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HebbeÍl,zÊ,bii TESORO
een perfekte
waterdetecúof gem aakt,
bliikt de Sting ffiy ook nog
eens een hele
goeíe landdetector te zryn

clubleden

5olo

korting.

De
gouden ketttng kunt
vo<lr op het landen in zo€t'wat€r.
tn-ei¡ãcr. net baslstoon vo<>r in zout water.
VI-F-atle rnetalen met basistoon v(xlr detectie vanr grot€ obiecten
Impofieur Benelux: Fa. DETECTGeTt Gesink
Tel: 053-30O5 12 Schurinksdwarsweg
7j23 AT Enschede
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Detector Magazine is een
uerenigingsblad uan
"De Detector Amattur" en
uerscltijnt eilee 2 maanden.
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LIDMAATSCHAP
Het lidmootschop von deze vereniging toopt ottyd per kolenderloor en wordt zonder
opzeggng oltijd st¡lzw¡jgend verlengd met een joor.
Degenen die in de looÞ von het kolenderjoor toetreden, ontr'ongen olle reeds eerder
verschenen nummers von het lopende joor.
Opzegging dient uiterhlk op ougustus schriftelrjk binnen te zijn,
De contributie per lid bedroog f 45,- per jaor.
Voor gezinsleden geldt een oontrekkettjke korting.
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WERKCE/V\EENsCHAP VOOR NEDERLAND

e bronnen van onze geschiedenis liggen

voor een groot deel in de bodem verborgen.
Archeologisch onderzoek is een belangrijk
middel om dit verha¿rl v'm onze voorouders hun
leefomgeving en cultuur te construeren. Dat is
boeiend: het biedt de mogelijkheid letterlijk oog in
oog te komen met de wereld van vroeger. Helaas
ztjn die bronnen nogal kwetsbaar en het
bodemarchief wordt constant bedreigd.

toestemming van universitaire archeologische
instituten of de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te
Amersfoort. Overal in het landzlin plaatselijke
afdelingen van de A\íN enthousiast bezig met
archeolo gische veldverkenning, onmisbaar voo r
verder onderzoek. Maar ook helpen zlj bii
opgravingen, restaureren zij oude voorwerpen en
documenteren het archeologisch werk.

Oude resten, hoe diep ze ook liggen, worden steeds
vaker vernietigd. De diepe funderingen van
nieuwbouw verwoesten veel archeologische
gegevens. De bodem verzuurt. Metalen
voorwerpen zoals oude munten lossen op. Door
ingrepen in het landschap verdwi.inen oude
cultuurresten, zoals terpen, Romeinse wegen en
middeleeuwse kasteelruïnes. Vaak zonder
verantwoord onderzocht te zijn.

lØesterheem, het tijdschrift vaur de A'SIN, dat ieder

De drieduizend leden van de Archeologische
rkgemeens chap vo o r Nederland (A'S7N ) werken
met professionele instanties sarnen om te redden
wat er te redden valt. Maar opgraven mag niet
zomaar. De A.WN werkt uitsluitend met

Voor meer informatie
A\X¡N
Postbus 44120
3006 HC Rotterdam
038-216418

.Sl'e

munthøndel
RUM GESORTEERD IN o.a.
Griekse munten - Romeinse munten
Middeleeuwse munten - Prouinciale munten

Koninkrijksmunten
Buitenlandse fttunten
( mi

d.de I ee

lid rweemaandelijks ontvangt, biedt u artikelen
over recent onderzoek, archeologisch nieuws,
boekbesprekingen en een museumagenda. Ook

voor wie niet aktief met archeologiebezigwil zijn
is'Westerheem zeer leesbaar en interessant.

De contributie bedraagt f 55, per iaar, jeugdleden
betalen slechts 33,- per iaar.
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Schoolstroot 15, 5221 AA óen

Gratis prijslijsfen op ctanurotag
Bezoek aan buis uitsluitend op afspraak
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bodemvondstendelerminotie
Exclusief voor

Telefoon 03434-52838
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Telefoon 073-31 I 350

Het odres voor verkoop, verhuur, inruil, opsporing en

Pr. Irenelaan 19 3958 )Õ{ Amerongen
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beginnende zoekers hebben we bii oonkoop
vQn een delector een middog
p rokfiikb egeleiding g rolis

korting voor leden von de Detector omoteur

Ledenpas

Ak iþ dh scltrijf,

is een ieder denÞelijÞ al urm

zijn of hrtar

uøl¿¿ntie terug, lnpelijle uitgerust ett gezond ett uel.
Het be-¡tuur ltad, zortls gebruihelijÞ, in de u¿þ¿ntieperiode de
ruerþza¿n/teden oo/e op een løøg pitje st¿¡nt. Mttnr ueel tuerþ

houdt ons toc/t bezig Voortdurende ¡tmtd¿cht z¿l

moeteTt

tuorden besrced rutn mogelijleheden om oils hdenttt/ ttogþtser
te l¿ten gt'oeien; een sterlee gezonde (financieel) ueretúging
oPent nrcer pffspectieueil eil i-¡ in ons aller belrmg.
wij -,;treueu enut¿r, orn bij nl onze leden een stukje discipline
tuãt beh'ert ltet legml "zoeþcn" te stimuleren, lultltt ottze
gedragscode strøt ltoog

itt het utt¿ndel bij de uerenigirtg!

De Zuid-Engelrtnd futlle1'; hier pnssot slecbts uoorden unn
lof, Een printa orgutisrttie, uerricht door zoueel be/tulpzanrc
en nrlrrlige nrcnsert.

Vij ziVt een uoord u¿n d¿nþ uersc/ruldigd ¿nn nlle Engelse
ntederuerþen, die ons een schitterend ueeþend l¡ebben
bezorgd, nrct uoildsktt; tutt tronder een pltlt nooie. Zo'n
uteeþend is d¿n ooþ ueel te ulug uoorbij. Oole een tuoord uñn
d¿nþ ¿nn Ton utnt Broeþltoue¡t uoor deze goed geotgrtniseerde

rei¡.

B"grn uolgend jnnr hrijgt u een ledenpns þnetfoto)
toegezondcn, die a bij het zoeþen rthijd bij u dient te
hebben orn u te þunnen legititneren.
Houders unn deze pas utorden geacht ziclt nan de
beþende regels uit het haishouãelijh regelement unn
onze uerenigiT¿g te houden.
Deze regels zullen dan ooþ, uoor zoaer zij nog niet
behenà zijn, utorden gepubliceerd.
Oaenreding u¿n deze regels hnn rolernent a¡tn de
houder ufln àe pns, door de aereniging inhouden.
In dit blad uindt u een ercuelop bijgesloten, ut¡tnrin u
uut pnsfoto, tnet op dc achterzíjdc ura nnatn erop,
þunt doen.
Mocbt de adresset'ing op de nchterzijde afln de
enuelrp niet correct zijn, uih u deze dnn corrigeren
om onjuistheden op de pas te uoorhotnen.
Deze enuelap, u)tutr alleen nog een postzegel op
gepl¿let ltoeft uorden, dient a úoor 28 noaember
a,s. te staren Ítaør olts secretariùat; Antillenueg
82' 8931 CA Leeuuarden.

Bedrtn/¿t Ton, nrtmen-¡ allen die neegingett.

M e t u r i e n d e I ij Þ e gr. o e Te il, /rct

-î

c.). e

tlt irt /tt

SBB
Vtm diuerse l¿den hebben tuij dc urrtng bimenge/eregen, of zij
ooÞ rnogen zoeþen o? recrelttiesttnnden, turtar /tet Sta¿ts Bos
Beheer het beheer ot er /teefi.

Ouerlegnet dc AWN (Arcbeologiscbe
Wer legene ensc b ap u o o r Ne dcilan d)

Het

Op 6 oÞtober jl heefi een eerste infornnùeue uergrtdering
plaatsgeuonden tnet de A.W.N..
Nnntens de A.\Y.N. tu¿ren hier bij tutmuezig de heren

P.K.J. u.d. Voorde

zelf ue¡schillende m¿bil uozrge/¿onten, drtt lcden
tu ur t z ij t t b ij d eze rc c re /1 ti ep 16 s e 11.
problentrttieþ ltcbben utij uoorgehgd rt¡n de directie unt

is

t u egge -s

Deze

/tet Sttutts Bos Beheer, en ruij zullen u hierouer bericltten,
zodru tuij rtnhuoord /rcbben.
Het ntinistcrie urtn fustitie ,tnttuoordde hierop desgeurørtgd,

en J. AsshtÞ.
Nãntens ortze uerettiging de heren T. Kolþnum, L. Hnnle en
C.B. Leen/teer.

PV (polit¡, uerordening) bij

De /toojildoeltte/linguan deze uergadering uns een colrsttuctie

urtstgelegd.

te uinden, ont tot cen ttractarele uorm u/ttl s/tnrcrnuerÞing te
þonten, ieder met behoud unn de eigen identiteit.

lYttt dus tu doen; htdien een SBB ttntbten¡rt u ruegstuurt,
ntoet u zonder ?norÌ'eil ueggttllît en d¿tlnta (biju. in een

Na afloop tu¿ren ¿lhn
ou er

Na

de mening toegedartn, drtt er een goed
efi p laats geuo nde n.
ouer/eg ntet de nchærb¿n unn beide uerenigittgen ztl er
[zg

h

e

ecn nueede gesprek pkntsuinden.

dnt /tet SBB nlleen een uerbod þan uiturtrtrdigen ttls dit in

telefoottce/ in de
een dergelijÞe

Detec^tor

buurl

de geneente bellen en urugen of er

be-rtttttt. Zoniet, terugg/l¿?t en zoeþen.

V'ang de SBB ¿n¿bten¿¿r niet of er een
gemeeilte.
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PV

een

de desbete.ffende genrcente is

PV

is,

doch bel de

Romeinse oÞgtoving oon de
g¡enzen von Alphen oon den

Brobontse stad in de
middeleeuwen

Rijn.

Tot 29 november ziin in
Museum Kempenland te Eindhoven opgravingsresultaten
uit Eindhoven te zien.
Museurn Kernpen

land,

St, Anthoniusstraat 5-7

ln de expositieruimte van de
Verenigi ng
Historische
Alphen zijn, tot eind van dit
jaar, de resultaten van door het
A.\M.N. gedane
opgravingen b¡¡

rTr Lr s e Lr rTt
NIEU\^/S

De we¡eld von ¡endierjogers

ln het Goltziusmuseum in
Venlo is t/m l4 februar¡ 1993
een tentoonstelling te zien
over de leefwereld van de
rendierjagers uit de laatste
ijstiid. In het museum ziin
vondsten te zien uit NoordLi rnburg, Belgiê, Duitsland en
Frankrijk. Reconstructies van
gebruiksvoorwerpen, afgietsels, schilderijen en een dia-

presentatie geven een goed
beeld van het dagelijks Ieven
van de rendieriager.
Goltziusmuseum, Goltziusstraat 21, Venlo.
dinsdag - vrijdag, 10.00 - ló.30
uur, zaterdag - zondag, | 4.00 !7.00 uur.

Leidse
de
en
schouw
schans te zien. In de expositie

ziin o.a. Romeinse mantelspelden, munten, dakpannen,
loden spingewichtjes, slijpstenen, eet- en drinkgerei en
resten van waterleidingen te
zi en.

positier ui mte H istorisc h e
Vereniging Alphen,
Rijnkade I l, Alphen a/d Rijn
dinsdag - donderdag: l0.OO 17.30 uur, vrijdag: 10.00
2 l-OO uur, zaterdag: 10.O0 17.00 uur.
Ex

G.I.W. Drogt
conservator.

Tel. 05199-9454
Fiskerspood 4BA

9142 VN lrloddergot

Een beginneling
Het is even wennen zo'n ding.

Ik ben ook moar een beginneling.
Ik ga oþ pod, metJJ. uit D.
Wot ik toen zo$ het rnoest niet gekker,
na een kwortier boolde ik ol ols een stekker.

