.
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RELrËFPTJPEN
ln verhouding ziin er maar weinig pijpen in reliëfversiering
gemaakt. Het graveren van de vormen waarin de pi.ip werd
gemaakt was erg tif drovend. Er zitten ware kunstwerkjes bij, wat
aangeeft, dat het vakmanschap van de graveerder van grote
klasse was. De scherpte van het reliëf was door slijtage aan de
vorm vri,i vlug verdwenen en moest daarom veel vaker dan bij de
onversierde pijpvorm worden vervangen of opnieuw worden
nagestoken, Dit alles maakte deze pijpen veel duurder en daarom worden verhoudingsgewijs veel minder van dit type pijpen

dan een losse steel, hetz.g.n. roer in geplaatst, die uit been,
hout of riet kan zijn gemaakt. Eigenlijk was er niets nieuws
onder de zon, de cirkel was weer rond, de lndianen waar we het
roken van hadden geleerd, gebruikten toen reeds dit type pijp
met een verwisselbaar roer.

gevonden.

Vb. reliëfpijp

Hopelijk heeft dit artikel over de kleipijp de interesse in deze
oogvondsten vergroot en de hieronder vermelde literatuurlijst
zou een mogelijkheid kunnen zijn om je er verder in te verdie-

FIGURALE PUPEN

Verder wens ik iedereen veel zoekplezier en hopeli,jk interessante

pen.

Uit de reliëfpijp ontstaat in de l8e eeuw de figurale pijp.
Dit komt omdat dan de reliëfuorm bepalend wordt voor de pijp
De ketel zit dan als het ware verstopt in de uitbeelding.
Dit kunnen dan voor een pijp de meest vreemde uitbeeldingen

(oog)vondsten.

Tjibbe Noppert, Spijk
tj i bbe.

n

op

pert@zon net.

n

I

LITERATURLUST

zt)n.

De Nederlandsø Kleipijp,

D.H Duco. lsbn 9o-7o849-t3-5

Merken van Goudse pijpenmakers t66o- t94o, D.H. Duco lsbn 9o6o87 7799

*r\

Pijpen en tabak, C.A. Brongers. lsbn 9o-9oo6zz5-4
D

È,

e

G ro n i nge

r

Ta b a ksp ij p

m a ke rs,

f u p an

Schans op de Crens, Bourtanger bodemvondsten t588-

l

t85o Blz.-tz5-t66,

Kleipijpen door Duco

6c&¡a
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GEZOCHT
De redactie zoekt iemand die ervaring heeft
met het schoonmaken van voorwerpen dmv
electrolyse en zijn ervaring met andere zoekers wilt delen.

Vb. figurale pijp

MANCHETPUPEN
7o eind ì 9e eeuw komt er steeds meer concurrentie uit het

n\.
:'

buitenland en ontstaan er steeds andere vormen en modellen.
Een uit Frankrijk afkomstig model krijgt hier voet aan de grond,
dez.g.n. manchetpi,ip. Deze pijp heeft een kort steeltje, die
eindigt in een verdikte rand, die op een manchet lijkt. Hierwordt

líelke zoeker heeft inmiddels zoveel kennis
opgebouwd op het gebied van ¡du¡ten'dat hij
daar r of meerdere artikelen over w¡l schrijven.
De redactie zoekt iemand met jarenlange zoekervar¡ng, die zijn kennis wil delen met andere
zoekers dmv artikelen waarin de zoektechniek
behandeld wordt.

COLUMN
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LoeKd'acs Nelrerweert
Ja het is weer zover, de jaarlijkse zoekdagvan de

vereniging. Het
in
elkaar te
is altijd een heel georganiseer om zo'n zoekdag
draaien. Vaak heb ik dit van dichtbii meegemaakt. Eerst natuurk de zoekvelden. ln Nederland is dat op zich al een probleem.
De akkers moeten zo grootzijn, da| er zo'n 250 mannen, vrou-

lif

Gebruik het
Arch is-form u lier
Jlø..
Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden op de website van de DDA:

--71'
{r-.:

w.detectoramateur.

nl

/content/

archeologie/vondsten-aanmelden.
Munten kunt u van te voren laten
determineren bij het
geld-+ en bankmuseum via

w.geldmuseum.nl
Adrssen

voor aanmelden:
zie magtzine 82.

MUNTHANDEL G. HENZEN
Wij ztjn gespecialiseerd in:

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

wen en kinderen overheen kunnen grazen. Maar ja, met een
zoekveld alleen ben je er nog niet. De mensen willen graag na
het zoeken een hapje en een drankje. Dus de
catering moet ook in orde ziin. Dan natuurlif k
nog de organisatie van te voren ... Het onnatuurlijke verschijnsel om prijspenningen in de
grond te verstoppen.. het zogenaamde penningzaaien. Sponsors en prijzen proberen te
regelen. Dealers en importeurs uitnodigen. En
last but not least, onze determinatoren vragen
te komen.
Het bestuur en de organisatiecommissie is
hier altijd maar druk mee. Top, mannen en
rkas Evr
vrouwen ! Natuurlijk moeten we onze andere
vrijwilligers n¡et vergeten. Allemaal komen ze uit liefde voor de
hobby voor nop opdraven.
Tja we staan er niet zo vaak bif stil, maar de jongens die dit alt¡jd
organiseren doen dit allemaal in hun vrije tiid.Ze hadden er ook
voor kunnen kiezen om zelf die dagen te gaan zoeken, maar
nee, een vorm van liefde voor de vereniging en de zoekhobby is
hun drijfueer. Bewonderenswaardig vind ik dit op ziin minst.
Ondergetekende is ook vaak van de partii om te helpen, ikzelf
vind het hartstikke leuk om te helpen; samen met miin maatie
Johan zíjn we vaak van de partij. Johan en ik moesten dit keer
wel heel vroeg vertrekken ... om op tijd op de zoekdag te ziin.
5:oo 's ochtends ging het wekkertie. Toen hij afging had ik wel
even spijt, want vrijwillig vroeg opstaan is niet echt een van mijn
hobbies. Na een lange reis kwamen we aan op de locatie. Al snel
kom je weer allemaal oude bekenden tegen. Voor je het weet,
vliegt de tijd voorbij. Onze taak was het om te fotograferen, het
werkje voor Johan en ik mocht de vondsten inschrijven. Tjonge
jonge, als je dan ziet wat onze leden allemaal in zo'n iaar opgra'
ven .. Daar gaat menig zoekhart harder van slaan. Romeins,
Keltisch, middeleeuws, gouden munten en voorwerpen ... bah,
bah, waarom heb ik niet zo vaak dit geluk. Maar ja als je ze dan
vraagt hoeveel ti¡d ze aan de hobby besteden, begrijp ie al snel

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

Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een
afspraakl l[rij kunnen Uw munten tevens
vrij bliiv end determineren en taxeren.

Postbus

Tel.0343 -

42

3958 ZT Amerongen
430564 Fax.0343 - 430542

dat veel zoeken slechts de enige mogelijkheid is om dit te
vinden.
Als je dan zo'n dag meemaakt, heb je voor ie zelf echt het idee
dat we met zijn allen met iets positiefs bezigziin. Er zijn alleen
maar winnaars. lk hoop ook dat we dit nog iaren zo mogen
doen. lk denk dat dit ook best mogelijk is, als we ons allemaal
als echte professionele hobbyisten blijven gedragen.
Misschien zijn er leden die bij zich zelf denken; ik zou ook best
wat voor de vereniging en onze hobby willen doen. Schroom niet
zou ikzeggen, neem contact op met het bestuur. Het is echt een
leuke, gezellige en gemotiveerde club mensen.
Uw 'huis'columnist
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XP Metaa ldetectors gaan
ve rhazi ngwekke n d d i e p...
, I (:r'ltl lttil';,',t,

.

Frequentie l8 kHz. o Heel slerk ¡n het detecteren van

kleine voorwerpen en kleine munten in veruuilde grond
en onder stenen.

r

Wordt geleverd met Beschermkap, Batterijen,

Heuptâs + riem en Koptelefoon.

,.

\

t.i,t:/,'..

r

o Frequentie 4,6 kHz zoals bil de

voor 30% meer diepte

Advent¡s I Heel sterk voorhetdetecte-

.22,5 cm standaard schotel

ren van munten en grote massa's

o Elliptische

munten

.

Il'

27 cm. High Enerqy Wide scan schotel

Zeer goede discriminatie
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o High Energy

ì,.\

x I2 cm schotel

38 x 45 cm

I

schotel

o Wordt geleverd met Beschermkap,
Batteriien, Heuptas + riem en Koptele-

.rl

foo n.

r

Waterdichte verqulde

I

-2=-12-

I

ïl
I
a Heuptas voor
alle XP- modellen

;l rr¡,,irr
o 0plader.

r

r

0plaadbare pack.

Elliptische schotel

.27

.

XP-koptelefoon

cm High Energy Wide scan

UNIEK!
Alle XP modellen

schotel

zijn leverbaar met:

i, (:;.r; rriil,
o Eleklronica:

.

Schotel:

I
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jaar op onderdelen en uurloon.

DRAADTOZE

iaar op onderdelen en uurloon.
.html

KO PTELEFOO N

Goedkoper kan niet!!!
ADXIf)f)€ 13,- p/mnd
ADX200 € 20,- p/mnd

Man € 28,- p/mnd
Sovereing € 28,- p/mnd

Adventis € 22,- p/mnd
G-Maxx € 27,- p/mnd

Ouattro € 30,- p/mnd
Excalibur € 45,- p/mnd

Gold

q

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

Lone

B

etaalservice

Star€ 12,- p/mnd
ll € 17,- p/mnd

1236-X2€25,- plnnd

€ 48,- p/mnd

Sharp Shooter

CZ-70

€ 36,- p/mnd
Newforce Rl € 3iì,- p/mnd

CZ-N€52,-plnnd

CS9000 HPX

* looptiid van l2rotfll mnd.
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De gevoeligheid is
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FAST TRACKER

Voor de heginner
-

-

Begelbare en discrininatie
Eatter¡jcontrole d.m v. geluid

TRACKER IV
Een goed begin
- 3 D¡scr¡n¡nat¡e standen
-

€.