Deelnemers expos¡tie gevraagd.
Hij vond een Duit, een Gesp... noem maar oÞ,
Von 6 moaft tlm

l9

juni 1993 wil museum

watkreegJon Joker oÞ z'n

't Fiskerhúske te Moddergat (Frieslond) een expositie
orgoniseren von detectorvondsten, gedoon in de drie
noordelijke þrovincies, met het occent oÞ
N.O. Frieslond. Voor deze exþositie zoeken wijnog
detectoromoteurs die hun vondsten in bruikleen oan het
museum willen ofstoon. Uiteraard worden olle vondsten in
ofgesloten vitrines tentoongesteld en worden ze verzekerd.
Mocht u belonçtelling hebben, neernt u don s.v.Þ. even
contact met het museum oÞ(Dogelijks von 9 - l7 uur bereilcboor.)
Reoaies groag vóór uiterlijk I februori i.v.m. de

Je leen hoe of het zoeken moet
Of je iets vindt" dot is vers twee.
Maar ik hou vol en stoÞ er niet mee.

Wont op een dog, je blijft geloven,
komt vost iets moois noor boven.
Bedonkt

lJ.

uit D.

Afz. D.A.D. uit D.

þlonning.

4

schoÞ?

GEEN Duit, GEEN Ges¿ allen wot IJZER.
Maor oþ zo'n dog wordt je wel wiizer.

Detector

DRAI<EN
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Aþeelding I

EN

Drl K.PH.

Faber

Slangen komen ook in Nederland voor, ook deze zijn in
brons. Afbeelding I toont een caduceus (slangenstaf)
gevonden bij Nijmegen.
Dit was meestal een attribuut van Mercurius; twee in elkaar
gekronkelde slangen op een staf met vleugels. De vleugels,
die Mercurius als bode van de goden en als handelsgod zo'n
snelheid geYen.

I

ndrukwekkender is de slang

I :::n*ulî,1i,**, "o

afbeelding 2 zeer plastisch met
geopende bek. Hoe keek men tegen
de slang aan als dier en als
symbool? Hier doet zich dan her

Y

merkwaardige fenomeen weer voor,
dat dieren totaal verschillend
beoordeeld worden van tijd tot tijd
en van cultuur tot culruur. In het
kort komt het hierop neer, dat wij
de slang als een ongunstig en

schadelijk dier zien, terwijl men in
de Oudheid over het algemeen
(hoewel men de pest had aan

gifslangen) de slang zag als een
weldadig en gunstig dier. W'aar
komt dat verschil vandaan?

De slang had een aantal aspekten,
die wij nier meer kennen: het is een
chtonisch beest d.w.z. een
aardkracht. Afbeelding 3 laat hem

Aþeeldíng 2

zien als een attribuut van de
moedergodin (op deze afbeelding
nog bekend als Astarte, later in
Rome als Venus).

De slang zit als het ware aan de
boezem van Moeder Aarde, kent
ook de geheime schatten (denk aan
de draak, die schatten bewaakt) en
heeft deel aan de oerkracht van

5

Detector

1

de eeuwigheid van onze iiefcle

uitbeeldend (afb. 5).

Aþeelding 5

had trouwens dezelfde functie:
muizen vangenl De kat was hem
hierin echter de baasl Als symbooi
van gezondheid en leven kennen
we hem wei in het Aesculaapteken
van de arts en als attribuut van de
godin van de gezondheid Salus (=
Heil) Afbeelding 6 laat de godin de
slang voeden uit een schaal.

l)aarnaast was de slang vaak een
huisdier, zoals bij ons de kat, Deze

f
Aþeelding

j

Moeder Aarde (zijn gif werd
medicijn en clrug gebruikt).
Bovendien is de siang een

als

eeuwigheidssymbooi.
Hij werpt zijn oude huid af en leeft

f

Aþeelding 4

t¿

verjongd verder. Afbeelding 4 toont
de ontwikkeling van een slang, die
in de eigen staart bijtend, wordt tot

het anch-teken, het symbool van
het eeuwige leven. Ook als

trouwring komt de slang zo voor;

Detector

Aþeelding ó

De gehoornde slang (met baard.¡e),
de caduceus en de thysussrafvan
de drankgo<l Dyonisos (afu. 7)

vererligen dan bijna alle positieve
aspekten: Moeder Aarde symbool,
agathos daimoon (goede

oorspronkelijk Moeder Aarde, maar
later gezien als de godin van de sex,

voorspe[ende geest), gezondheid,
drank en roes: wat wil je nog

etc.. Een tegenhanger van de
Romeinse Venus. Ook lsis heeft als

meer?

symbool de slang: de Uraeusslang,
deze symboliseert de

Honderd jaar Iater zijn de rollen
volledig orngedraaid en is de slang
het symbool van her vervloekre
heidendom, dar moet worden

f

Aþeelding

l0

moedergodinnecultus, die als
macht ver boven de larao uittoornt
en de macht achter de troon is. Op
afb. 10 is te zien, dat Egypte nooit
is losgekomen van de moedergodin!

Nu had het Joodse Levietendom
(de priesterkaste) een enorme hekel
aan de verering van

natuurkrachten.

Die moedergodinnecultus was
ouder dan het gouden kalfen

L

Aþeelding

Y

Aþeelding

7

9

Y
verpletterd onder her Christelijk
labarum (vaandel) van de
Christenkeizer Consrantijn (afb. B).
Waar komt die overgang vandaan?

Nu was er een godsdienst, die de
slang al eerder ongunstig
beoordeelde en dat was hetJoodse
geloof. Het paradijsverhaal brengt
de slang als een machr, die de mens
moet verlei<len ner zo wi.js te willen

zijn als Cìod.
Ook de Joden kenden cle slang als
een attribuut van Astarre.
Zie afu.9: een amulet van Astarte,

7

l)etector

Aþeelding

I

Aþeelding

ll

bracht o.a. tempelprostitutie met
zich mee,

bewegen de wereld in de vernieling

Deze hield in, dat vrouwen (en
mannen) zich aanboden aan het
publiek. De opbengst was voor de
tempel en de godsdienstige
achtergrond was, dat hiermee de
vruchtbaarheid in het¿lgemeen
werd bevorderd. Men stond als het
ware in dienst van de
vruchtbaarheidskracht: Moeder
Aarde in de vorm van Astarte, Isis,
Cybele, etc.. De slang staat dan
voor een aardmacht (chtonisch).
Trouwens, in het hoge Noorden is
hii dat nog steeds;
de Midgardslang, die door te

ln

stort.
het Joodse en Christeli.ike geloof
is er rnaar plaats voor één God en
nu werd de slang, gezien
bovenstaande aspekten wel
helemaal tot een ongunstig dier
gerekend. Onder Constantijn werd
hij al afgebeeld als het heidendom
in de strijd tegen Licinius, die veel
minder uitgesproken de
Christelijke godsdienst bevorderde.
Een ivoren tweeluik uit Tongeren
toont Christus als overwinnaar van
de machten van het kwaad, waarbij
hij o.a. de slang vertreedt. Nog
weer later bif de monniken uit de

Middeleeuwen staat de slang voor
de verleider, die bi¡ de vrouw (Eva)

zijn kans schoon zagomde mens
(Adam) tot de zondeval te brengen.
Vergelijk een schilderij van
Cranach Afb 11.
Van huisdier en goede geest tot
symbool van de Boze: een lange
weg! I

VRAAG AtTI' D
TOESTEM/V\ING

AAN DE
tAN DEIGENAAR
OM OP ZI'N
tAN D TE /v1OG EN
ZOEKEN
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ELLIPT t5c H E
ZOEKSP
LE N
BET
Tegenwoordig hebben
sommige detectoren
elliptische zoekspoelen,
terwijl andere ronde
zoekspoelen hebben.
Welke zijn beter?

GARRETT te verkrijgen.
Buiten zijn elliptische vonn is cle
zoekspoel ook onderhevig geweest
aan interne veranderingen, om cle
gevoeligheicl te verhogen.
Onderhand hebben enkele anclere

fàbrikanten

zoals :

]WHITE'S,

FISHER en TESORO het
ver het algerneen kturnen
er nÌeer verschillen zitten
tl$sen elliptische en ronde
zoekspoelen, dan aìleen het

uiterlijk.
Dus deze rnet elkaar te vergelijken
is een moeilijke opgave.
In discrirninatiemogelijkheden zijn
er vrijwel geen verschillen te vindeu.

ook van anclere merken, zijn
gebaseercl op de "wicle scan"
methode. TESORO biedt een
elliptische "wicle scan" en een
elliptische "concentrische"
zoekspoel aatr.
Ik zoek zelf gra'ag met een

elliptische zoekspoel.
Ten eerste is dit soort zoekspoelen
lichter dan de ronde zoekspoelen.
Ten tweede is het dieptebereik
vrijwel hetzelfäe (bij GARRETT
gaat de elliptische een enkel
centimeterie clieper, dan de roncle).
Ten clerde is het rnakkelijker zoeken
tr$sen kleine openingen en op
stoppelvelclen.

Ten vierde is rnaskering van goede
voorwerpen rninimaal, cloordat het

voorbeeld van cle elliptische spoel
voor hnn goucl cletectoren gevolgcl.
In het geval van GARRETT zijr de
roncle zoekspoelen " concentrisch "
en de elliptische "wide scan",
genaarnd "double D".
Dit ve¡schil maakt ook clat de
zoekspoel anclers reageert oncler
ve¡schillencle conclities.

Treasure Hunters Supplies,

De rneeste elliptische zoekschotels,

Den Haag

Ook cle allemetalen gevoeligheid is
vrijwel hetzelfäe voor zoekspoelel
met de zelfde diarneter.
Vele jaren echter hebben
fabrikanten roncle zoekspoelen
gelevercl op hul moclellen.
Alhoewel GARRETT begin jaren
zeventig al bezig was rner de
vewaardiging van elliptische
spoelen, zijn deze toentertijd niet
op de markt verschenen.
2 jaar geleden kwam GARRETT
dan toch met cleze spoelen op cle
markt voor zijn "Scorpion Golcl
Stinger" moclel.
Tegenwoor dig zrltt de elliptische
spoelen op elk model van

Detector

gevoeligste oppervlak lang, rnaar

heel smal is.
En tenslotte gaat het pinpointen
van op de kant liggende mllnten

war rnakkelijker.
Patrick v/d Heijclen,

O

oooo
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20ç5,
Bii oonkoop von een
nieuwe deleclor, I ioor
grolis lidmoolschop op
de Deleclor Amoleur.

Coin Pro II
is zo'n detector
Deze geheel nieuwe detector is uitgerust met de meest moderne

elektronica, en is zelfs storingsvrij op zoute mineraalhoudende stranden.
Identificatie van voorwerpen op meter (verlicht) - Diepteaflezing op meter - Grondafstelling Perfecte notch, met speciale strandstand - aansluiting oplaadapparaat voor het opladen van het
batterijsysteem zonder demontage - instelbaar audiosignaal; een-, twee-, ofdrietonig
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Olliciële deolers:

lel 011803/792bgg 0515023107 I Fo.Delect,Enschede,Iel 053300512
Fo.Homsho,Gorinchem,lel 0183023ó18 Kooislrodelectots,Henrtk,lel.0Slóó 1502
W.Munsletsmetooldelectors,Helnond,lel0492044TS2 Holsleedeteclors,Mydrechl,lel029T9-84713
Zeelonddelectors,Nliddehurg

I

S.

Ieleng, Mooslricht,lel 043-ó25ó2ó

I
I Goldtush,Anslerdon,lel.020óó829ó8,Zolk,lel

05203ó591

J. von Beryen, Den ìosch,0/3-311350

Coinhusilerf349,- / LibertyS0f4ó9,- / LìbertylS0f795, / XP350f 1295,- / XP-PROf1995,GoldsconnerPROf ì995,- / CoinsconnerJRf 1795,- / CoinsconnerPRQf
Goldsconnerf ló5,0,Coin PRO llf 2W5,-

|

/

Chollenget X-100 f 2395,-

O'RION modellen:
Rockel Stoge I f ó95,- / Rocket Stoge ll f 950,- / Rockel Sloge lll f I 195,Prijzen
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1895,-

DE BATAVIEREN:
BARBAREN OF
KETTEN?
Albert Folþerrs

Lange tijd lieten de
schoolboekjes ons
geloven, dat de Batavieren
in 50 voor Christus de Rijn
kwamen afzakken op
boomstammen.
Barbaren waren het,
ongeletterd en woest, heel
anders dan de Romeinen
die hier een eeuw later hun
verfijnde cultuur kwamen
brengen. Waarop dat
gebaseerd was?
Op berichten van de
Romeinen zelf.
Naderhand vertelden
historici en archeologen ons
dat de Romeinen ze zelf
hebben toegelaten in het
rivierengebied, alwaar ze
het lnsula Batavon¡m
stichtten.

Maar nu doet de theorie opgeld,
dat ze ergens in de buurt van
Griekenland moeten zijn begonnen
aan hun lange reis naar onze
gewesten, tijdens de volksverhui-

.

Zlveren Keftische muntjes met oon een kanT
een drieormig rod en aon de ondere kont een
aantol bolletjes. Dergellke în een holle vorm
ges/ogen muntjes word en regenboogschorelges
genoemd. Volçns het volksgeloof werden ze
oon het eind von de regenboog ín de grond
gevormd.

zingen in de voor-Romeinse tijd.
Een ongewone en controversionele
theorie, maar de bakens zijn wel
eens yaker verzet in de vaderlandse
archeologische wereld na nieuwe
vondsten of gedachten. Denk maar
eens aan de amateurarcheoloog
Tjerk Vermaning, die als eerste
aantoonde dat hier Neanderthalers
geleefd hebben of recentelijk, de
schat van Vijnaldum, die ook door
een detectoramateur is gevonden,
waardoor de geldende theorieën
over het verdwijnen van Dorestad
als handelsimperium op losse

Een ijzeren bit met een yersierde bronzen
bovenloog, gebruikt voor het sturen ydn een
poord.

V

il Detector

schroeven zijn komen te staan.
Zo langzamerhand komt uit de
hoek van de amateurarcheologie de

Keltrsche mun¿ welke geslogen

werd door de Ambioni,

{

een volk uit het noorden von Gallié.

in onze streken.
Bovendien worden ze
alleen maar in de Betuwe
gevonden.
Deze zogenaamde
zeldzaam

"

regenboogschoteltjes "

ztin zeer geliefd bij de
verzamelaars, die er dan ook
verwoed naar zoeken.

^Twee eenvoudige Keltische montelsþelden.

De muntjes zijn ongeveer zo groot

gedachte opzetten, dat onze
Batavieren een Keltische stam

vormden.
De bewijzen hiervoor beginnen
zich op te stapelen sedert het
moment, dat men er meer en meer
toe overgaat om veldonderzoek te
plegen met metaaldetectors.
Veldonderzoek is het enige wat de

als een cent en zijn van koper,
zilver of goud gemaakt.
Ik heb er zelfs al een gezten van
electron, een natuurlijke legering
van goud en zilver die in een ver
verleden in de vorm van nuggets ln

Grielce en Turkse rivieren

is

gevonden.

getraceerd in het gebied tussen
Geldermalsen en Tiel.

Keltische voorwerpen onderscheiden zich van de Romeinse door
hun sierlijke en dynamische
vormgwing. Het feit dat de

Gouden Kelüsche munt gevonden in Brobont, geslogen
omstreeks 50 v.C. door de Ambioni met oÞ de

liefhebbende arnateur ongestraft
doen kan, daar opgraven
verboden is.
Keltische munten zijn betrekkelijk

voorzîþe een poord.
De keeniþe rs geheel glod.

Uit Nieuwad.zijn me bijvoorbeeld een aantal triquetum en
een nervier met paard bekend
en bij Maurik ook een stel

munten die in de omgeving
van Trier vervaardigd zijn.

Ook Heerewaarden,
Rossum en Tiel worden al
vindplaatsen aangemerkt.
Munten trekken natuurlijk
de aandacht, m ar er is ook al
een aantal sieraden en
gebruiksvoorwerpen van

{

voornamelijk koper of brons

Achterkont von een zelzome spiegel welke versierd ís ín de
typ¡sch strj, von de Ke/t¡sche kunst

l2 l)etector

Romeinen meldden dat de
Batavieren met boomstammen de
rivier zijn komen afuaren, volgens
berichten ergens uit de buurt van
Frankfurt, kan worden ingegeven
door een zekere jalouzie.
Wie zulke fraaie sieraden kon
maken, zaf zeker geen boomstam
benut hebben als vervoermiddel.
Dat de Keltoi, zoals de Grieken en
de Romeinen ze drie eeuwen voor
Christus noemden een exotische en
ongewone uitstraling hadden, bliikt
volop uit de bewaard gebleven
latere kopieën van latere geschriften
uit die tijd. Overbevolking bracht
Keltische stammen er toe om zich
te splitsen, waarbij een deel ervan
ging zwerven en elders een
woonplaats ging zoeken.

Aontal bronzen ormbonden met typ¡sch
Keltjsch gegoten

Vondstmeldingen in onze streek
zijn afkomstig van mevrouw
\ù/itteveen-Jansen van de

Historische Vereniging
Bommelerwaard.l

De Keltische stammen bewoonden
zodoende grote delen van \West- en

wordt nu nog bewaard door hun
verre lìazaten in Ierland, Wales en

Midden Europa. Hun cultuur is in
de archeologieboeken rerufl re
vinden als Hallstatt-cultuur voor de
vroegste migraties en de La Tenecultuur die in contact stond met
Grieken en Romeinen.
In Zuid-Duitsland en Frankrijk
bouwden de Kelten vesringen naar
Griekse trant.

Schotland, waar de restanten van
dit eens zo trotse volk terecht zijn
gekomen door latere volksverhui-

Later kwamen ze nog verder naar
het noordwesten. In wat nu Trier
heet had de stam der Treyeren zich
gevestigd. Ongeveer vijftig jaar
voor Christus kwamen die
Treveren in de geschiedenisboekjes
te staan, door hun opstand tegen
Ceasar. Duizenden Keltische
munten zijn daar gevonden tijdens
opgravingen. Trier moet rwee
eeuwen voor Christus al een
belangrijke marktplaats zijn
geweest, waar voornamelijk betaald
werd met goud- en zilvergeld. Het
koperen- en bronzen geld werd pas
na de komst van de Romeinen

zingen.

Wie meer over Kelten cn
Batavieren te weten wil komen kan
het boek "De Kelten" van de
Teleac-serie erop naslaan. Verder is
in de openbare bibliotheek nog een

boek te vinden onder de titel "De
lage landen van prehistorie tot

ZOEK NOOIT
OP ARCH EOroc r 5cH E
OB' ECTEN

1500" en kunnen de laatsre
bevindingen van amareurarcheologen worden gelezen in het
boekje "Succesyol zoeken met de
metaaldetector" van Gert Gesink.

geslagen, toen de pasmunt

belangri.ik werd om de economie
draaiende te houden. Sommige
auteurs verdenken de Romeinen

Voor de leukste, orgineelste of
meest bruikbare TIP wordt

ewan deze munten geslagen te
hebben om Gallische = Keltische

hulptroepen te kunnen betalen.
Hoe dan ook; uiteindelijk is een
aantal van die munten in onze
bodem terechtgekomen. De
culturele erfenis van de Kelten

Gouden kwort-stater u¡t de I eeuw
ges/ogen door de Por¡sü u¡t Goll¡ë.

t3
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v.C.,

elke 2 maanden een boek
beschikbaar gesteld door Fa.
Detect te Enschede stuur
deze tips naar de redactie van
dit blad onder vermelding van
"TlP"

Voor al uw Numismatische
COIN INVESTMENT B.V.
ratische wensen naar COIN
rer 1 in de Benelux
Op veilinggebied nummer

!

U kunt bij ons terecht voor:
letermineren van Uw stukken.
Gratis taxaties en het determineren

Het kopen, verkopen enn ruilen van munten en penningen.
zlinde munten
en van de door U gevonden of in bezit zljnde
Het door ons laten veilen

Gemiddeld verkopen wij
vij 98 procent van alle bij ons ingebrachte munten en
penningen. Dit is het hoogste
oogste percentage in West-Europa !
rm anoniem blijven in onze boekhouding.
Op verzoek kan uw naam

n verschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
Bü belangrijke objecten
op basis van de door ons
rs getaxeerde waarde.
Wilt u meer weten ? aarzel
nzel dan niet ons te op te bellen, veel van uw collegavinders gingen u voor.
gratis, onze laatst
Op verzoek sturen wü u gaarne gratis,

verschenen

cle het boekje 'Munten in Veilingen'.
veilingcatalogus, alsmede

Voor in veiling verkochte
I 5,9 procent
chte munten berekenen
berekenen wij 15,9
(incl. B.T.W.). Blj

provisie
percentage
lager
iets lager
zéé,r''belangrijke
belangrijke inzendingen kan dit

liggen.

OIN INYtr STMEI{T B.Y.
HEEREWEG 2274-2161 BG LISSE - POSTBUS 1 85 - 2160 AA LISSE
TELEFOON 02521-14985
Vakbetrokkenheid sinds 1945
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MIJN EERSTE
6OUDEN
/v\UNT
p zaterclag 16 mei

jl. besloot ik rnijn clerecror,
ill te rtrilen voor eerì

eeu Tesoro Elcloraclo

anclere detector. Welke precies wist ik nog
niet, nraar \Øilly Mtrnsrers zolr me wel elrkele modellen
demonstr-eren en nireinclelijk heb ik toch weer voor een
Tesolo gekozeu, clirmaal de Bancliclo.

Ik heb rlog even doorgezocht, maar ik kon mijn
aandacht er niet meer bijhouden en ben snel naar htris
gereclen.

Diezelfäe rnidclag heb ik mijn vonclst gemeld bij
provinciaal archeoloog clhr. Klaver en contact gezochr
rnet het Pennilgkabinet.
In het verleden heb ik al nreer munten opgesturucl naar
het Penningkabinet, maar dat clurfcle ik mer deze
tnunt eigenlijk niet zo.
Bij het Penningkabinet aclviseerclen ze rrre om eerl
potloodkrassel te maken en deze traal hen toe te sturen.
Na ongeveer 2 weken kreeg ik al bericht.
De cloor mij gevonden gouclen lnurìt is een enkele
Spaarrse esctrclo, geslagen trlssen 1566-1.590 te Sevilla

onder koning Philips II.
Hoewel de zoekplekjes schaars werden, wegens het
inzaaien van de akkers kon ik toch nog eerì paal
interessante plaatsen or-rtdekken. Na een paar van cleze
plaatsen te hebben bezocht en de detector goecl oncler
controle te hebben geklegen, besloot ik naar de laarsre
plaats te gaan. Hier hacl ik voorheen 2 rnaal gezocht en
er wat Rorneins en Midclelee uws nateriaal gevonden.
\X/e schrijven clinsdagmidclag 19
mei jl. en ìk rij naar
rnijn laatste akker van clit seizoen. Hier aangekolÌren,
blijkr de akker er prachtig bij te liggen en nog nier
irrgezaaicl te zyn.

"Bingo" clacht ik, "een mooi vlak gelegen land en een
trieuwe cletector, wat kan er- lÌog verkeercl gaan". Na een
paar urll zoeken en een paal Rorneinse fìbula's rijker te
zijrr geworclet, zie ik, clat cle eigenaar van de groncl
vanaf cle oprit naar nrij wenkt. Al zoekende loop ik naar
hern toe en bij hern aangekonren, vertelr hij, dar hij nu
in wil gaan zaaien en vraagr of ik de auto even wil
verplaatsen.