-

OUICK DRAW II
G

-

-

IMPORTEUR:

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

ebruikersvriendel i ik
Digitaal afleesbare d¡epte en

voorwerpindicatie
Tlptoetsen bediening
3-toons geluìdsdiscriminatie
3 standen ijzerdiscrininatie
Automatische grondbalans

schakelaar
Meer-toons gelu¡dsd¡scr¡m¡nat¡e
lnd¡cat¡e neter

LONE STAR

all-round digitaal
-

Digitalevoorwerpindicatie
liptoetsen bediening
Begelbare gevoeligheid en

dìscrinìnatie

SHABP SHOOTER II

LAND STAR

De favoriet
- LCD beeldschern

De akker specialist
- Digitaal afleesbare diepte en

-

npþetsen bed¡ening

-

Led batter¡jcontrole

-

vooNerpindicalie
npbetsen bedien¡ng

-

3-to

-

-

Regelbare discr. en gevoelighe¡d
on s gelu¡dsdi sc r¡ m¡n atie
Handnatige- en autom grond'
balans
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Voor u gelezen door Leon Mijdenvijk

Chauvinistische archeologie
De provincie Utrecht heeft al tien
jaar de goede gewoonte een
contactdag voor amateu r-archeologen te verzorgen. Op die dag
kunnen leden van de Archeologische Werkgemeenschap Neder-

land (AWN) en onafhankelijke
amateurs, onder wie detectoramateurs, hun ervaringen uitwisselen.
Een veel gehoorde zinsnede op
zo'n dag is "bij ons..." De passie
voor de archeologie is veelal nauw
verweven met het chauvinisme
voor de plaats die de amateur
onderzoekt. Niet zelden zijn
geboorte- of woonplaats. Dit
chauvinisme werkt soms benauwend. Enkelen vergeten dat de
stadsmuren zijn afgebroken en
dat gemeentegrenzen van nu in
het verleden soms een andere
loop hadden. Maar chauvinisme
hoeft niet per definitie gepaard te
gaan met kortzicht¡gheid.
lmmers, archeologie is sowieso
vaak een lokale of regionale
aangelegenheid. Cemeenten
maken er beleid voor, vrijwilligers
steken er hun tijd in en locals
blijven even hangen voor het hek
bij de síte. Als de beleidsmakers
de idee aanhangen dat het
bodemarchief van iedereen is,
worden er ook publicaties verzorgd.Zo steekt de provincie
Fryslân geld in de reeks Archeologie in Fryslân en de gemeente
Nijmegen verzorgl de reeks
Archeologische berichten. I n zoo5
verschenen bij uitgeverij Uniepers
in deze reeksen respectievelijk
deel 5, Veenterpen rond Sneek,
Friezen tussen klei en veen in de
Romeinse tijd, en 6, ln de schaduw

van het Noorderlicht, de CalloRorne.inse lempel van Elst-Weste-

Friezen tussen klei
en veen
Veenterpen rond Sneek is onmiskentelijk een Fries boek. ls de titel

lmpressie van hoe het dagelijks leven op de terp in Sneek kan zijn geweest

Archeologie in Fryslân nog redelijk
onopvallend op de kaft aanwezig,
de kaderteksten hebben een
achtergrond waarop de vlag met
de plompenbladen wappert en
titels als 'Sporen van een Friese

cultuur', 'De Friese veestapel'
maken het onderwerp enger (in

de betekenis van: nauwer) dan
noodzakelijk is. De tekst is
geschreven door Annelies Vreeken. Het onderzoek dat in Sneek
plaats vond, werd medegefinan-

cierd door het Rijk onder voorwaarde dat een publicatie

publieksvriendelijk zou worden.
Vreeken heeft dit ter harte geno-

men. De tekst is kort (totaal 8o
pagina's), vaktermen zijn gemeden en waar nutlig, ziin er kaderteksten opgenomen. Aantrekkelijke kleurenfoto's, waarvan enkele
twee pagina's beslaan en kaarten,
maken het boek aantrekkelijk. Het
onderwerp is typisch Fries, maar
daarbij moet niet aan de huidige
provincie worden gedacht, maar
aan het Friese gebied dat heel
Noord-Nederland besloeg. De
veenrandzone strekte zich ook uit
tot de huidige provincie Croningen. ln dit overgangsgebied
tussen klei en veen kunnen
nederzettingen zijn verborgen
zoals de terp die in Sneek is
aangetroffen. De schrijfster gaat
in het eerste hoofdstuk in op de
bodemgesteldheid en de wijze
waarop de eerste bewoners

hiermee omgingen, zoals het
aanbrengen van veenplaggen om
op de verhoogde grond te gaan
wonen. Over zijn woonstalhuis,
het vee en de gewassen gaat het

volgende hoofdstuk.
De vondsten komen aan bod in
'De mens en zijn wereld' met als
boventitel 'Sporen van een Friese
cultuur'. De beschrijvingen zijn
grotendeels gewijd aan aardewerk. Een kadertekst gaat over
Romeinse munten en een alinea
over mantelspelden. Voor veel
detectoramateurs zal dit weinig
nieuws bieden. Het laatste
gedeelte van dit hoofdstuk is
belangwekkend omdat het gaat
over vergelijkend archeologisch
onderzoek waardoor inzicht is
verkregen over de bewoningsgeschiedenis van Friesland. De terp
in Sneek werd vanafde tweede
eeuw slechts sporadisch
bewoond. Andere terpen vertonen
zo'n zelfde beeld. ln de loop van
de derde, vierde eeuw is er sprake
van een ware ontvolking van het
Friese gebied. 'De oude Friezen
raakten daarmee voorgoed uit
beeld. Ze losten mogelijk op in
Romeinse Rijk' (pag. 63).
De oorzaak van deze verlating ligt
grotendeels in politieke ontwikkelingen in het wankelende Romeinse Rijk, maar voor het veengebied
kan ook de natuurlijke oorzaak
van vernatting een rol hebben
gespeeld. De natte bodem slaat in
ieder geval een brug naar het

laatste hoofdsiuk,'Water: bedreiging of kans'. Met de opgraving of
de tijd waarin de terpbewoners
leefden, heeft dit hoofdstuk
weinig van doen. De terpbewoners krijgen in de eerste alinea
weliswaar de schuld van de
vernatting omdat zij met het
ontwateren van het veen de
bodemverlagi n g in gang zet|en.
Maar wat volgt is een beschrijving
van de periode hierna. Bij gebrek
aan bewoningscontinuiteit in het
gebied rond Sneek dient de relatie
met het water als bruggetje van
de Romeinse tijd naar nieuwere
tijden. Aangezien het niet direct
verband houdt met de veenterpen
en haar bewoners, betwijfel ik de
meerwaarde van deze stappen in
de tijd. Of het moet zijn dat de
huidige peilverlaging van het
grondwater een bedreiging vormt
voor het bodemarchief. De auteur
ziet de link wel. "Water geeft
Sneek zijn uitstraling en charme."

(pag.f) en de terpbewoners
hebben met de ontginningen de
aanzet gegeven tot de vorming
van een waterrijk landschap.

Gallo-Rome¡nse
tempel in Elst
De Nijmeegse publicatie In de
schaduw van het Noorderlicht is

iets minder luchtig van toon. Van
de lezer van

dit boek over

de

vondst van een Callo-Romeinse
tempel bij Elst wordt enige
vakkennis wel verwacht. Hoewel

dat de virtuele herbouw van de
tempel niet levendiger is ver-

woord. Een bouwkundìge
beschrijving is ongetwijfeld de
grondslag geweest om de tempel

te kunnen reconstrueren. Maar de
technische tekst in dit hoofdstuk
haalt alle'romantiek' uit de

dit verschilt per hoofdstuk.
Medeoorzaak hiervan is dat het
gaat om een bundel waaraan
meerdere auteurs meewerken.
In de catalogus wordt zelfs iedere
vondstgroep door een andere

auteur beschreven. Ondanks deze
variatie aan schrijvers is er duideli.jk een structuur in het boek te
ontdekken. De hoofdstuk 2,3 en 4
dienen als historische en landschappelijke achtergrondinformatie. Met name hoofdstuk 3 trekt
de aandacht omdat in enkele
bladzijden inzicht wordt verschaft
over de Romeìnse religie. Welke
goden werden aanbeden en waar
en hoe, zijn daarbii de vragen.
Kenmerkend is in ieder geval dat
de Romeinen de onderworpen
volken de ruimte lieten om in
eigen goden te blijven geloven.
Hoofdstuk 5 gaat over de sporen
die de tempel heeft achtergelaten
in het bodemarchief Uit het
archeologisch onderzoek is
gebleken dat de stenen tempel
een opvolger was van een houten
gebouw uit het tweede decennium
van de eerste eeuw. Aan de hand
van de gevonden materialen en
grondsporen wordt in hoofdstuk
6 een reconstructie gemaakt.
De reconstructie is in de woorden
van Harry van Enckevort (Bureau
Archeologie gemeente N ijmegen)
in de inleiding "de blikvanger in
dit boek, die een bijna natuurgetrouwe weergave is van de
omstreeks het jaar too gebouwde
Callo-Romeinse omgangstemPel"
(pag. rr). Het is alleen jammer

voorstelling. Een betere keus was
geweest de beelden voor zichzelf
te Iaten spreken ofeventueel een
begeleidende tekst te brengen
over hoe de Romeinen te werk
gingen bij de bouw van een
dergelijk gebouw. Vergelijkend
historisch en archeologisch
onderzoek was een andere optie
geweest: in welke mate was de

tempel vergelijkbaar of week hij af
van vergelijkbare plattelandstempels. Zonde, wantVan Eckevort
heeft gelijk: de reconstructie is de
blikvanger van het boek. Met
name de illustraties waarbi¡ de
tempel in het Iandschap is
geplaatst, geven de idee dat je er
zo binnen kunt treden.

worden niet gedaan want daarvoor is de bewijsvoering te gering.
Tussen publicatie van dit boek en
het veldwerk zit drie jaar, OP de
plaats van onderzoek ligt een
gebied waar nieuwbouw komt.
De voorbereiding van deze bouw
was de oorzaak van verschillende

archeologische ontdekkingen,
waaronder de tempel, maar ook
een inheemse Romeinse nederzetting. Hoofdstuk 8 gaat over de
wijze waarop de archeologische
resten en onderzoeksresultaten
moeten worden vertaald in de
wijk. Dit is een waardevol hoofd-

daarop wordt gering geacht Ook
aan mantelspelden en bronzen

militaria worden enkele pagina's
gewijd.