Op nau'cle volgencle!
Fledo van Berkel

'rffirr.{/¿|.r,Ø¿'{Ø*r#;1'Ø"
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TOMBTERS

-.ffi
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Diverse modellen

'lØ

\¡oor het simpel reinigen of polijsten van gouden 'l7l¿
en zilveren sieraden, nllnten en oude voorwerpen 'rÆ
'''ø¿

E,en beetje mopperencl leg

ik

cle cletector

in

lffi

/;;(E-

cle

t/Æ

kofferbak en op het momenr, dat ik rnijn laarzen wil
uittrekken, zegt de boer: "Je hoefì voor nrij niet te
stopperì, vandaag mag je je gang rÌog gaan, muar claana
niet meer". Nou clat hoefäe hij geen 2e maal te zeggen,
cltx cle cletector weer trit de ¿ruto en vercler zoeken.

Ik loop nog geen 2 metel het lancl op of ik onrvang eerì
helclere toon in de koptelefoorì elì na 3 steken groncl te
hebben weggehaald, zie ik onder in het gaarje een gele
mrmt liggen. Met bevencle hanclen haal ik cle rnturr uir
het gaatje en jawel: een gouden nìunt. Een prachtig
exemplaar.

Hij

is duiclelijk leesbaar; een prachrvondsr.
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Alles voor het reinigen van uw vootrerpen
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PAGINA

GELDERLAND

Garrett

White's

Treasure Hunters
Supplies

Voor een deskundige
voorlichting, degelijke
garantie en een goede
service is er altijd een
erkende dealer bij u in
de buurt.

Eperweg 60

Electroserv¡ce
8084

HH 't Harde

Heliotrooplaan 376
2555 ML 's-Gravenhage
Tel. 070-3681

l2l

Tel. 05255- 1800
Fax 05255-2 I 50

Ru Parestraat 122

UTRECHT

2552 CS 's-Gravenhage

Tel.070-3912743

Compass / O'rion

White's

Hofstee detectors
FRIESLAND
Compass / O'rion / C-Scope
Tesoro / White's / Fisher

Kooistra
Metaaldetectors
Ds. de Boerwei l3
8409 JT Hemrik
Tel. 05166- 1502

Compass / White's

lndustrieweg 35
3641 RK Mijdrecht

T. Y. Broekhoven

Tel.02979-84713

Swifutraat 50

NOORD.HOLLAND

3076 SP Rotterdam

Compass / White's

Tel. 010-41 99096

NOORD.BRABANT

Goldrush
Palembangstraat 5
1094

TA

Compass / Tesoro

White's

Amsterdam

Tel.020-6682968

C-Scope / Tesoro / Fisher

W. Munsters
Metaaldetectors
Keepstraat 2

ovERrrssEL

D.f. Laan
Metaaldetectors
Pieter Maatsstraat

White's / Compass

1777

Veerpad 2
8276

AP Zalk

Tel. 05203-6591

White's

Zoetmulder
Grote Houtweg 97
1944

LH Helmond

Tel.04920-44782

12

AP Hippol¡ushoef

Te\.02279-3286

Detection Systems
Holland

5702

HB Beverwijk

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

fan van Bergen
Schoolstraat
5221

AA

I5

Den Bosch

Tel. 073-31 1350

Tel. 02510-25457

ZUIÞ.|-{OLLAND

ZEELAND

Compass / C-Scope

Compass / O'rion

Gert Gesink

Fa. Hamstra

Zeeland Detectors

Schurinkdwarsweg I I

Kleine Haarsekade 102

Vogelstraat 16,4335 BE Middelburg

4205 VE Gorinchem

Tel. 0l 180-37792

Tel. 01830-23618

b.g.g. 05150-23 107

Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear / Compass

Fa. Detect

7523

AT

Enschede

Tel. 053-300512

VOOR U GETEZEN

lVieuu.,

t/ dschrtfi ouer arc/teo logie
zelfs. Het magazine, dat zes maal

ln ol<tober is er een nieuw
rift over archeologie
verschenen onder de titel
"Scarabee".
ti jdsch

et magazine, dat in fillcolour is uitgevoercl, wil
eerr spreekbris ztjn voor en
over archeologie in binnen- en
buitenlancl. Tegelijkertij d wordt
getrachr een zo groot mogelijk
lezerspubliek te interesseren voor
archeologie als wetenschap in het
algemeen.
"Scarabee" heeti niet de pretentie
een vakblacl rc ztyt. Integencleel

per jaar verschijnt, wil eigenlijk het
stof van de archeologie afhalen.
In het eerste nunr[ìei: staan o.a.
artikelen over opgravingen in
Neclerland zoals: de Romeinse brug
bij Cuyck, vonclsten in Nijmegen,
verder een Neclellancls
opgravingspr:oject in Syrië en het
Belgische project Enane.

Tenslotte een interview met Renée
Magenclans, staclsarcheologe varÌ
Den Haag.
a9

De abonnementsprijs is f 45,- per
jaar en in de losse verkoop gaat het
rnagazine f 7,95 (Bfrs. 165) kosten.

.
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Dankzij onze voorlichter zal elk lid
van onze vereniging een gratis

4

exemplaar toegestr.rurd krij gen.

Heiliç

en profadn

1000 laat middeleeuuse insignes uit de
collectie uan H.J.E. uøn Beuningen

Onder deze titel zal in de loop
van 1993 een nieuw boek
verschijnen, via de thans in
oprichting zijnde Stichting
Middeleeuwse Religieuze en
Profane lnsignes, gevestigd in
Utrecht.

an elk van cle 1000
insignes, olìgeveel voo¡ de
helft religieus en voor de
anclere helft profäan, zal op ware
grootte een f'oto worden afgebeeld.

.relevante gegevens worden
beschreven.

Te zijner tijd zullen wij u verder
Daarbij worden de materiaalsoort,
af'metingen, toeschrijving en

infè,rmeren over cleze uitgave en u
laten weten waar deze te

vindplaats vermelcl en verclere

verkrijgen is.

t7
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Zo

gingen we al spoeclig richting zoekterrein. Orn 11.00

Ltlr was cle eerste zoekrveclstrijcl voor de leclen.

Detectot,

in Elburg
p zaterdag 10 oktobe¡ werd cle tweede
landelijke zoekclag van cle "Detecror Amateur"

\Øe mochten onze cletectors laten zoemen ove.r tq/ee
gerooicle rnaisvelclen, waarin 50 D.E. penningen zaten
verstopt. De kans was groot om ook anclere (oude)
voorwerpen aan te treflèn. Deze moesten in de zaal
wordeu aangemeld. Voor cle 3 mooiste dagvondsten
warerl prijzen beschikbaar gestelcl. Na cle eerste
wedstrijd waren er 15 penningen in de rnaisvelclen
achtergebleven.

gehouden. Het gehele gebeuren voncl clitrnaal
plaars in he t oucle sraclje Elburg. Verzamelpunr was het
zalencentmm 't Huiken. Het zou een cl¡uk bczochte
dag worclen, walÌt niet mincler dan 250 melìselì haclclen

wedstrijd mochten de vrotrwen en/
of kinderen htur zoekkunst bewijzen. Voor hen had het
bestunr een speciaal stukje terrein afþbakend, waarin
50 penningen verstopt zaten. 45 penningen werclen

zich ingeschreven voor de zoekwedstrijd.
In de zalen kon je volop genieten van de vele tafels

teruggevonclen. Voor cleze wedstrijcl waren ¿ìparte
prtlzen. Na deze weclstrijcl was er een palrze van
12.30 - 14.00 uur. Tijcl genoeg orn een hapje re eten,
erwaringen uit te wisselen en even een kijkje te nemerì
bij cle diverse stancjs. Tevens konden cle vondsten
worclen gemelcl. Ook konden er loten worclen gekocht
voor de grote verloting die na cle laatste zoekwedstrijd
plaats zou vinden.
Om 14.15 uur was de dercle en laatste zoekwedstrijd
van cleze clag. Deze was weer voor cle leden.
\Øeclerom waren er penningen (50 snrks) in de velden
verstopt. Ook hacl je nog kans op de penningen die na
cle eerste wedstrijcl achter waren gebleven. De weclstrijcl

waarop lnen cliverse boclernvondsten hacl uitgestald en/
of te koop aanboocl. De prijzen waren bijsommigen
wel aan de hoge kant. Voor een nieuwe detector en
informatie hierover kon je volop rerecht in een speciaai
ingerichte zaal voor detector importeurs. Voorts kon je
nìLrnterì, gewichten en andere bodemvonclsten laten
deterrnine¡en bij cle speciale tafèls. Spijtig was het, clat
het Munt- en Penningkabinet nier aanwezig was.

Om 1 0. 1 5 uur werd cle opening door de voorz itter dhr.
T. Kolkman verricht. Hij vertelcle o.a. dat het
ledenaantal immiddels 650 telcle. Na cle opening

Direkt na
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cle eerste
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dtrurcle ollcieel tor 15.00 Lrllr, lnaar omclat we zulk
prachtig weer hadclen, liet de wedstrijdleicling ons een
kwaltiertje langer cloorzoeken. Van cle totaal 100
penningen werclen er 84 tertrggevonclen.
Terug in cle zaal werd al spoeclig begonnen met de
verloting. Hierbij waren cliverse prijzert re winnen, zoals
klokjes, classen, glazen, l¡oeken, gelclprijzen en als

hoofäprijs een clraagbare raclio.
Daanra wlls cle tijd gekomerì voor cle tritreiking van de
prijzen voo¡ de vonc-lsren van de clag. \Øhite's irnporreur
R. cle Heer had drie plakkaren en een wisselbeker
beschikbaar gestelcl. De dercle prijs ging naar een
zoeker clie een zilveren fluitje hacl gevonden. Dit fìtritje
wercl tijdens de jeugdweclstijcl gevonclen. De rweede
prijs viel op een hondepennirlg varl Elburg en cle eersre
prijs was voor een lakzegelsternpel van Elbtrrg.
Als laatste werden cle prijzen tritgereikt, clie gekoppelcl
waren aan de zoekwedstrijden. Ook hier wa.,..en fì-aaie
prijzen te winnen w.o. paraplu's, boeken en als drie
hoofäprijzen (voor cle leclen) een rnetaalderecror. Deze
hoofäplijzen warerÌ cloor cle cletector importeurs R. de
Heer, L. Kooistra en G. Gesink beschikbaar gestelcl.
Zij rnochten deze prt¡zen clan ook persoonlijk aan de
winnaars uitreiken.
Ik denk clat we met zijn allen een prachtige clag hebberr
gehacl. Ook het ronuige wee,.- heeft hierbij een
belangrijke rol gespeeld. Om een zoekdag in goecle
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banen te leiclen, kost vele uren van vergacieren en
regelen. Ik wil hierbij het bestuu.,- dan ook hartelijk
clank zeggen voor cleze geslaagcle clag in Elburg.

Ger¡it Suieweld, Joure
Bedanþt Gerrit uoor jouu uerslag.
Ve hopen, d¿t dz andrre led¿n l¡et net z0 nnar de zin
badden. Hoeuel ue als be¡tuur ons uiter-çte best ltebben
gedaan er een geskagdr dag uan te maleen, zijn er altijd
dingen uoor uerbeftring uatbaar. Vftj zullen bij ltet
organiseren uan dz uolgendz zoeledagen ze/eer relerning
houden met de positi€u? o?- en aanmer'/eingen, die ute te

ltoren ltebben geleregen.
Voþendr lceer /erijgen de men¡rn die bodemuondsten
utillen uerlcopen, die nog niet zijn aangemeld, dr
uerplichting dit eent te doen op dr zoekdag. Een ruoord
uan dan/e is op zijn pkatr rtltn alle urijuilliger¡, die taeer
uoor on-r þla¿tr-ctond.en, zondrr lten tuas ltet niet geluht.

Vat is een zoe/edag zonder mooie prijzen. Alle dealen,
importeur-t en andere bedrijuen hebben ons oo/¿ nzt u)eer
enorrn g(steund met een getueldig prijzenpa/e ket.
Voor uoþend jaar zijn rÐeer een aantal zoekdzgen en
uellicht een taeeþend in d"e plnnning, die uers?r€id ouer ltet
lnnd zullen roordrn gehoudrn, met een adntu¿l nieu.ue
uteÃtrijdrlen'tenten. Tezijner tijd ltoort u. daar meer ouer.

Namens ltet be-çtu.ur, Kees Lernbeer
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ARCHEOLOGI E
TU 55EN D E
GROTE RIVIEREN

wellicht bekencl, is er
ove¡ dat onclerwerp vrij
weinig bekencl in historische
kringen in de streek. Over itrtelesse
op bijeenkorrsterì is vrij weinig te
klagen, nìaar voo¡ wat betreft het
velclwerk is cle West-BetLlwe nog
een witte vlek op de kaart.
'Wie toegang heefi tot het archiel
van de Rijksdienst v/h
Ouclheidkundig Bodemonclerzoek
ziet slechts een tiental objecten
aangegeven. In werkelijkheid zijn er
in het gebiecl tussen globaal
genomen Tiel en Gorinchem vele
honclerden vindplaatsen rrit eetr
tijclsbestek van de Lare Steentijcl tot
oals

De redactie van het orgaan
van "de Detector Amateur"
heb ik enige maanden geleden
toegezegd om een artikeltje
te schrijven over de
praktijkarcheologie in onze
regio.

cle Negentiencle Eeuw.

Rr-rim clriecluizencl j aar

Detector magazine

sueekhistorie ligt nog op orìs te
wachten in cle bodern.

De beroepsarcheologen kunnen zich
jaaLlijks rnaar rnet een klein aantal
beclreigcle plaatsen bezig houclen.

Op het moment wordt het
Romeinse grafuelcl bij Gelclerrnalsen
bijvoorbeelcl onderz ocht vanwege
geplande huizenbouw. Dit grafvelcl
ligt globaal tussen her
gemeetrtehuis en cle tnolen.
Een Merovingisch-Karolingische
neclerzetting in hetzelfäe gebiecl

worclt bijvoorbeeld aan haar lot
overgelatetr. Deze zal volgencl jaar
verclwenen ztltt zonder dat er ooit
iets orrclerzocht is. Zo gaathet
helaas met veel rneer vinclplaatsen.

Denk bijvoorbeeld aan het geplancle
traject van de Betuwe-goederenlijn,
wie weet hoeveel onbekende
archeologische obj ecten daarcloor
becìreigcl worcleu.

restelÌ te gaan zoeken? Ja en uee.
Het ROB heefì een aantal bekende
anra t erlrarcheologen voorzien vatr
een "Corresponclentenkaart".
Zrl ziln bevoegd om waarnemiugeu
te cloen en dieuen als contactpttnt

voor anclere¡r.

centillleter.

In
Gesteld client re worden,
dat amatetrr-archeologen c.q.
detecto¡alnateurs niet bevoegd zijn
om opgravingen te verrichten,
tenztl ze begeleicl worden cloor een
beroepskracht. \Wat we wel kttunen
doen is het in kaart brengen van alle
mogelijke vindplaatsen cloor
veldoprmmes te maken.
Een veldopname geschieclt door
simpelweg over het lancl te lopen en
ieclere scherf ofanclerszins op te
rapen. Een rnetaaldetector bieclt
nog cle extra mogelijkheid om tot

20 cm cliepte

cle

bouwvoor te

onclerzoeken op lnetalelì

voorwerpen. In weilanden etr
boomgaarclen is zo'n apparaat de
enig mogelijke rnanier orn iets te
weten te komen over de eventuele
archeologische inhoud.
Alle vondsten gedaan op een plek
gaan bij elkaar in een plasric zakje,
waaraarì eerl notitie toegevoegcl

wordt welke vinclplaats het betrefì
en eventlleel cle clatum plus naarn
van de vincler. De vinclplaatsen zeH

wordelì aangegeYen op een
topografische kaart. Eenrnaal thuis
gekomen worden cle voorwerpen
ontdaan van groncl en vuil en
gedetermineerd. Ten behoeve van
het ROB worclen de gegevens op
een hiervoor bestemcl fortnulier

genoteerd. De vondsten worden
opgeborgen en het f'onnulier wordt
opgezonden ter attentie van de
bet¡effènde Provincia]e Archeoloog.
Hl1 zal coltact zoeken orì e.e.a.
nacler re kunnen bekijken.

Een spacle is wel hanclig, rnaar over
het algemeen veel te zwaar olì1
corìstant mee te slepen, want je gaat
toch niet clieper dan twintig

cle meeste gevallen hebben

grondeigenaren er lJeen bezwaar
tegelr., dat je over hun lancl loopt.
Maar het gettrigt wel van goecl
latsoen om het evelì te ¡nelclen,

wanneer de eigetraar bekencl is.
Ook wanneer ieurancl uaar je
toeloopt tijclels het zoeken, kan het
geen kwaad om je voor te stelletr.
De eigenaar weet vaak waar
scherven op zijn land voorkomen,
omclat hl z.e gezien heefi tijclens het
ploegen en je kunt eventueel je
goecle becloelingen kenbaar maken

in het geval, clat hij slechte
ervaringen heeft gehacl met
kuilengravende schatgravers, iets
wat helaas maar al te vaak het geval
is. Voordat je ergens gaat lopelì, is

het van belang oln na te gaan,

of

het bewuste stuk land niet net
ingezaaicl is, of clat er f¡uit hangt of
iets dergelijks. Dit orn boze reacties
van de eigenaar te voorkouren.
Veel heb je liet noclig voor cleze
trite¡mate boeiende hobby, die bij
wijzevan sprekeu in cle achtertuin
beginnen kan.

Een goecle rnetaaldetector is een
hele aanschaf , waarover nageclacht
moet worclen. Beclenk, clat je van
alles vinclt, en dus het meest afual,
zoals k¡oonkurken, fìisdrank- en

bier:blikjes, trekringen (daar kan ik
wel een hrrndeltje mee beginnen),

batterijen, schroeven, bottteu eu
ancler oucl rnetaal.

kunt natuurlijk alleen op pad
gaar1, maar het leukste is met zijn
tweeën of in een groepje , want dan

Je

ktur je ervaringen clelen met
geestverwanten. Voor wie dat wilm
zal ik een lijstje opstellen met
nalrìen en aclressen van
archeologisch geïnteresseerclen,
nÌet en zoncler metaalcletector,
zodat je contact kunt zoeken.
Eventuele vondsten wil ik graag
bekijken en indien rnogelijk, op
naarn brengen.

I
A. Folkerts
l.C. Rijsdijkstraar 4
4741,

CV

Leerclatn

Tel:03451-18057
\Øind- en waterclichte klecling, die
tegen een stootje kalt en een paar
laarzen heeft iedereen wel in huis.
Plastic zakjes, papier en een potlood
zrln bt1 de superrnarkt verkrij gbaar.
De ewaring heefì rne geleerd niet
met een pen te schrijven. De inkt
worclt nat en gaat cloorlopen,
waarcloor cle notitie onleesbaa¡

Kun je nu zondenneer overal het

worclt; potloocl is wel tegen vocht
bestand. Een (oucle) rugzak om de
vondsten in te rnee te neureu is
hanclig, evenals een tuinschopje of

lancl opgaan om naar archeologische

een speciale metaaldetectorschop.

2l Detector
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Zodra ik van
André de Boer over het
zoekweekend in Engeland
hoorde, leek het mij leuk om
zoiets eens mee te maken.
Aangezien de reis op zich
flink in de kosten zou lopen,
besloot ik in overleg met de
organisatie in Engeland een
busreis te organiseren.
De animo hiervoor was
erg groot, de mensen belden
veel om informatie te
vrâgen, maar uiteindelijk
boekten er toch niet het aantal
mensen, dat ik verwacht had
en dreigde het weekend niet
door te gaan.
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Holland, die als SPONSOR
wilde optrede¡.r en daardoor kon de

de boot af te rijden en mochten niet
eerder stoppen, dan bij het
clouanekantoor. De heer in kwes¡ie
was nog steeds aan boordl Na overleg
met de douatre werd hij opgespoord
en reruggebracht, zodat de leis verder

reis definirief doorgaan.

kon gaan.
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elukkig kreeg ik een aanbod
van Detection Systems

è

è

lJ.J tJ.J

\¿

'W'e werden verzocht om de bus van
N

{

op de versiertoer was en geen erg
rneer had in de bus, terwijl zijn
zoekmaat wel aanwezig was met her
paspoort van de persoon in kwestie.

-

m

vetraging, maar we walen toch nog
op tijd voor de boot, die ous vanuit
Oostende naar Dover zou varen.
Aan boord zag ik diverse spierwirte
gezichten (zeeziekte), waaronder die
van dhr. Massaut en dhr. Van
Bergen. De restanten van de stonn
waren nog duidelijk voelbaar!
In Engeland aangekomen, bleek dat
we I persoon misten. Bij nader
onderzoek bleek, dat hij iets te diep
in het glaasje had gekeken en hevig

,s
i-\

Na een dag van tevorerì nog
annuletingeu te hebben gekregen,

zijn we toch op wi)dag
4 septen.rber om 06.00 uur
vertrokken, in vreselijk noodweerl
De bus had door het noodweer iets

Her zoekveld was gernakkelijk te
vinden, doordat er verschillende
borden waren geplaatst, betreffende

Romerns loden strerenbeeldje

(!.6

cm.)

gevonden door een von onze leden-

v

IJ-J TJ.J

3
\o
v
\.^

z
o
IJ.J

I.J.J

N U\

22

Detector

waren gedaan!)
De veiling zou diezelfde dag
plaatsvinden tussen 14 en 16 uur.
Er werden ook wat Nederlandse
vonclsten verkocht, maa¡ nier echt
voor schokkencle prijzen (gouden

ring: 8 pond).
's

Avonds was er in het do¡rker ook

een zoekwedstrijd. De bedoeling
d¿rt je rnoesr zoeken
ZONDER schep of zaklampl
Nadat er hierover in het Engels uitleg
was gegeven, zou Dick Eekhof uit
Joure dit wel "even" vertalen in het

hiervan was

A
Ton von Broekhoven op de schouders, nodot
de /ste Þrüs in ontvangst heeft çnomen.

Nederlands.

h4

het zoekweekend. Eenrnaal op de
plaats aangekomen, bleek dat er een

weiland was ingericht als camping.
Dit betekende, dat er geen
wasgelegenheid was en geen
kampwinkel voor eventuele
boodschappen.
Dat viel een hoop mensen behoorlijk
tegen, maar ze gaven de moed niet
oPl

Op zaterdag begon om 9.30 uur her
vrij-zoeken etr direct werclen er

A
Moe, moor voldoon werd de terugtocht
oanvoord.

Ring

+

¡nLrr¿ gevonden tijdens

de zoelorcdstijd

diverse vondsren (Romeinse en
vroeg-middeleeuwse) gedaan.
Zelf vond ik na een minuur of acht
zoeken een brons/vergulde ring rnet

goud ingelegd.

Hij

was wel gebroken,

Dit bracht

maar dat deerde mij niet. Het bleek
eigenlijk al direct, dar dit een

tot
stand, dar eigenlijk niemand wist

behoorlijke "rijke" grond was.
Diezelfde dagziþ er nog twee
lakstempels gevonden en ook werden
diverse Romeinse en Keltische

wat er zou gebeuren.
Dick......bedankt!
De eigenlijke bedoeling was, dat je

vondsten gedaan.
Ook kon je die dag je vondsten
inleveren oln ze te la¡en veilen.
(GEEN vondsten, die daar ter plekke
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zoveel verwarring

moest zoeken nâar aluminium
plaatjes (tokems) en op het zoekterein
stond dan een tafel met een lamp
eroP, waarnaar je ltt gevonden
plaatje moest brengen en in ruil

"carr-rping" naar Dover.
vn'as duidelijk rustiger in de bus,

Het

iedereen \ /as zeer vermoeid. Her'¡'as
een snelle erì rusti€le bootleis eu '¿'e

lootje eindigcle op een 5 had je

kwamen om rniddelr-racht in
Oostende aan. Om 2.00 uur waletr

zowiezo een prijs.

we il-r Brecla en de r-eis naar

cla¿rrvoor kleeg ie een lootje. Als het

Tijdens het zoekeu, rroest je

als je

dat er iets lag clus
detector'
""r.g,.f,
met je handen voelen (zien kon je het
niet wanr het was aarcleclonker!), war
je had gevoudeu.
Zodraje de vonclst te pakken hacl,
voelde het glibbelig a,rn. Dit bleek
Iarer dan een overrijp stuk fruit te
zijn, rner een mLlnt erin verstopt.
Zodra je kneep, sijpelde het alle
kanten op. Je kunt je wel
voorstellen wât eerl vies gevoel dat
w:rs!