Aan het uiterlijk van het boek is
veel aandacht besteed. De illustraties zijn duidelijk en hebben direct
betrekking op de omringende
tekst. Naast afbeeldingen van
vondsten, zijn ook foto's afgebeeld van het archeologisch
ambacht.
A. Vreeken, Veenterpen rond Sneek,

stuk. Niet zelden gaan er jaren
overheen voordat men weet wat
aan te moeten met de bevindingen van archeologisch onderzoek
en belanden plannen voor lange
tijd in de ijskast. Door deze
plannen te publiceren is er geen

Friezen tussen klei øn veen in de

weg terug.

va

De catalogus is gebruikelijkerwiis
aan het eind van het boek

de tempel heeft gestaan aan bod,
waarbij de eerlijke conclusie is dat

geplaatst. Diverse vondstgroepen
zoals aardewerk, organisch
materiaal als hout, gewassen en
botten krijgen ruim de aandacht.
Omdat de beschrijving van botten

het onduideli.jk is waarom hij oP
die plaats is gebouwd. Ook komt
voor het voetlicht wie aanzetten
tot de bouw en wie de bezoekers
waren, maar harde uitspreken

direct in verband wordt gebracht
met de mogelijkheid van offergaven lijkt het erop dat hier vooraf
een duidelijke vraagstelling over is
opgezet. De vraag ofhet gaat om

ln hoofstuk 7 komt de plek waar

een offer wordt ook gesteld bij de
aangetroffen munten. De kans

Romeinse tijd, Archeologie in
Fryslôn 5 (Abcoude zoo5). ISBN 9o

6825354 9.

H. van Enckevort en

,1.

Thijssen

red., tn de schaduw van het Noorderlicht, de Callo / Romeinse tempel

n Elst-Westeraam, Archeologische berichten Ni.imegen 6

(Abcoude). ISBN 9o 68253255.
Uitgeverij Uniepers Abcoude,
www.uniepers.nl

Het lempelcomplex rond hetiaar too

DEALERPAGINA
rs gaan verhazingwekkend diep...
XP #,Tît o^'
Gold MAXX

.

Freqúentie l8 kHz o Heel sterk ¡n het detecteren van

kleine voorwerpen en kleine munten in veruuilde grond
en onder slenen

.

Speelman Detectors
Roelof Speelman

Wordt geleverd met Beschermkap, Batterijen,

Heuptas + riem en Koptelefoon

Tussenpad 28
7833 CT N¡euw Amsterdam
Tel. 0591 -55.26.35

G-MAXX

www.xp-detectors.com

o Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

.

detecteren van munten en grote

schotels
o 27 cm High Energy Wide scan schotel

massa's munten o Zeer goede

voor 30% meer diepte

Adventis

Heel sterk voor het

discriminatie

.

22,5 cm standaard schotel

o Wordl geleverd met: Beschermkap,

r

Elliptische 24 x 12 cm schotel

Batteriien, Heuptas + r¡em en Koptele

o High Energy 38 x 45 cm schotel

foon.

Fa. Detect
Gert Gesink

Wooldriksweg

B8

7512 AV Enschede
Tel. 053-43.00.512

XP-Connectors

www.detect.nl

o Waterdichte vergulde
connectors

ADVENTIS

Flevo Detectors
Wilko Rook

.

Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
. Frequentie:4,6 kHz. e 0ubbele discriminatie. ¡ Grondafstell¡ng.. Voeding:8
AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack. o Heupmontage voor n0g meer

Kerkpad

1

8

831 6 DB Marknesse

zoekgemak

Iel. 0527 -203.929
www.f levodetectors.n

I

Heuptas
o Heuptas voor alle
XP- modellen

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

0pt¡es

r

0plader o 0plaadbare pack. o XP-koptelefo0n.

o Elliptische schotel.o2l cm High Energy Wide scan
schotel

www. metaa ldetectie.com

UNIEK!

Ga¡antie

r

Elektronica:

2

zijn leverbaar met:

jaar op onderdelen en uurloon

Handelsonderneming

o Schotel: I jaar op onderdelen en uurloon

D.J. Laan

DRAADTOZE
KOPTETEFOON

Clear signal
D.m.v. uitgang

keuzeschakelaar
op ieder model
detector te
gebruiken is.
De 150 Ohm

speaker levert een
helder en
duidelijk signaal.

Dirk Jan Laan
P¡eter Maatsstraat 12

17ll AP Hippolytushoef
Te|.0227-593.286
wwwdjlaan.nl
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Munster Detectie
Willy Munsters

wvvwclear-signal.nl
DUCATON

Keepstraat 2
5702 LH Helmond
Sp<iaal

Iel.0492-514.194

EEteltte body.

www. metaaldetector.

SCEATTA

DENARIUS

De oorschelp van
Polymeer heeft
een perfecte

Steenbergen Detectors
Hulst
Marc Steenbergen

PAsVOrm,

32 standen
volumeregeling.

Bontehondstraat 3-5

De gevoelighe¡d ¡s
73 Dba bij
1 kHz
5 Jaar garantie op
de componenten

n I

STATER

Twee ¿honderlijke 32-sl¿nden

Tme

af zonderl¡jke 32-standen
vo¡umeregelingen

volumeregelingen Metde
5¡gn¿al frequent¡e sch¿kelaar
kunt u de toon vån het
¡nkomende signa¿l regelen in
hoog en la¿g

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

R,nnd d,e fæo
RÁnd de

loto

t+

Ook nu hebben we weer een object voor de rubriek
'Raad de Foto'.
Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan
hierop worden gereageerd door leden van onze
vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek
worden verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat zo, 89t6
AG Leeuwarden.
We vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrij-

ving, inclusief datering. Dit vergemakkeliikt de
keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op
3o januari zoo6

Zend je in per e-mail, vermeld dan ook even je
naam en adres.

ln de nieuwe Raad de Foto zie je een fragment van
een niet metalen of stenen/gebakken voorwerp.
Kijk goed naar de structuur en denk goed na dan
kom je er zeker uit. Caarne een zo compleet
mogelijke datering en beschrijving van het gehele
voorwerP.

Foto: J. Koning

R"anrt

ile føto

tt

In Raad de Foto 83 lieten we een vergulde koperen
manchetknoop zien die te dateren valt in de periode tgz5-t975.
We kregen verschillende determinaties binnen.

Na loting is: C. Mutsaers, Oude Molenstraat
g4z CA Oss de prijswinnaar.
Een boek is naar hemlhaar onderweg.

tl,

FRIESLAND

FLEVOLAND

T Flevo Detectors, \llilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors /

T De Trije Stinzen

Metaaldetectie

'Eigen Vondsten Museum'

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

É,

UTRECHT

t¡J

J

DRENTHE

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (or4) 37 o48o, fax; (orr4) 37 o4 8r
lnternel: M.detectornet nl

I MidHolland detectoren

t¡J

M.xp-detectors nl
w.bounty-hu nter.n

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

ôI

Zwaluw r5, 3752 NW Bunschoten
tel. o33-zgg 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland.nl
lnternet: www.detector.nl

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal

tel. (o599) 47o8t8,fax (olg9l
E-mail: info@detectorshop.nl
lnternet: wwwdetectorshop.nl

I

/

scheppen

/

BELGIË

I

n.lean Pierre)

/ Tesoro /

pinpo¡nters

I Atlantis Metaaldetectors
llhite's

enz.