De prijsuitreiking \ ¡às er dilect lra.
Ikzelf had mijn pla:rtje ook
ingeleverd en ik had het geluk, clat
er eelì 5 op stoncl, w¿uìt dat levelcle
een leuk boek op over enkele
netaaldetectorvondsten ui t
Engeland eu her was getekend door'
de schrijvel zelf.
Ook was er op zaterclagrrvond een
groots vuurwerk.
De volgende dag waren er drie
weclstrijden, 2 direcr achter elkaar
âan en I in de middag.
De bedoeling van deze weclstrijden
u'as dat je paarse plaatjes nroest
zoekeu, clie je weer kon inleveren
tegen loorjes, waar nader'l'rand
pri)zen uit getrokken zouden
worden. Ook lagen er replica

in de bus en de busch,ruffeur kreeg
lret duidelijk op zijn heuperr, want hij
zag het verscl-ril niet tneel tusselì eelì
rood ofgroen verkeerslicht en hacl
waarschijnlijk klamp in zijn

cle r¡'er-eld

Voor Inlichringen:
T van Bloekhoveu,
tel.010-4199096
Volgend

janr u,ordt

er l!)eer ecfl

Ik heb het reuze naar rnijn zin gehad
en wil graag hierbi.j de overige
nel-ìsen en tevens Rutrcl de Heer'

retoun'eis per boot, de bustocht, ontbijt

bedanker-r,

want nede dankzi.j deze

lnelìsell kon de

r-eis plaatsvinclen.

P.S. Al nret :rl r¡,as het voor iedeleen
een leuk weeker.rcl, beh,rlve voor
lnevrouw Osinki r.rit Leiclen, walrt op

zo e l¿tuee þend geh

Die

Þeer

en ouernachtingert.

De l¿osten ltierutn ligen rond de
f 300,- per pcrsoolt.
De dnttmt uoor ltct uolgende jrtrt is I
en

I2

I

septertber 1993.

Heeft u ook leuke of
interessante vondsten gedaan
tijdens een zoektocht I Zet dit
eens oP PaPier en stuur het
liefst met foto's en/of
tekeningen naar de redactie
van dit blad, onder vermelding
van lnteressante vondst.
Elke 2 maanden wordt er uit
de inzendingen een uitgeloot
en beloond met een bedrag
van f. 25,-

VONDST
VAN HET

won

ik daar de hoofdpr-ijs!
Een rr-retaaldetectol CScope CS2MX
ter waarde valì ongeveer f. 1800,dr.rs nijn weekenct kon niet meer
sruk! En ook Eclwin Nel'rneier u't

AAR

Nuuspeer won eerì plijs, namelijk
100 poncl!

Om 17.00 veltrokkerì we van¿rf

achtergeblevelÌ nret eetr regetrp,rk,
ltlâar xL.

ouden in Enge land.
gann tue tuel rueer met een bus,
nm¿r dan tuordt er ouern¿c/tt in biju.
een l¡orcl of pettsiott.
De þo-¡ten zijn dan tuel tunt hoget',
ntttrtt'drt¡tr zitten d¡m ruel rueer bij:

rechtervoet, warìt die tilde hij pas
l\¡eer op toen hij in Rotterdarn was.

lììuntell met een ingeslagen
nummer (cleze vonclsten stonder-r
zowiezo voor een prijs).
De rrekking volgcle na de clerde
wedsuijd, ik had zelf I plaatje en
7 lootjes.
En met alle geluk van

ljtlecht

verliep ook vlot.
Na iedeleen te hebben 'afgezer,
zaten we nog rnaàr r¡et z'r'l drieën

de camping in Engeland is er- eeu tas
van haar gestolen. Di¡ was een €lrote
blatrwe tas rììet inlrorrd.
Moch tr hielover inlichringerr
hebben, treet-u d¿tr evell colltact lìtet
ons op. Bij voorbaat dank. Ook is er
in de bus eerr plastic rasie

de
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Voor de meest interessantste vondst,
welke uiteraard wel moet zijn
aangemeld bij één van de officiêle
instanties wordt jaarlijks een prijs,
welke bestaat uit een gouden
min iatu u rd etec¿o¿ beschikbaar
gesteld door Kooistra detectors

te

Hemrik.
lnzendingen, welke uiteraard moeten
zijn voorzien van duidelijke foto's kunt
u sturen naar de redactie van dit blad,
onder vermelding van "Vondst van het
jaar"

De beste aanbieding
maak je samen metie

TIPI
Misschieu eeu leuke tip voor iemand die r+'i[ zoekert oP een
plaats waar eetr mooi gazotr iLr eetr hoog aaltzieu staat.
De eigenaar zal het niet op priis stellen dat overal rnodder ligt,
zelß al zijn de zoekgaten neties geclicht.

lk heb voor zulke gelegenheden altijd

dealel,

varr ca. 80 cm

.GEKO'
DETECTORS
DIVERSE i{ERKEN
De Rozenclijk 29,779L PD Den Burg, Texel
De Crimpen 9. 1921 BW Akersloot,

telelefoon 025 13- 13958

een stukje zeildoek

bij

n-re

x 80 cnr. Dit moet van vrij zware ku'aliteit ziin

onrdat het anders genrakkeliik wegvraait.
Dit zeildoek leg ik r.raast het te gravetr gat. Daarrta steek ik
voorzichtig een zode uit en leg deze omgekeerd op het zeil.
Zith,e¡ r,oorwerpje er in, dan is het gauw klaar.
U zoekt het er uit ell zorgt er olrdertussen voo¡ dat de nrodder
op het zeil 5lijft. Zir het voorwerpje dieper dan kunt u rustig
dieper steken, nraar hier geldt weer: boveu het zeil uitpluizen.
AÌs het voonverpfe gevondeu is gaat eerst de losse modder terug
in het gat, v\aarrìa de zode precies zo teruç;elegd wordt zoals bij
eruit gekonren is. Vervolgens wordt de grond voorzichtig
aangedrukt nret cle voet.
Op deze ¡narrrier kalr zelfs eelì zeer groot gat op eetrvoudige
vvijze zonder veel tloeite gedicht r+'orden telwijl niemand
achte¡af kan ze€fien vraar u ¡lezocht heeft.
Als u klaar bent en naar de auto geat rolt u het zeildoek om de
schep, zodat ook de kofferbak schoon blijft.

Ik hoop dat ik hienuee

een kluitje heb bijgedragen aau het
irrrago van eetr goede detectorarrrateur.

D.y,&ÆÆN
RU PARESTRAAT
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Officieel deale¡ van de grote merken metaaldetectors
Geheel vrijblijvende bezoeken na telefonische afspraak
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DE HERALDIEK
WAPENS OP OUDE VOORV/ERPEN
R. dß Heer
Regelmatig vinden detectoramateurs voorwerPen of munten
waar een wapen in is gegraveerd of geslagen.
U boft als u de hand heeft weten te leggen op een stuk
met een wapen.
Daar de heraldiek ons iets vertelt over de ouderdom en de
geschiedenis van zo'n stuk wil ik hier wat dieper op ingaan en u
meenemen naar de tijd, dat deze kunst nog in zwang was.

apens

kunnen in alle

takken van het antiek
voorkornen. Denkt u
maar eelìs aau oude kasten,
rnunten, eetserviezen, boekbanden,

tafelzilver, lakzegels, sabels enz..
Een wapen vertelr de geschiedenis
van een stuk. \Øannee¡ het
ontstond, wie de eigenaar was en
soms zelfs war zijn beroep was.
Ook kornt het voor, dat u met het

wapen de srreek of plaats kunt
achterhalen. Zo komt u in de
orngeving van Gorinchem wapells
tegen met beurtelings gekanteelde
dwarsbalken. Zij herinneren aan het

roernrijke geslacht Van Arkel.

op de aanwezigheid van een wapen
op een antiek stuk, daar de waarde
met een wapen aanzienlijk hoger is,
dan bij een exernplaa¡ zonder.
Logisch, daar de verzamelaar graag
alle informatie over het betreffende

stuk wil hebben.
Gelderce roos of mispelbloem

v

Drie keer oÞvolgend wopen von Gelre.

V

Wiel

Het wiel vindt u rerug in de wapens
uit het land van Heusden.
De Gelderse roos of rnispelbloem
vindt zijn oorsprorìg in Gelderland.

^'
Boheems drinkglos u¡t 1606 met woÞen.

Heraldiek of wapenkunde is een
geliefd onderzoeksgebied.
Veel verzarnelaars zijn zeer gebrand

Detector

Het ontstaan van de heraldiek
De heraldiek of wapenkunde d¿nkt
zijn ontstaan aan het wapenschild.
De rniddeleeuwse ridder zocht
achter dit schild beveiliging tegen
de steek er.r slagwapens van zijn

vijanden. Omdat iedereen op het
slagveld een harnas droeg, gaven
schilders de wapenschilden kleuren
er.r sirnpele figuren, zodat rnetr in
her heetst van de srrijd wist wie

vriend of vijand was. Daal in

een

Het schild onrwikkelde zich
Iangzarnerhalìd van opvanger van
stoten tot eelì herkenningsreken van
een farnilie of een geslacht.
De zegelring droeg een eigen
wapen. Een afdruk hiervan was

De geestelijkheid koos everleens
wapens. Dit lag voor de hand, orndar
cle top van deze groep voor een groot
cleel bestond uit zonen van ridderlijke

Zij

oogopslag bekend moest zijn wie

zoveel als eeu handtekening

wie was, werd de beschildering zeer
eenvoudig gehouden.

tegenwoordig.

In tijden van

Het gebluik van wapens als
herkenningsteken werd onrwikkeld
door het ridderschap. Maar dit

vrede zochten ridders

naal andere rnogelijkheden om hun
dapperheid te tollen en narnen zij
deel aan toeruooien.
Een toer¡rooi- of steekspel was een
belangrijk gebeuren, waarbij alle
belangrijke figurerr zich lieten zien.
Ambtenaren hielden precies bij wie
er deelnamen eu noteerden niet
alleen de nalnelì, rnaar ook de
wapens, die werden gevoerd.
Deze ambtenaren werden "herauten"

betekende niet, dat andere groepen
hierv'¿n waren uitgesloten.

geslachten.

kregen het gebruik van eelr.
waperì van jongs af aan mee en
werìsten dan ook zo'n wapeu te
handhaven.
Langzarnerhand kreeg de burgerij
ook belangstelling voor her wapen.
De ambachtslieden kozen voor de
hand liggende wapenfiguren, zoals
ploegijzer, sikkel, ketel, kookpot,
grendel, euz.. Later kregen deze
stukken nog een symbolische
betekenis.

Wopenfiguren op burgelijke wopens.

genoemd, waarvan het woord

V

heraldiek afgeleid is. Zij zaget er
ook op toe, dat alles volgens cle
geldende regels gespeeld werd.

^.
Het

wopen von Mgr. Henri-Chorles de
Comboust de Coislin, prins-bisschoþ von lv1etl
I 732.

^lvliddeleeuwse

Bladzþe uit een Frons wopenboek uit
omsueek 1500.
Het werd met de hand geschreven en
helmen en helmtekens van de

henogen von Norfolk

getekend.

Y
b

Het ridderschap onrwikkelde zich pas
goed in de Twaalfde Eeuw.
Ontmoetingsplaatsen warerì
toernooien en bijv. kruistochten.
Zo verbreidde zich het gebruik van
het wapen dool heel Eulopa en zelfs
daar buiten.

Ruiter- en schildzegels

Fq

V

i r r'3-:;r¿

Uit

a"-f

uitrustingen overgebleven.
Het enige houvast geveu ons de
afbeelclingen op gebrandschilderde

,¿- ra þ rJ.-.,-. J -9n
.rJÌl.*,-¡. l.,r¡ Sårr
> {i $....-i st\.+ç. *

l-.,......nr

s.-..,.. -.

n-; ,¿:* .J..ñ- ó."-q
S- .r .+..Á..rrs\-ì.,

i
I

I

\.*.*.Þri;i
-\.ï

I

I

tijd van de geharnaste

ramen, ruiterzegels, enz..
De ridderfiguur werd aanvankelijk
afgebeeld in volle wapenuitrustitrg
te paard. Pas in de 13e Eeuw werd
de wapenuitrustillg rneer heraldisch.

I
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ridders zijn maar weinig wapen-
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Ruiterzegel von Amodoeus V, graofvon Sovoye,

co. 1307.

beeldde rnen sindsdien alleen het
schild af en de ridcler te paarcl

schild.
De opvolger van het logge
noormarÌnelrschild, het vroeggotische schild, was wat hellend
geplaarst en had de volm van eelr
driehoek, die van boven recht was.
Bij het schild hoorde de kuip- of
pothehn. Deze helrnen hadden
twee horizontale oogspletelì en een
verticale neusstang, die de neus

schild.
De heraldiek had zich inmiddels
zover orìrwikkeld, dat deze een
eigen bestaan ging leiden, los vau
toernooien en oorlogen. Het schild
had nog ongeveer de vortn vau het
vroe€l-gotische, alleen de onderkant
was niet spitsvorrnig Ineer, maar
liep uit in min of meer een halve
cirkel. De kuip of pothelm maakte
plaats voor de sreekheln.

moest beschermen.

nìoest het veld ruimerr.
Lagere edelen
voerclerì
meestal

Een steekhelm en een tralie- oftoernooihelm

geen
ruirerzegel.

zij
kenden
echter wel
e ell
wapenzegel. Meer en neer

werden wapens tor emblemen.
Eerst nog persoonlijk, larer erfelijk.

De wapenstijlen
Het oudst bekende wapen kwam
voor oP een zgn. lìoormànnenschild. Het dateerde van de vroege
12e Eeuw. Her was rnanshoog en
bood de krijger een redelijke
bescherming. Het rnodel was log en
weinig wendbaa¡.
Spoedig verandercle de vorm van het

schild en werd op den duur
vervangen door een driehoekig

Onder dit zwa¡e geval werd het erg
wârrn. De zon brandde genadeloos
op het metaal en de ridder kreeg er
dus een vijand bij. Om eeu eitrd te
maken aan deze hitte bekleeclde
men de helm aan de buitenkant

Tegen het einde vau de 15e Eeulv
kwamen ook ualiehelmen voor.
Deze waren in vele landen
voorbehouden aan cle adel en
werden rijdens toernooielr
Een troliehelm met helmkroon en een
steekhelm met helmkro on.

Y

lner een lap. Dir gebruik starnt uit
de tijd, dar er kruistochter.r
gehouden werden naar het heilige
Iand. Het helmkleed werd op z'n
plaats gehouden door een ring van
veerkrachtig materiaal, ornwonden
met lappen stof, de wrong.

De laat-gotische stijl
De vormen werden in deze tijd rijk
en overdadig. De dekkleden, in de
vroeg-gotische perìocle nog kort en
onaanzienlijk, werden langer en
vielen in eleganre krullen langs het

gedragen.

In Engeland en Frankrijk gaven de
stand en het aantal tralies van de
toernooihelm de adellijke rang van de
drager aan. Steekhelm en

toernooihelm handhaafden zich in
de heraldiek tot op heden.

Onderdelen van een wapen
Als laatste wil ik u de verdeling van
een heraldisch wapen beschrijven.
Deze verdeling is als volgt:
Het schild: alles war daarop

voorkomt, zoals verdelingen,
stukken, enz..
I I e Eeuw-

l2e

Eeuw.

I

3e Eeuw.
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De Hehn: met wr:ong of
helmkroou, helmteken en
dekkleden.
Tekens vàn rang en wrrardigheid:
zoals hoeden, kronen, ridderorden
e.d..

De pronkstukken: zoals
wapenrnan tel, schildhouders,
wapenkreer en wapenspreuk.
Het schild is van deze onderdeler.r
het belangrijkst. Een waperì zonder'
schild is niet voor te stellen.
Deze vorm wordt rnede bepaild
door de stijl. De rneest gebruikte
vormen zijn die rìÌet een rnin of rneer

half-cirkelvormige onderkant en die
met een accolade onderzijde.
Verder komen in Nederland ruiten ovaalvortnige schilden voor.

ln

een volgend nummer behandel

ik het "BI-A.ZOENEREN VAN
EEN \øAPEN".Heeft u met uw
detecror zaken gevonden, die in dit
verhaal genoemd worden, dan zou
he¡ leuk zijn als u de redactie
hiervan op de hoogte brengt, zodat
wij dit in eeu volgend arrikel

kunnen beschrijven en vermeldeu.

T
Literatuun antiek NTl, zegels der
steden en dorpen,kerkeliike heraldiek

l)etector
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I

Laot-gotische stijl.

2

V roe g-r e n oiss o

3

Loot-renorssonce st4L

4
5
6

turok stijl.
Rococo stlj/.
Empire stijl.

n

ce stijl.

GTtsRUIKERSERVARING
FTSHER t 280X
Geschreven door

Dick Eekhof

Na een aantal jaren zoekervaring op het land ben ik
sinds een jaar in het bezit van een onderwaterdetector.
De Fisher I 280-X Aquanaut. Een geheel andere kant
van de detectorsport, dacht ík. Maar dat viel mee.
Na een weekje had ik hem zogezegd onder de knie en
vond ik al snel wat ik op het land ook vind; munten,
etc. te veel om op te noemen. De Fisher op zich is
door een beginner gemakkelijk te bedienen. Er zijn drie
knoppen. De eerste knop voor de zoeksterkte
(sensitivÍty), de tweede is de volumeknop en de derde
is de discriminatieknop. En verder een sterke rode
lamp, die aan gaat, zodra de detector metaal aangeeft.
Dít is vooral handig als je een aantal meters onder
water aan het zoeken bent. Zoals elke metaaldetector
reageert de Fisher 1280-X op kroonkurken, trekringen
en zilverpapier. De ervaring van de zoeker is belangrijk.
Op discriminatie stand 4 wifst hij deze rommel, zoals
elke andere detector af. Ga je zo het water in, dan vínd
je alleen grotere voorwerpen (dus bijna niets).
Nu spreekt de ervaring mee. Op stand 2 ll2 en met de
andere knoppen op l0 werkt hij zogezegd als een
kanon. Hij reageert op de kleinste voorwerpjes, ook
op grote diepte.
Koud als een kíkker, na 6 uren in het water gezocht te
hebben, lígt de Fisher nog steeds lekker in de hand.
Wil je even rusten, dan kan dat. Je laat hem maar los
en hij komt vanzelf boven drijven. De koptelefoon
moet je wel ophouden, anders drijft hij weg.
Maar nu komt het:

De Físher 1280-X is uitermate goed geschikt als
landdetector. Heb le al jaren zoekervaring en weet je
welke geluiden een voorwerp geeft, dan ís hijzeer
geschíkt voor jou.
Een spijker is plop-plop, een edelmetaal is een egaal
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mooi geluid, zowel naar links als naar rechts zwaaiend.
Verder is hij heel precies, je krijgt een exacte
plaatsaanduiding door het sígnaal. Op discriminatie
stand 2 geeft hij spijkers aan maar op 2 l12 al niet
meer- Hij discrimineert op grote diepte.
Twee voordelen zijn, dat hij waterdicht is en dat je
hem aan een riem om fe middel kunt hangen, zodat je
alleen het gewicht van de schotel hoeft te dragen.
Een zwak punt van deze detector is de telescopische
steel met het kliksysteem, waarbíj een palletje in een
gaatje klikt. Dit gaatje wordt al gauw te ruim en dit
veroorzaakt speling op de steel.

wil ík ook nog noemen en dat is
het batterijverbruik. Na 40 tot 45 uren zoeken zijn 5
van de 8 batterijen aan vervanging toe. Voordelig toch?
Een ander voordeel

Alle voorwerpen, die ik beschreef in "Detector
Magazine" nummer I en 4 zijn gevonden met deze
Fisher 1280-X. Nu verwachten jullie misschien, dat ik
een schema over het dieptebereik ga maken, maar daar
zie Ík het nut niet van in. lk weet, dat ik dieper zoek
en vind dan een ander. Dit is toch het resultaat van
ermring. Verder wordt de zoekdiepte beïnvloed door
het terrein en de vochtigheid van dit terrein. De Fisher
1280- X gaat op een nat weiland, waaryen liefst al 2 cm
van de bovenlaag bevroren is, heel diep. Ook is er
verschil of je met of zonder koptelefoon zoekt.
Met koptelefoon zoek je dieper- Je hoort de kleinste
signalen. Van heel groot belang is de manier waarop je
zoekÊ Zoek je met een vlakke schotel zo'n2 cm boven
de grond of loop je op muggen te iagen. Bij onze eerste
zoekdag in Oldebroek viel míj op, dat meer dan de
helft van de mensen verkeerd zoekt. Als je naar links
zwaait, dan moet je de pols naar rechts draaien en
zwaai je naar rechts, dan de pols naar links. Hoe snel
zoek je? De meeste zoekers hebben haast. Ze vliegen
over het terrein. Het bestaat niet, dat je op die manier

diep komt. Ook maakt het uit hoe het voorwerp in de
grond ligt, hoe groot het is en van welk materiaal het is
gemaakt. Met volle batteriien heb je ook een beter
dieptebereik. Om u toch iets tegemoet te komen,
volgen hier de vondstdiepten van enkele voorwerPen

uit nummer 4.
Het loden gewichtje - 40 cm
Het riembeslag - 25 cm
Het treefje - 45 cm
Het kledinghaakje - l5 cm
De tol - 35 cm
De gesp van l0 cm grootte - 45 cm
Het zilveren mesheft - 20 cm

Naar mijn mening kun je van geen enkele detector
zeggen: "Hij gaat zo en zo diep." Wat de Fisher 1280-X
betreft. lk vind er heel veel mee en de voorgaande
redenen in aanmerking genomen, heeft hii een heel

groot d¡eptebereik.l

U bent niet meer tevreden met

uw huidige
detector ???

1t

Dan

komt u
toch gewoon
even b¡j ons
langs !!!

Goldrush

Palambangstraat 5
1094 TA Arnsterdam
020 - 6682968
graag na l9:00 uur

ItE¡FFil¡t!¡t!ft¡lritlNt
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Yoor de in het volgende nummer te plaatsen rubriek "Vraagbaak"
kunt u tekeningen en/of foto's van voorwerpen of munten,
waarvan u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 47,85O I TL f oure
Geachte redactie,
Enige tijd geleden heb ik
op de heide bij Hilversum

twee penningen (munten)
gevonden. lk kan de
penningen (munten) niet
thuis brengen. Het zijn een
grote en een kleinere penning (munt) van Franse
afkomst Ze ziin van zilver
met op de voorkant de
afbeelding van twee tedaanten met daar onder
de tekst Montagnij F.

Aan de keerzijde wat
kringels en in de rand
Argent.A.Mabon
G.Verriez. Uniz Le l5

daanten en daar onder de
tekst LF.Montagnij.F.Le
Puijmaurin. De achterzijde
heeft dezelfde kenmerken
als de grote penning
(munt) met dien verstande,
dat de tekst op de rand
een andere tekst bevat dan

familie op afgebeeld.
Die kreeg merr bij het 50of 25-jarig huwelijk.
Het monogra.m is van
degene, die trouwde ofvan
de priester, die het huwelijk
inzegende.

de grote. Deze luidt als

volgt Argent

H.

Raijmond

L.Besnard.