/

Service

/ Ontwikkéling

van

en Atlantis detectors

W¡ngerdstraat 6,664¡ BN Beun¡ngen

tel. (o24) 677 40 63

Tussenpad 28,7833 CT Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 z6 35
E-mail: info@xp-detectors.com

lnternet: ww.xp-detectors.com

/

Hagedoornstraat

fHofman Electronicaì
ùerkoop

I

E-mail: detect@Ms.nl

GELDERLAND

47oq9

Soeelman Detectors
XÞ detectors I verhuur I koptelefoons /
inruil / tassen

Steenbergen Detectors Hulst
"Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safel¡ne Deteciiep.
oorten / Beveil¡ging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

tel. lo5z7l 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail.nl
lnternet: w.fl evodetectors.nl

V/eth. Beerdastraat 21, 9298 Pìf Kollumer
zwaag (Friesland)
Tel. o6 z3 4t 39 77 (op afspraak)
I nternet: w.detrilestinzen.nl

CL

r

Laser / Verhuur van diepzoekers en
oPsPonngSservtce

Dealer van diverse merken metaaldetectoren / verhuur / opsporing en beveiliging particulieren en bedrijven

u
=

ZEELAND

/ onderwaterde
gdetectors /
supermagneten
r

2,

88oo Roeselare, West-Vlaanderen, Belgiê
Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5t | 24.o7.55
Gsm o477
66.56

þt

E-mail: jpcalmeyn@pandora.be

lnternet: m.belgadetect be

T Steenbergen Detectors

NOORD.HOLLAND

H

ulst

'Eigen Vondsten Museum'

T
T

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 4lo 05 rz, fax (o53) q4 55 58
E-ma¡l: ¡nfo@detect.nl
lnternet: m.detect nl

T Detection Systems
mporteur/dìstributeur

Wh

tt z9

mobiel: o6-zozz779o

Bontehondstraat 3-5, 456ì BA Hulst (NL)
tel. oo3r r4-37 o4 8o, fax: oo3r tt4-37 o48t
lnternet: M.detectornet nl

E-mail: dj.laan@quicknet.nl

lnternet:

w.djlaan.nl

M.xp-detectors. n
m.bou nty-hu nternl
E-mail: detect@us nl
I

NOORD-BRABANT

Holland fRúud de Heerl
I

Pieter Maatsstraat r2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel. (0227) 59 3z 86, fax (ozz7l 59

ite's Éretaal-

detectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,

goudweegschalen, hoezen, tassen etc.
Veerpad z, 8276 APZalk
tel. (o38) 363 65 9r, fax (o38) 363 64 8o
E-ma¡l: ¡nfo@ metaeldetectors. n I
E-mail: metadec@us.nl

lnternet: M.metaaldetectors.nl

" Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en part¡cul¡er
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

T Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scopê | Fisher lfroy
Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 lvl L's-Hertogenbosch
tel (o73) 548 n 99, fax: (o73) 548
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www. gela n. n I

rr

95

LIMBURG

T The Metaldetector Store
Div merken w.o. White's

Grachtstraat t5, 6438 HL Oirsbeek
Tel (o46) 4426235
E-mail: info@ metaldetectorstore.nl
lnternet: w.metaldetectorstore nl

ww\A/. d ete

cto ra m ate u r.n

I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie

Tips voor het lt/eb
Op lnternet is veel informatie te vinden voor detectoramateurs.
Vele honderden websites zijn er, variërend van persoonliike
homepages tot handige determinatiesites, en van testverslagen

tot pc-toepassingen. Koen van Santvoord, beheerder van de
metaaldetector startpagina, selecteert steeds een aantal interessante websites, zowel voor de beginnende als de ervaren zoeker.
Voor suggesties, stuur een mailtje aan koenvs@zonnet.nl

KNOPEN
http://www. knopfsam mler.de/main-index,html

e
a

*¡

I
I

Deze Duitse website is een absolute
aanrader voor wie nog een paar ongedetermineerde uniformknopen of emblemen in
de vitrine heeft liggen. Duizenden knopen
zijn op deze site terug te vinden, afkomstig
uit vele landen, tot aan de Bahamas aan
toe. Dankzij de uitgebreide zoekfunctie is
te zoeken op type uniform (bilv. militai¡
douane, post, trein) en op land van her-

komst. De combinatie militair/Derde Rijk
levert r56 knopen op; de zoekopdracht
'Nederland' is goed voor 42 treffers. Van
alle knopen is een afbeelding en korte
omsch rijving beschikbaar.

HISTORISCHE ATLAS
http://www.ku ijsten.de/atlas/

.#

De historische gemeenteatlas van Jacob
Kuyper is bij veel detector-amateurs
bekend. De getekende plattegronden,
gemaakt tussen r865 en r87o, zijn een
goede bron bij het zoeken naar een interessante zoekplek. Op deze site zijn alle
plattegronden, en dat zijn er vele honder-

den, samengebracht. De site is duidelijk
gerubriceerd: eerst per provincie, vervolgens op plaats. De afbeeldingen zijn
ongeveer rzoo bij i5oo pixels groot, en
daardoor prima te lezen en printen.

HISTORIEPENNINGEN
http://wwwmevi
zooo.htm

us.

nl/historiepen n.r 550-

oo@

verplicht om archeologische vondsten aan
te melden bif de provinciale archeologen.
Het maakt daarbij niet uit of het oogvondsten, resultaten van opgravingen ofvondsten in bouwputten betreft. Op de slte van
Archis (het archeologische informatiesysteenî van l'Jederland) kun je terugvinden
bij wie je moet zijn. Ook is er een vondstmeldingsformulier plus handleiding te
downloaden. Ook op de site van de DDA is
een en ander terug te vinden, zie
http / /www. detectora m ate
:

u r. n

I

/co ntent/a r

cheologie/vond sten-aa n melden/

SCH EEPS\¡VRAKKEN

http://home.planet.nl/-langer33/wreckswrakken/

Het is niet het vaakst gevonden voorwerp,
misschien is er daarom op internet niet
zoveel informatie voorhanden over historiepenningen. Op de site van uitgeverij
Mevius is een uitgebreid overzicht opgenomen, dat begint in t448 en loopt tot
heden. Door de onderverdeling in tijdvakken van tien jaar wordt het opzoeken
vergemakkelijkt. Op de site zijn van elke
penning foto's opgenomen (voor- en
achterkant), uitgebreide beschrijvingen en
een waarde-indicatie.

VONDSTMELDING
http://www.arch is.nl/content/n ieuwecontent/Productenen Diensten/Diensten/Vondst
melding.xml.asp)bc=men u-z-5-5

Voor wie het nog niet wist: het is wettelijk

Eind september werd bekend dat schatzoekers vlakbij Robinson Crusoe Eiland (voor
de kust van Chili) een enorme goudschat
hebben gevonden. Voor wie zich wil laten
inspireren kan eens kijken op deze website, waarop tal van scheepswrakken in de
Nederlandse wateren beschreven staan.
Het zoeken naar schatten op deze wrakken
zal niet makkelijk zijn (als het al is toegestaan), maar erover fantaseren mag
natuurlif k altijd.

Bron: o.a. www.sna.nl

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

"ls het goud dat blieptl"
Wageningse vondsten met de metaaldetector
Op vrijdag 9 decemberzoo5 is in het museum de Casteelse Poort ln Wageningen een
nieuwe tentoonstelling geopend. De tentoonstelling toont een verborgen kant van Wageningen. Flarden historie worden verteld door de metalen voorwerpen die in de loop der
eeuwen in de grond verdwenen en die nu met behulp van een metaaldetectoropgespoord zijn.

Naam:

Cerrit Clezer.
lloonplaats:
Maasbracht.
Zoekgebied:
Overal.
Vaste zoekmaat:
John, Bert, Toon, Richard.

Gebruikte detector(s):
Minelab Explorer ll, Minelab Sovereigh
Elite, Laser Rapier.
Zoekfrequentie:
Vroeger iedere dag, ben op het moment
meer aan het vissen.
Mooiste vondst:
Aureus van Titus, 79 na Christus
Oudste vondst:

Vier llageningers hebben met hun metaaldetector een deel van deze 'schatten' uit de
grond gehaald. Zif beoefenen hun hobby met passie, alti¡d op zoek naar de verrassingen
die de Wageningse grond verbergt. Goud is er nog niet gevonden. Maarwel veel ontzettend leuke, interessante en soms ook ontroerende voorwerpen uit verschillende tijden,
uitgevoerd in diverse metaalsoorten.
De oudste vondsten dateren uit de Romeinse tijd. Er zijn bijvoorbeeld Romeinse kledingspelden (fibulae) gevonden, één met een afbeelding van een vogel. Ook is uit die tijd een
bronzen bel te zien. Uit de periode vanaf de r6e eeuw tot nu zijn allerlei voorwerpen te
zien: munten, penningen, boekbeslag, beslag van grafkisten, handelsgewichten, oorlogsresten, te veel om op te noemen. De vondsten lopen dóór tot in onze tijd. Er zijn diverse
voorwerpen en sieraden gevonden die slechts enkele jaren oud zijn. Op de tentoonstelling is ook een metaaldetector tentoongesteld. De werking van de metaaldetector wordt
uitgelegd en het wordt duidelijk hoe je omgaat met zo'n gevonden schat. Kortom: een
tentoonstelling die iets vertelt over de stad en haar historie, maar die ook de avonturier
in ons los kan maken. Het zien van al die bodemvondsten maakt een mens enthousiast;
je kunt spontaan zin krijgen om ook eens flink te gaan speuren...
De tentoonstelling is te zien tot en met z juli zoo6.
Museum De Casteelse Poort, Bowlespark tA, 67ot DN WACENINCEN, Tel. ojtT

Stenen pijlpunt plus diverse Keltische

munten.
Raarste vondst:

Stuk metselsteen met een ingebakken
munt.

duim omhoog voor:
Mijn vrouw

Een

duim omlaag voor:
Eigenlijk voor niks
Een

Lid van:
De Detector Amateur en diverse visver-

enigingen

lk geefde pen door aan:
Bobo, Erik uit Nijmegen

zoo6

uit de wierden. Deze collectie vormde vanaf t874
de aanzet tot oprichting van het Croninger
De expositie geeft een beeld van het boerenleven Museum. Met deze tentoonstelling wordt dit
in alzijn facetten van de middeleeuwen tot op
belangrijke onderdeel van het museum opnieuw
BORGER 6 oKT zoo5 T/M
De boer, hij ploegde

15

JAN

voort

de
het

huidige dag. Bezoekers krijgen een beeld van
dagelijks leven op het land en op de
Metwelke hulpmiddelen bewerkte de boer in
t4de eeuw zijnland en hoe doet hij dat nuì ls
in de rol van de boerin in de loop der
verandering
lnlichtingen: Hunebedcentrum, Bronnegerstraat
Borger, o59g-zj 63 74, www.hunebedcentrum.nl

boerderij.

gekomenì

de
er
eeuwen

12,

uitvoerig onder de aandacht gebracht.
De tentoonstelìing laat aan de hand van originele
objecten en beeldmateriaal de ontwikkelingvan
de archeologie van de wierden zìen. Hieruit blijkt
de grote invloed van Van Giffen en de aan hem te
danken vooruitgang in kennis.
lnlichtingen: Croninger Museum, Museumeiland t,
Groningen, o5o-j66 65 55, www.groningermuse-

um'nl

zoo6
Grafrelden uit de ijzertijd en Romeinse tijd
DEN HAAC - zo DEC zoo5 T/M zo JAN zoo6
Deze expositie vertelt over de resultaten van
Graven in de duinen, Een 7de-eeuws grafueld op
diverse opgravingen van grafuelden in lleert en
Solleveld
omgeving en over de rituelen van het cremeren Deze tentoonstelling toont de vondsten van een
en begraven.
vroegmiddeleeuws krijgersgraf dat eind zoo4
lnlichtingen: Cemeentemuseum Weert, locatie De
werd gevonden bij graafirverkzaamheden in het
Tiendschuur, Recollectenstraat 5, Weert, o4g5-52 56 waterwin- en natuurgebied Solleveld bij Den
1c., www.museumweert.nl
Haag.
WEERT

Op zoek naar:
Een berg euro's

- 42t46

-

29 oKT 2oo5 T/M r 9 M RT

lnlichtingen: Stadhuis, Atrium, Spui 7o, Den Haag,
CRONINCEN

-

18 DEC zoo5 T/lVl 9 APR 2006

Professor Van Giffen en het geheim van de

wierden
Het Groninger Museum heeft een van de
grootste collecties in Nederland van oudheden

www. d en ha a g. nl / a rcheol ogie

/,

toega ng gratis

ttrkilng

I
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zit er aan een steen een leuk verhaal vast.
Toch is het dan wel zo dat je goed moet
tegen komen. De bouwstenen zijn (vaak)
een informatieve en leuke bron, waar we

maar al te vaak over heen lopen. Bij
opgravingen worden ze a1s het onderzoek
ten einde is, vaak verwijderd en naar een
verwerkingsbedrijf afgevoerd. Soms ziet
een restaurator ofeen handelaar in oude
materialen er nog iets in. Vaak kan men
ze tegenkomen op een stort, kiezen kan
al helemaal als er is getrorrn-reld, en de
grote stenen op een berg in een hoek op
het terrein liggen.
Toch kunnen stenen ons een indicatie
geven van hoe oud de grond is en soms

kijken wat er zobijzonder aan een steen
kan zijn. In de loop van de jaren heb ik er
dan ook al aardig wat stenen blj elkaar
verzameld, waar een verhaal aan vastzit.
De oudste bouwstenen stammen uit het
begin van de jaartelling toen de Romeinen forten en stenen gebouwen bouwden. Alhoewel er aan een tufsteen dle
rren vaak gebruik[e niet vee] is te orridekken, voor een 1eek, zijn de'dakpannen'
daarentegen een leuke uitdaging. Deze
dakpannen zijn in de regel voorzien van
één of meerdere stempeis. Op de stem-

pels staat vaak de legioenafdeling vermeld die ze heeft vewaardigd. Ze zijn
dan ook redelijk goed te dateren. Helaas
worden ze vaak kapot gevonden. Dit kan
wel diverse redenen hebben, wanT ze zijn
vrij groot en werden al ln de Romeinse
periode en daarna gebruikt a1s wegverharding. Ze zijn vaak van rood gebaidcen
klei gemaakt en zlln zeer dik en wegen
daarom eÍgzwaar.
Fragmenten van dakpannen werden na
bewezen dienst tot ver in cle middeleeuwen nog vaak gebruikt a1s netverzwaring.
Langs de grote rivieren kun je ze dan nog
we1 eens

vinden.

Handboek

voor

zoekers
Gert Gesink

Handboek
'Schatkist' vol informatie
over metaaldetectors, zoektechnieken"
vindplaatsen, vondsten en langverboryen zo€kgeheimen.
llet boek is 560 pagina's dik en is rijk geiltustrcerd met meer dan 4OO foto's
en telren¡trgen ¡n kleur. ltleer dan 10ü) afbeeldingen van metaalvondsten.
Ilet boek is gelliktüdig yerschenen in Nederlands, Dngets, Duits en ITans en
kan in dle talen bestcld worden.
Gebruik daarvoor de juistc code.

Respectievelük Nl00õ; Eü)5; Dü)õ; nR0O5.

€ õ9,90

Verkrijgbaar bij Detect en vr¡jwel alle Nederlandse en Belgische
metaaldetectorimporteurs en dealers.
Itlaak € 59,90 + € 3,00 over op CIRO 4858918 t.n.v. Detect E,nschede onder
vermeld¡ng van NL005 of e€n andere code als u een Engels, Duits of frans
€x€mplaar toegezonden wilt hebben.
Vergeet vooral niet uw volledige adr€s te vermelden!

IIet boek is nu meteen u¡t voorraad leverbaar.

voor zoekers
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lJsselsteen mat Fronse munt

Deel van Rom€inse clokpan

uit

1758

gevonden. Blj opgravingen worden vaak
zelfs nog hele vloeren gevonden. Ze
bestaan in veel verschillende maten,
geldeuld en soms ongeglazuurd. De heel

kleine formaten werden gebruikt als een
soort mozaïek in oude ldoosters en
kerken. Ook bestaat de kans dat men een
heel plavuis vindt met een afbeelding.
Deze plavuizen werden in verschillende

--':t:<

fases gemaakt.

Men heeft vast we1 eens de l¡ekende
'ijsselsteen' gezien. I(leine steentjes waar
menig oud pand mee is gebouwd. Feitelilk is hier niet zoveel over te melden voor
een verzamelaat, rnaat soms kan het leuk
uitpakken. Vorig jaar had lk op een berg
een fi'aai signaal, maar ik kon het niet zo
snel vjnden Toch lag het signaal we1
telkens bij die ijsselsteen, en ik wreef de
klei eraf, maar daarin geen signaal. Toen

Kloostermop

Plaøtis met tekst

Wanneer er in de middeleeuwen weer
grote stenen gebouwen worden opgericht
gebruikt men daar-voor de zogenaamde
'ldoostermoppen'. Deze grote rechthoekige stenen vindt men vaak ter-ug in oude
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kastelen en kloosters, waaraan de stenen
hun naam danken. Helaas ziin hierop
geen echte merktekens van de maker op
aangebracht, maar soms kan men hierop
nog iets leuks ontdekken.
Zokan men zien dat tijdens het maken
van de kloostermoppen de hond van de
bakker ofeen kat over de nog natte
stenen heelt gelopen. Ik heb er ook eens
een gezien tijdens een opgraving waarin
een tekst was gekerfd.
Op de vloeren gebruikte men 'plavuizen',
deze vierkante (vaak groen en licht oranje

gekleurd) stenen worden nog geregeld

pakte ik de ijsselsteen en hield 'm onder
de schotel, om een knallend signaal te
krijgen. De steen heb ik ver.¿olgens in een
plas schoongespoeld enzag in de aanwezige specie een munt. Het bleek te gaan
om een Franse munt uit het midden van
de achttiende eeuw. Of het om een bouwoffer gaat ofgewoon verloren door een
arbeider zal nooit worden achterhaald,
maar het b1i1ft wel een bijzondere vondst.

Tijdens een zoektocht op een stort van
een oud ldooster heb ik eens een stuk
natuursteen gevonden die bewerkt was.
Toen ik de vondst meldde bii de archeoloog van Delft ( Epko Bult) zei hi1 dat het
wel eens om een stuk van een haard kon
gaan. Het toeval wil dat ik daar'¿an een
prent had met een van de hooldhaarden
die in het klooster had gestaan. Dus
mogelijk heeft de steen die ik heb gevonden wel aan die haard toebehoord.

In dit artikel zijn een paar van de vele
soorten stenen behandeld die we tegen
kunnen komen tijdens het zoeken.
Hopelijk kijla u nu anders tegen deze
typen stenen aan en mogelijk vind u ook
een keer een bijzondere bouwsteen. Men
moet dan wel vaker bukken, maar je
merkt snel genoeg wanneer het iets is en
nu mogelijk wat het is. Tevens kan het
een aanvullin g zljn in de vitrine (ik leg er
vaak voorwerpen uit dezelfde periode
op).Het verteit toch een verhaal over het
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Deel von een kloosterhoard

verleden, als je maar weet wat het heeft te
vertellen.

Delflsblauw tegeltje met aþeelding van visser.
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En als laatste een bouwsteen die de
meeste zoekers wel kennen en deze ook
wel zullen oprapen en meenemen, een
'Delftsblauw tegeltje'. Deze tegeltjes
hebben menig huis versierd en worden
dan ook nog regelmatig gevonden.
Helaas is er vaak een hoekje of meer
vanaf. Ze bestaan niet alleen in blauw,
maar ook in verschiliende kleuren. Ze
werden vooral gemaakt vanaf de zestiende tot aan de eerste helft van de negentiende eeuw. De 'kwasten' ( de hoek
versierseien) vertellen vaak hoe oud de
tegel is, hoe groter de kwast hoe ouder de
tegel.

FlEUodeIEGtors, Witl¡o Rook
Onbetwist de delectorspecialist. Meer dan twintig iaar zoekerüaring

IIeaIæ van:
. Minelah
. XP llcleclors

\)lij leveren diverse accesso¡res zoals
r.v.s. scheppen, beschermkappen,
hoofdtelefoons, tu m blers, d iv. boeken,

batterijen, detectortassen, beschermhoesjes enz.
Met al deze merken hebben wij ruime
zoekervaring, dus kunnen wíj u precies
vertellen hoe ze werken.

Flevodeteclors, Herkpad 18, 8316 llB Marknesse, lel. 05,27-293929, internel: wunu.fleuodeleclors.nl
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Bel voor een afspraak 0492-57 4194
Keepstraat 2, Helmond
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Bakenlood r766

Kopje, kinderspeel goed

l8e eeuw

Tin/lood

Lood

r7-r8e eeuw

Cesp met beslagplaat
r5e eeuw
Koper

------Kaa rsen
t 5-t

houder

6e eeuw

Messing

Riemhanger

Poppen ram melaar

r3e eeuw

r7e eeuw
Koper

Brons

a
Mesheft

Zegelstempel

r8e eeuw
Koper

r8-l9e eeuw
Messing

M u u rhaken
r7e eeuw
Koper

l

Zwaardschedebeschermer
r5e eeuw
Brons

Lunulea, paardenbeslag

I

l6e eeuw

Zeeuwse keelknoopjes
r9-2Oe eeuw

Koper

Zilver
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FOTO'S IOHAN BOSMA

Raa m pen nen
r

9-2Oe eeuw

Messing

Schoteltje, kinderspeel goed

Netverzwaringsloden
8-r 9e eeuw

Iin/lood

r

t7-t8e eeuw

Lood

-_
H orlogesleuteltjes
20e eeuw

Llver

Loop van kanon, speelgoed
r7-r8e eeuw
Koper

Schietlood
r8e eeuw
Lood

Vingerhoed
r6e eeuw
Messing

Kern van klootbal
r6-17e eeuw
Lood

Medicinale vijzel, stamper
r6e eeuw
Brons

-:::::::::::Boekbeslag

t

Lakzegelstempel
8-t 9e eeuw

r7-t8e eeuw

Zilver

Koper

Riemtong
r4-1 5e eeuw
Brons

Viking VK-30
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Land/Beach switch
Motion /NonMotion
Pinpoint
Target lD

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

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
1 93 nn*ry.deteetorìBhop.nl
met geheel nieufle onl¡ne intemet winkel !

Tel: O622 545

€ 435.00
Vikino VK-20

ltrasoonreiniger

DS-4OOA
reinigt alle vondsten
op de meest veilige

manier'€

60.oo

Whites Classic ll

ruEðÐ

Sens.Disc'

Detector
ID

Supermagneet
DS-3025 30 KG

Jimmy Sierra

il

U

Supermagneef
DS-7035 70 KG

€ 3O,OO €

€ 125.00

49,00

Supeimagneet

DS-9035 90 KG

€ 85,00

Whites Classic lll

MD-318
Motion detector
voor beginners

DS-Actie:

€

12O,OO

€ 200,00 DS-50 €.225,00

DS-18 Grifon

III

Pro

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

goede prestaties
en pinpointknop
mot¡on detector !

€

1OO,OO

Professionele PinPointer
E¡ndel¡jk een profess¡onele en
betaalbare pinpointer met
profess¡onele prestat¡es en
¡n compacle en duuzamê

€ 25O,OO
DS-8 Grifon Surfer

venrrrachting.

€ 135,OO

Whites Classic IDX

behu¡z¡ng

Alleen bij ons:

Prachtige dig itale startdetector

Heeft zeer veel opties
en presteert boven

DS-Sherlock DTS-Pro

€ 50.00

re@
Laser

€

Rapier

789,00

Hawk-Eye

€ 995,OO

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels

45 cm
36 cm
12 cm
45 cm
5 ¡nch/1 2 cm 36 cm
kle¡n en d¡ep 3l cm
op stortgrond l2 cm

M¡nelab
Minelab
M¡nelab
Whites
Whites
Whites
Whites

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

Met gratis geheel compleet
Detector Shop Accesso¡repakket

€, 175,OO
DS'9

Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en PinPointknop

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

!

Bi¡ ons met gratis Whites accupac* + lader
NL-handleid¡ng, DFX boek¡e en DFX CD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon DS-3030
8 st.2000 mA N¡MH + 8 sL GP SuperAlkaline batterijen
DS-ô4 snellader v@t 'l2l 230 Volt, DS-258 P¡npo¡nter
Black-ADA Extended lnvader Black 89 cm. detectorschep
Wh¡tes schotelbeschermkap en NL-SUPER Zækprogrammatuur

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

Vragen kunt u oPsturen naar
J. Koning, Roodborststroat zo,
8gt6 AG Leeuwarden.
lJ kunt uw wogen natuutliik ook d.m.v.
een e-moil noar ons verzenden.
E- mail : v raagbo ok@ detecto romateu n nl

VRAAGBAAK

Aan deze vraagbaak werkten mee: D.Dìjs, J. Zijlstra, S. Sloots, J- Koning, R.Hollmon, D. Eekhof.
Omdot dit alweer het laatste nummer is dat dít jaar verschíjnt, wíl de redactie al de mensen die als determinalieteam meegeholpen hebben,
prettige feesldagen en een voorspoedig zoo6 toe wensen. Deze wens geldt natuurlijk ook voor onze DDA-leden.

Vraag:
Beste waagbaak,
De volgende 3 vondsten heb ik niet kunnen thuisbrengen. Hopelijk weten
jullie er iels meer van. Ze komen van een akker waar een Romeinse nederzetting 1igt. Om deze nederzetling heen worden op de akker ook vondsten uit
LME en de NT periode gedaan. De voorwerpen werden gevonden op het stuk
waar de meeste Romeinse scher.ren 1agen. Ik heb verschillende foto's van de

vooÍwerpen gemaild, misschìen wordt het dan wat duideliiker.
Voorwerp r: Materiaal lood, lengte l9 mm, aan
de bovenzijde zit een uitsparing/gleufle, heeft
de vorm van mesje
Voorwerp z: Materiaal brons, lengte 34 mrî,
loopl aan één kant puntig toe, aan de andere
zijde bolvormig, na het
bolvormige
stuk ioopt de
steei verder.
Hierdoor valt
volgens

mij

de

haarspeld/naald af.
Voorwerp 3: Materiaal lood, diameter circa zo
mm, platte
ziide ziI een

uitsparing in
het lood waarin \{eer een ldeiner gaatle zit.
Andere zijde vier gebroken puntjes alsofhet
voorwerp aan deze zijde ergens om heeft
gezeten.
Alvast l¡edankf en misschien kunnen deze
voorwerpen nog gevoegd worden bij mijn
eerdere verzoek van de gouden ring.

van te maken wat erop staat, maar misschien weten
jullie hier meer over. Hopende jullie hiermee genoeg
informatie verstrekt te hebben, wacht ik met smart op
jul1ie bevindingen.

Groeten, Hans Düvel
Antwoord:
1625,|er waarde
Je toonde ons een noodmunt van Breda,
van veertig stuivers.
lrlet dank aan: drs. J.E.L. (Jan) Pelsdonk, Stichting Celden Bankmuseum, Utrecht.

Vraag: Beste detectoramateur,
Heb pas bij Den Brìel miin eerste gouden ring (na 9
jaar!) op een akker gevonden. Zougtaageen datering
willen weten.
Vanaf de voorkant gezien is de rtng ry mm breed, de
diepte is 20 mm. Twee gehandschoende handies houden een haúje vast. Boven het hartje staat een Franse
lelie die aan de onderkant naar links en rechts liikt uit te
lopen in twee kleinere ielies. Er staan drie goudmerkies
in de ring: een kruis uit een balletie, een letter V (lettertype recht, kapitaal hoofdletter) en als laatst een vijfpuntige ster.
Alvast bedankt,
MVRGR Raymond
Streefkerk
Antwoord:
Raymond, je bezit nu
een gouden trouw- of

MVRG Rayrnond Streefkerk.

kingsafual valt.

vriendschapsring. Dit is
duidelijk te zien aan de
handjes die het hart vast
houden. Naspeuringen
in de boeken levert het volgende op. De ster kan wijzen
op Maastricht, waarbìj de V zou l<unnen staan voor

Voorwerp z: het bronzen voorwerpje zou gezien de afmetingen en het iets
puntige uiteinde Romeins houtbeslag kunnen zijn.
Voorwerp 3: ook dit voorwerp zou onder de noemer van afrial kunnen vallen. Dit
is zo niet te determineren. Wel vragen we om het voorwerp nog een goed
schoon te maken. ls het wel loodl lle kennen bronzen voorwerpjes die uiterlijk
hierop lijken, vooral als ze in een mest/afuallaag hebben gelegen.

t75816o.
Echter ik heb alleen maar, in onze beschikbare Nederlandse literatuur, een meesterteken kruis uit een balletje,
kunnen vinden dat staat voor: Keysers, C.; Eindhoven;
r817-r8zr. Al met al een niet sluitend antwoord, we
hopen op reactie van leden.

Yraag'.
Geacht determinatieteam
Hierbij doe ik jullie een foto toekomen, waan'an ik
vermoed dat het een muntgewicht is, maar na een
beerje research op het web twijfel ik daar nu een
beetje over.
Ik heb dit voorwerp gevonden op een stuk grond wat
eerst als ald<er en daarna als tuin heeft dienst gedaan.

Vraag:
Ha1lo |ohan,
Hierbij een paar foto's van een flesje dat ik heb gevonden op een akker tegenover mijn woning. Het is lichtgroen glas, en er is irrisatie aanwezig. De inhoud is niet

Antwoord:
Hoewel de voorwerpen erg klein ziin en fragmentarisch zullen we toch, zonder
ze in handen gehad te hebben, een poging doen om te determineren.
Voorwerp r: hiervan gaan we uit dat het toch onder de noemer van lood bewer-

Het is ongeveer 3btj

3

cm, maar ik weet niet precies

van welk materiaal het is gemaakt. De meeste bijvond'
sten (munten) zijn roo tot r5o jaar oud. Er is niet veel

meer dan een grote theelepel.
De maten: hoogte 48 mm, breedte buik z6 mm, halsrand r8 mm
Hoe oud kan dit flesie zijn en waar werd het voor

gebruiktll
Groeten, fohan Vegelien
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Antwoord:

vondsten zien er ook leuk
uit allen jammer dat het
kompas niet meer compleet is. Maar wat wil je
ook nog na zoveel jaar in

Zeker zullen we het
nooit weten maar we
denken dat het een
reukflesje kan zijn. De

datering moet worden
gezien in de r6e-r7e
eeuw maar kan ook

de grond Je aardewerk-

eerder zijn mede gezien
de plattere vorm van de

Het 'zilverbestek' ìs uit de

vondsten zijn duidelijk na
r

2oe eeuw en als er al zilver
opzit dan is het voorwerp

bodem. Medicijnflesjes
hadden meestal een
langere hals en grotere
maat.

verzilverd, maar dat mag
de pret niet drukken. Het
geeft een leuk overzicht
aan verschillende typen in
die eeuw.
Beschrijvin g: Romeinse
munt: CRATIANUS
(keizer 367 - 383 AD)
Bronzen AE 3, geslagen te

Yraag:

Halio, ik ben Richard Dulos, en ben sinds een jaar aan
het zoeken geraak. Ben nu een halfjaar lid van de
Detector Amateur. En nu wat over mijn zoekervaring en
mijn vondsten. Geen interessante vondsten, maar we1
leuk. Ik ging eerst met een goedkope detector op pad,
maar vond alleen maar ijzer! Toen 1as ik dat a1s je een
detector onder de Joo euro had, je maar beter kon gaan
biljaden. En dat je veel junk op zou graven. Dat was dus
zo. Dus ik een White's gekocht. Ik ging dus meteen op
pad naar de Ri1n. Ik woon namelijk in een klein dorpje
in de Beluwe. Ik ging tussen de kribben zoeken, het
water was erglaag en ja hoor, ik hoorde een piep. Ik
schepte wat zand weg, en daar 1ag mijn eerste duit!! Joh,
wat was ik b1ij. Niet zo interessant voor elaaren zoekers
maar wel voor mij. En zo ging het een paar dagen door.
Ik vond van alles, meer muntjes en een oude aansteker
en zeer veel munitie. We1 jammer maar daar kom je
toch niet onderuit, want er is hier zeer veel gevochten in
de oorlog. Dus vond ik ook een oud kompas en een
aansteker die waarschijniijk van een soldaat zijn
geweest. Op het kompas stond u.s.c.e . (zie foto).
Ik vond ook wat aardewerk en andere dingen,waarvan ik
niet weet wat het is. ik zal blij zijn als de maïs er af is,
dan kan ik op de akkers zoeken, kijken wat dat voor
vondsten dat op levert. Ik stuur wat foto's mee, misschien weten jullie wat sommige dingen zijn. Ik vond
ook veel zilverbestek. Nog even en ik heb zo de bestekdoos bij elkaar! Het is echt een gave hobby!
Groetjes Ríchard Dulos. P.s. misschien is het wat voor
in het Detector Magazine.
Antwoord:
Leuk dat je zo met onze
hobby bezig bent en ook
wat van je vondsten laat
zien. ln de volgende
vraagbaak hopen we nog
twee van je vondsten te
behandelen die nog ter
determinatie circuleren.
Op de foto met de
munten zien we een
Belgische munt, reken-

penning, duit en een
Romeinse munt die
direct nog wordt
beschreven. Je militaire

@,
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Siscia

Voorzijde: Buste van de
keizer met diadeem naar
rechts. Omschrift: D N
CRATIANVS P F AVC
Keerzijde: naar rechts
lopende keizer met

labarum in de ene hand
en met de andere hand
een gevangene aan de
haren achter zich aan
slepend. Omschrift:
CLORIA RON/ANORVM
In de afsnede: 'kSlSCE
Dit laatste geeft de
muntplaats aan, Siscia in
het vroegere Joegoslavië.
De letter E op het eind wil zeggen dat deze munt geslagen is in Officina 5, of

tewel muntwerkplaats nr.

5.

Vraag:
Beste meneer Koning.

Al sinds 1975 ben ik detector amateur. En vele mooie vondsten zijn mij ten
deel gevallen.
Deze laatste komt uit een droge gracht. I(unt u het qua leeftijd determinerenl
P.s de tuit heeft een drakenkop en is van tin.
J. van der Laak, Arnhem.

Antwoord:
Kijkend naar de constructie van de
buik, de tuit en handvat van het
kannetje, is het waarschi,jnlijk vrij laat
r 9 eeuws. De buik van het kannetje
blijft op de ribbel hangen in het gat
bovenin de kachelplaat waar zich
normaal een deksel bevind wat met
een pook(je) er uit gehaald kan
worden. Vergelijkbaar met zogenaam.
de zakketels voor water of koffìe.
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Vraag:

Yraag:

Hallo, ik heb laatst dit muntgewicht gevonden. ln het omschrift staat: poisne
nean of poisne neati. Weet u wat dit betekentì Voor welke munt is dit
gebruikt. En klopt het dat het een rond muntgewichtje is; ik vind ze alleen
maar vierkant...
Ik hoop dat u een antwoord weet,
Vriendelijke groeten van Robin Dijkstra.

Geacht determinatieteam,
Onlangs heb ik een aantal vondsten gedaan waarvan
graag meer wil weten. Deze heb ik vlakbij een terp
(Uitwierde) te Delfzijl gevonden.

Antwoord:
Het ronde muntgewichtje komt uit Frankrijk. Het
is niet gebruikelijk om zoiets 'boven de grote
rivieren'te vìnden; inZeeland, Brabant en Limburgzie je ze niet zovaak opduiken. Verder naar
het zuiden dus wel. Mag ik de vinder vragen waar
hij dit gewicht gevonden heeftì
Het opschrift is: 'POIS DE REAf , in Lombardische letters en het gewichtje is gebruikt voor het
wegen van een 'Royal - Or', een Franse munt van
'Charles lV le Bel' en 'Philippe Vl de Valois',
periode t3z6 - t33o. De voorstelling toont een
staande koning met een lans in de rechterhand. De oorspronkelijke massa is
4,22 g geweest.
Bron: Aimé Pommie¡ Poids monétaires - l. Poids pour monnaies de France,
Parijs, t999, nr. zzt.

ik

H.|.Weits, Delfzijl
P.s.wat een mooi blad is het.

Antwoord:
Als redactie zijn we altijd weer bli.¡ met een positìeve
reactie op het ledenmagazine.
r Hoefijzer vrij laat type van een niet zo zwaar (formaat)
paard gezien de afmetingen.
z Het handvat van een kooltangetje.
3 Uit de (scheeps)bouw, door het gat kan een wig, om
bijvoorbeeld de planken bi,i elkaar te houden of als balkanker.

Yraag:
Beste Iohan,

Donderdag z7 oktober 2oo5, schitterend weer en samen
met mijn zoeicmaat enkele akkers bezocht. De vondsten
waren niet om over naar huis te schrijven (ofbellen)
maar dankzit het fantaslische weer, en dit in de herfst,
was het genieten deze dag.'s Avonds ben ik toch nog
maar even de vondsten gaan schoonmaken en bekijken.
Tot mijn verbazing was een stukje lood waarvan ik dacht
dat het een fragment van een tinnen lepel was toch iets
anders. Na het gebruik van een borsteltje onder de kraan
kwam daar een ldein beeldle tevoorschijn. Volgens mij
moet het Maria met Klnd voorstellen. Het beeldje is van
lood en is 3, centimeter groot. Nou heb ik op de akker in
Noord-Holland waar ik dit beeldje vond, voorwerpen uit
diverse perioden aangetroffen vanaf de Romeinse lijd
tot heden dus een datering aan dit beeldje geven is erg
lastig. Ik hoop dat je mij verder kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Paul de Groot, Purmerend

)
/a,l

crTL

Antwoord:
Het voorwerpje is een zakheilige of behoorde toe aan een
reisaltaartje. Datering is rond r9oo. Vermoedelijk is het
van een lood/tin legering gemaakt.

4
i

Yraag:
Geacht Determinatie team
Onlangs heb ik op een akker drie Romeinse zilveren
munten gevonden. Helaas was de derde volkomen
onleesbaar. Na de andere twee elektrolltisch schoon
gemaakt te hebben, ze waren gelukkig wel in vrij goede
staat lcwam de determinatie. In mijn literatuur komen

honderden keizers, consuls, censors enz. voor, maar om
de goede er uit te halen valt niet mee, ze lijken soms veel
op elkaar.
Op de eerste is duidelijk een manlijke buste te zien,
waar je met moeite enige letters kunt lezen CO...........¡
Op de keerzijde staat een godin of zoíets maar welkeìll
De tweede is een vrouwelijke buste waar duidelijk de
naam FAUSTINA op te lezen is. In de literatuur komt
dezenaarn wij vaak voor, maar welke is hetllll Ook op

komt weer een godin voor, maar wieì En
ook kan ik niet precies ontdekl<en wat voor tFpe munt
het is, een denarius, quinarius, argentlles ofaureus.
Ook het jaarlal is moeilijk te vinden.
Maar jullie komen er vast wel uit,
de keerzijde

'
,
:
I
:

Denarius, geslagen te Rome in de periode r55-r56 AD.
Voorzi,ide: gelauwerde buste van de keizer naar rechts.
Omschrift: ANTONINVS AVC PIVS PP IMP ll.
Keerzijde: Naar rechts staande Fortuna met roer op globe en hoorn des overvloeds.
Omschrift: TR POT XIX COS llll.
Catalogus: RIC z5r.

I' vraag:
; ttrllo ¡ohrn,
I Uierbil een paar foto's van 2 gegoten gezichtjes, beide gevonden vlak bij elkaar
i op de zelfde akker in mijn woonplaats, er zat tussen de rste en de ze een paar
; weken maar nu is mijn vraag hoe oud zljn deze kopjes en waar werden zevoor
; gebruikt.
ik neem aan dat ze bij elkaar horen, vermoedelijk een onderdeel van kleding
De maten: Hoogte jo fitryr, breedte 20 mm
Aan de achterkant zitten S-vormige haakjes, één haakje is gebroken, dus kan
het zijn dat de gezichtjes aan elkaar
verbonden zijn geweest.
Groeten: f ohan Vegelien

Gewicht: (man) z.z gr.
Gewicht: (wouw) z.Z grarn. Diameter: 18 mm.
Vriendelijke groeten Arnoid jellesma, Berlikum (Fr.)

Antwoord:
De datering na r6oo. Kunnen als
een set broeksknopen zijn gebruikt,
in vergelijk met Zeeuwse (keel)kno-

Foto's Anne de Boer.

pe n.

Antwoord:
Arnold je hebt twee zilveren denariussen gevonden die
als volgt zijn gedetermineerd:

f-

Vraag:
Beste redactie:

in het detectormagazine van september determineerl jullie deskundig determinatieteam, pagina 42, waagT vondst r , een voorwerp als zijnde een pendant uit de periode r4oo-r5oo. In The Coinhuntermagazine m. 94, pagina 4o,
staat hetzelfde voorwery, a1s zijnde een art-deco broche van weinig waarde, uit
de periode r9r5-r94o. Mijn waag is nu, wie is de echte deskundige, en wie is
de slaperì

Groeten Henk Brouwers

Voorzijde: buste van Faustina naar rechts.
Omsch rift : FAVSTI NA AVCVSIA.
Keerzijde: Fecunditas staand naar rechts, met lange
scepter in de ene hand en met een zuigeling op de

Antwoord:
Na aanleiding van deze mail hebben
we de afbeelding verschillende
malen vergroot. Hieruit blijkt dat de
slaper bij ons aanwezig is. De
vergrotingen laten duidelijk zien dat
de datering van onze collega's van
de Coinhunters volledig juist is.

andere hand.

Redactie vraagbaakteam.

r. FAUSTINA ll (vrouw van l\4arcus Aurelius)
Denarius, geslagen te Rome in de periode r6r-r75 AD.

Omschrift: FECVNDITAS
(Fecunditas is de personificat¡e van de vruchtbaarheid,
Marcus en Faustina hadden r3 kinderen.)
Catalogus: RIC MA 677
z. ANTONINUS PIUS (keizer r38-r6r AD).

Yraag:
Ha1lo Determinatie team:
Het lodenì kopje op pag. 4r van magazine nr. 83 is op een Belgisch forum
eens gedetermineerd als kinderspeelgoed. Er hoort nog een deel bij (de kaak).
Er werd een klappertjellll tussen gedaan en dan op de grond gesmeten.
Ik heb een soortgelijk kopje gevonden (zie biilage)
Gr, Ilse Boonstra.
Antwoord:
llse bedankt voor je reactie. Als mensen dit herkennen
of zelfs een kompleet exemplaar in hun bezit hebben
ofdat dit ook nog te koop zou kunnen zijn dan horen
wij dit graag.
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De compacte lvaterdichte koptelefoon geeft een perfecte geluidsweergave De hoofd¡elefoon is voorzien van zachte comfortabele
oorkussens die de omringende geluiden perfect buitensluiten.
De Headhunter Diver is een professionele lichtgervicht onderrvater
metaaldetector uitermate geschikt voor duikers die op grote
diepten zoeken Deze detector is waterdicht tot 30 meter
Specificatie: Diver:
Frequentie:2,4 kHz Schotel: Open 20cm
Audjo frequentie: 400 kHz Knoppen: vol,
discr. senr mel click-positie Cebru¡k op:
Zout en zoet wôter en lând Duikvcmogen
waterproof tot 30 meter Bâtte¡ijen: g-Volt
alkâline

Heb je al een kwaliteit koptelefoon?

Dan is er nu voor jou de Pocket
UniProbe! Met alle mogelijkheden
van onze UniProbe welkeje gebruikt met je koptelefoon.

Headhunter

De Headhunter Wader is een professionele lichtgewicht waterstrand/land detector voor het zoeken aan stranden, maar ook een
apparaat waar de akkerspecialist uitstekende resultaten mee kan
halen. Uiteraard heeft u met deze detector van een regenbuitje geen last meer.

kHz

Schotel: Open 20cm

Audio frequentie: 400 kHz Knoppen: vol,
discr, sens met click-posìtie Cebruìk op:

Pulse Inductie Mefaaldeûector in de

oorschelp ingebourvd.

Headhunter

18

'1e1.0527 -203.929

www.flevodetectors.nl

GELDE

D
Atlantis Metaaldetectors

Wil Hofman
Wingerdstraat 6
6641 BN Beuningen
www. metaaldetectie. com

Munsters Detectie
Keepstraat 2

Een professionele lichtgervicht 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 rvaardevol voorlverp te beschadigen tijdens het uitgraven
wordt met het gebruik van de probe aanzienlijk
Speclf,catle: Land Pro:
Frequentie: 4

tochten voor al je favoriete duikplekken!

ND

rvaterproof tot 2 meter (n¡et gesch¡kt voor

kleiner

Nu is er ook een w dichte pinpointer voor onderwater zoek-

FL

Flevo Detectors
rWilko Rook

Tel.024-61 .14.063

D PRO

ç

www.xp-detectors.com

Zout en zoet water en land Duikvermogen

duiken) BatLerijen: g-Vo¡t ålkaline

lichtgervicht

NTE

Speelman Detectors
Roelof Speelman
Tussenpad 28
7833 CT Nieuw A dam
Tel. 0591-55.26.35

8316 DB Marknesse

Frequcntie: 2,4

all-in-one meraeldetector koptelefoon zeergevoelige grond probe en

D

Kerþad

DER

Speclf,catle: wader:

De eerste compact,

Een Detecto no
dealer blj u ln de buurt

kHz

5702LH Helmond
Tel.0492-514.194
www. metaaldetector.nl

LU

MBURG

Steenbergen Detectors Hulst
SchoteJ: Open 20cm

Audio lìequentie:400 Hz Knoppen: vol.
discr, sens met click-positie Cebrujk op:
Strand en land, julvelen, munten en relics
Batrerijen: 9-Volt alkaline tot 50 uur Steell
3-delig geanodiseerd aluminium

Headhunter PULSE

Marc Steenbergen
Bontehondstraat 3-5

4561 BAHulst
Tel. 0114-370.480
www.detectorpro.nl

De compacte waterdichte koptelefoon geeft een perfecte geluidsweergave. De hoofdtelefoon is voorzien van zachte comfortabele
oorkussens die de omringende geluiden perfect buitensluiten . De
waterdichte Pulse is een gespecialiseerde lvatermetaaldetector, uitermate geschikt om mee te duiken !
Spoclfrætls:

Pulse

Frequentie:2,4 kHz Schotel: Open 27t2
cm Audjo frequentie: Regeìbâar Knoppcn:
vol, discr, sens met cl¡ck positie Gebrujk
op: ZouFzoet \vatcr cn lând Duikvcrmo
gen: tot 30 metcr Batrerijen: 9 Volt alkaline
tot 50 truL Stccl: 3 delig gcânodisccrd
aluminium
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De X5 van Troy onderscheidt zich van andere
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detectors door alleen
datgene bieden waar je in de praktijk echt
iets aan heht. Zeer goede gevoeligheid op
alle g rondsoorten, perfecte discrimi natie,
weerbestendig, I ichtgewicht, gebrui kersvrienlelijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.

Orrtworpen door
ele ervaren zoeker
Troy Galloway,
geproduceerd
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Waarom u nu k¡est voor een
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C.scope, Fisher of Troy detector
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Wii hebben ruim

25

iaar

efva¡rng

.

Wii hebben een goed contact

.

Wii hebben leveringen rechtst-

.

Wii ziin op de hoogte over de

.

Wii staan open voor zinvolle

.

Wii hebben alle modellen

met de fabrikant
reeks van de fabrikant
1

Jr

en vindt u meer.

ì

laatste ontwikkelingen
verbeteringen aan de detectors
op

voorraad

I

.

Wii leveren detectors met CE

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48,

.

Wii hanteren een eigen

5215 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 {0)73 548 1199,
fax: +31 (0)73 548 1195

.

Wii leveren met Nederlandse

.

Wii ziin ook open op zaterdag

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

keurmerk
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cs660
Met de C5660 begint professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige
metaaldetector in de 'LAZY S' klasse
voor een ongelofelijke lage prijs. Zoals
1i¡vele sporien en hobby;s läveren
feeling en volharding pas resultaten
op als u over het goede
,- materiaal beschikt.
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1270

De 990 is niet
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voor niks,
sinds zijn

introductie
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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
þ

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

1

cz-70

csf220R

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

De C51220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het 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
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. 4-toons audio
systeem, zelf in te stellen programma's, zout stand voor het strandzoe-

c55MXP
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 Superl¡te 25 cm

flxc@

zoekschijl pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en laderaansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterijcontrole.

ken, Notch discriminatie, zeer nauwkeurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.

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

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

1236-X2

Gevoelige maar
642
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.

\L- - le"g^r^ndeerd is de
CS660 het instrument
dat u nodig hebt.
"tJ'

verkochte detectoren. CS990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoorbeeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.

'
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identificatie systeem.
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v.a. 395,00
De White's PRIZM V een lichtgewicht topper voor elk gebied.

o Toon- en d¡gitale vondstuitlez¡ng
Smart Notchfilter (extra disc. mogelijkheid)
o VCO Pinpointer (exacte plaatsbepaling door toonhoogte)
r Diepteuitlezing, regelbare discriminatie en sens¡t¡v¡ty
D¡scriminatie en all-metal stand
Gewicht is 1,1 kg en bijzonder makkelijk in bediening.
lnclusief 2 batteriien, luxe WHITE's hoofdtelefoon en beschermkap.
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