Hopende, dat u mij kunt
helpen, verblilf ik,

Nico Houtman
Almere

Fevrier 1882. Dit alles

Geachte redactie,

Kunt u mij iets vertellen
over het beeldje, dat door
kennissen van mii zo'n20
iaar geleden opgebaggerd
is uit het Noordzeekanaal
bij Muiden. Het materiaal
is brons, met aan de
onderzijde van het beeldje
een Pen met schroefdraad,
die van rood koper is.
Bij voorbaat dank.

staat op de grote penning
(munt).

Rob van der Kolk,
Hengelo

Naa¡ de mening val de
redactie is dit beeldje niet
Romeins. Aal de hoekþe stijl
en de versiersels naast de
nek is dit beeldje uit de A¡t-

Deco tijd- Datering rond
1920. Ook het vondstgebied
is vrij recent. Het
Noordzee.kanaal is ook uit
deze

Dit zijn

naar de mening van
onze deskundige Huu'elij kspenningerr. Deze penningeu
kreeg n.ren bij het huwelijk,
mogelijk val de kerk.
De nan en de vrouw zijn
Jozef en Maria, die deel
uitmaken van de heilige

Op de kleine staat aan de
voorzijde ook de af-

familie. Een zelfcle penning
is hem bekend in goud met

beelding van twee ge-

daar de gehele heilige
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Geachte heren,

Hierbij zend ik u een
tekening van een muntje,
dat ik op I augustus 1992
heb gevonden. De
voorkant is vrij goed te
onderscheiden, de
achterkant is erg slecht
Het muntje heeft een
doorsnede van ongeveer
l9 mm. Het materiaal is

koper. lk heb het in geen
enkele van mijn
muntcatalogi kunnen
achterhalen. Kunt u mif
hierbii van dienst zijn?
B.P. Blankenberg,

Willemstad

dat het armpje is
afgebroken, maar wellicht
is dat de reden waarom
het daar lag. lk heb n.l. de
indruk, dat het dijkle
destijds is opgehoogd met
huisvuil, omdat er veel

zre Saarne

brons gemaakt en

uw menrnS

tetemoet. Bij voorbaat

vertoont versch¡inselen

dank.

van eventuele verSulding.
ls dit misschien een riemof leerbeslag of misschien

B.P. Blankenberg

een riemtont?
Lucien Bure, Tongeren

Potscherven,
gord ijnringeties, enz.

Dit voorwerp

inzaten. Kunt u mij hier
meer over vertellen?

eell riem- ofleeröeslag nraar

Roel Bos, Warten

tijd. Datering van ongeveer

is inderdaad

dateert triet uit de Romeinse

1750

tot

1850.

Mijnheer,
Sinds kort heb ik ook een
metaaldetector, waarmee
ik een vreemd muntie heb
tevonden. Het is van lood
en even groot als op de
tekening. Op de ene kant
staat een waPentie met
een zwaard, op de andere

Op de voorzifde van de door
u getekende munt is eetr
wapenschild met staande
leeuw en Franse lelie te ziel.
Met hiernaast het opschrift
R I..
De Rstaat voor Reckheim el
de I voor Imperalis. Het
wap€n op de achterzijde is
het wapen van de stad

Zutphen. De nrunt

is een

Reckheimer naslag
(vewalsing) van de
stedenduit van de stad

Zutphe* Te dateren 1655/
1675.

De datering van deze lepel
van begiu 1900. De inge-

Naar de meuiug vârì onze
deskundige is dit beeldje
gemaakt ter herdenking van
de onafhankeli.jkheid var de
Y.S. (24 juli 1776, de
Decla¡ation of Rights).
ìØaarschijnlijk is dit beeldje
gemaakt a.ls eeulvherdenki n g
dus uit 1876.

Geachte redact¡e,

Geachte heren,

Dit vond ik in een
polderdijkje. Dit dijkje
leverde allerlei vondsten
op, ruwweg tussen 1750

Kunt u mi¡ wat meer
vertellen over deze tinnen
lepel, hoe oud hij
ongeveer is en waar hij is
gemaakt. De lepel, die
helaas gebroken is, is
ongeveer 20 cm lang.
De voorkant is vrij glad
met alleen in het midden

en 1850, waaronder een
gesp van Franse afkoms¿
Toen ik dit beeldje vond,
was het bedekt met een
dikke witte koek van
tinpatina(?). Na dit te
hebben verwijderd kwam
er een gaaf beeldje onder
vandaan, met een boek of
steen in de hand, waarop
staaü ¡ul¡ ?4 1776. Hetis
hol en van tin. Jammer,

kant staat I 71 3 met
daarboven de letters I en

Afzonderlijk ingeponst.

graveerde letters staan

S.

inderdaad voor de nâarn valì
de eigenaar. lØaarschijnlijk de

weet u wat voor
dit

is?

muntie

Waarvoor zijn de

letter I en

ge€Teverìs

achterhalen. Daarvoor zijn de
van het tinnrerk

S (net als bij een
bakenlood) en wat
betekenen zel Alvast
bedankt voor uw

nodig.

antwoord.

heer G.

VD VOL.'lVaar hij

gen-raakt is, is niet te

Paul Bos (10 iaar)

Geachte redactie,
Onderstaand voorwerp

is

gevonden op, of in ieder
geval in de directe
nabijheid van een
necroPool van de
Romeinen uit het midden-

Keizerrijk, te Tongeren,
België. Het heeft een
donkere pat¡na, is uit

een ophoging.
Daarentegen is de
achterkant wel fraai
versierd. Er staat zelfs nog
een naam op G.V,V.L.? lk
hoop dat ik u genoeg
informatie heb gegeven en

33

rs

Detector

Dit vreemde "muntje" is
een amrenpenning uit de
stad Haarlem. Tegen
inlevering kreeg men brood,
turf;, etc. van de gemeente
of de kerk. De betekenis
van de letters I en S zijn
moeilijk te achterhalen.

Onnuerp Þop uraagbanÞ:
Roel Bos
Roe

l,

uit

barte

rV¿rten.

lij k bedanþt.

VERS VAN DE PERS
Succesvol zoeken met
de metaaldetector
door Gert Gesinle
229 pagina's (dubbel zo dik als Succesvol

Schatzoeken)
250 foto's en l0 tekeningen
80 pagina's Vondstdeterminatie met honderden
YOOrWerPen

f 29,90
d,ø1,øüoY

Maak f 29,90 + f 5,- portokosten over op gíro 48,38.9 I

I

van Detect Enschede. U kríjgt het boek vanzelf opgestuurd,
Tevens te koop bÍj

uw detectordealer

Bindwijze: genaaid
Omslag: kleur

Zeer volledig boek voor de detectorhobbyist,
met de nieuwste metaaldetectortechnologie n,
zoektechnieken, op vakantie in het buitenland,
detectors in de archeologie,
met succes in het water zoeken, interviews, en
afbeeldingen yan honderden metalen yoorwerpen.

GELAN
METAALDETECTOREN B V

:Bednjvenweg l7
527 2 PA Sint-Michielsgestel
NederÌand
Telefoon 04lO5-12949-

FÍnd
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Í¡ with tísher's I 280-X Aquonaut

Garrett G.M.H. CXlll
GARRETT is sinc* kort tnet eeu
splinternieuwe detector op cle
markt gekotnen; geuaarnd "Gratrd
Master Hnuter CXIII".
Het is een cletector met talloze

Challenger X200

Oude zoekschotels

bruikbare frurcties, waarvarì er
hieronder enkele genoemd worclen.
De G.M.H. CKII heeft een
cligitale display waarop alle
geselecteerde fìurcties

Tegenwoordig zryl er fwee

Nieuw is de Challenger X200 van

verschillencle standaarcl zoekschotels

Compass.
Deze cletector is vergeleken net cle
X100 een stuk lichter en is ook

voor

cle

GARRETT GTA 1000 in

cle hanclel.

Sornrnige dealers voerell cle GTA
1000 met elliptische zoekschotel,
terwijl andere deze rnet roncle
schotel leve¡en. \Øaarom?

In het eerste jaar van cle GTA 1000
is cleze met een ronde wide scan
zoekspoel gelevercl, deze is

toentertijd niet op
rnarkt vertoond.

cle

Nederlalclse

Na clit jaar is cle Ga¡rett fãbriek de
"Oude GTA 1000" nieuw uit gaan
voeren rnet o.a. een elliptische

eenvoudiger te beclienen. Het
apparaat is o.a. tritgenlst nìet

tiptoetsen, eeen verlichte

ID meter

en 3 vaste notchstanclen.

Het zoeken kan op 2 fiequenties,
narrrelijk 14KI{z en 6 KHz.
Met het one/three fìter systeern
kunt u cle cliscriminatieeigenschappell van 2 verschillencle
cletectors gebruiken.
Dit nieuwe topmoclel van Cornpass
kost f 2495,-.
Als heupmodel kost het apparaat
f 125,- rnee¡.

schotel (beter bij zwaar
gemineraliseercle grotrden) en heeft
de electronica eens beter onder de

loep genomen vanwege enige
"kinderziektes" van het oude model
met ¡oncle schijf.
Het nieuwe ve¡betercle model worclt
dus met een elliptische schijf
geleverd.

Dus nog even voo¡ alle
duiclelijkheicl : Rond is Oud en

Elliptisch is Nier.rw en verbeterd.
Uw importeur of cle of;ûcieel cloor
de importeur aangestelde clealers
zullen altijd de nieuwe en
verbeterde modellen leveren.
Treastue Hunters Supplies,
rcL. 07 0 -39 127 43

of 368l

t2I

Inlichtingen bij Kooista Detectors,
tel.05166-1502

in een

oogopslag te lezen zijn. Tevens kan

hier het "mogelijk gevonden
voorwerp" op afþelezen worclen.
Nieuw is cle "spreek
comurunicatie" vatt cle detector.
Deze ftinctie kan in- eu ttitgeschakelcl worclen.

Bij inschakeling

cle cletector Lr wat er
geprogrammeercl is en onder welk
cijfer het gevonclen voorwerp valt.
De fìequentie is traploos instelbaar.
De G.M.H. CXIII heeft 4
verschillencle werkstanden.
Verschillende zoekspoelen kunnen
aangesloten worclen, waa¡oncler ook
cle "Depth-Multiplier" (two box)
waarcloor cle G.M.H. CXIII onder
de universele cletector valt.
Een annsteun wordt standaard
bijgeleverd.
De cletecto¡ ligt goed in balans en is

vertelt

vrij licht in gewicht.

fl. 1950,Hunters
Supplies,
Treasu¡e
tel. 07 0 -39 727 43 ot 3681 121
Prijs incl.

Oplader voor ¡n de auto
Eindelijk is er een oplacler voor
Nic. cad. batterijen, die u op de
l2-Volt aansluiting van de auto
kunt gebruiken.
In het apparaat kunt u 4 x 9 Volt
blokja e¡ 4 x 1,5 Volt Nic. cad.
batterijen plaatsen.
Het apparaat, dat ook op 220Y
werkt, is beveiligcl tegen
overbelasting.
Bestaancle nniverseel laders kuntren

ook omgebouwd worden.
inlichtingen bij Kooistra Detectors,
tel. 05166-1502
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Spectrum Sierra
Special Edition
Detection Systems Hollancl
(officieel importeur van \Øhite's)
brengt nu ook een her,rpmodel van
de tVhite's Spectrum op de markt,
onder de naam "Sierra Special

Edition".
De importeur vermeldt, clat o.a. de
pin-point aanzienlijk is verbeterd.
Inlichtingen bij Detection Systerns
Hollarrd, rcL. 05203-6591

White's Eaglc

Spcct rurn,
weinig gebrrLikt, als nienw..
Compass Challengcr X-100 .........f 1200,Í IoJitee MønaLtet¿oor-,, 02979-847 I 3

Fisher 1266-Xts,
I I 100,in koffèr, ¿ls nieuw
CScope Minidisc, als nictrw............ i 150,CScope (llrrf¡man, 2 jr orrd ... ........1675,CScope CS2M,
nieuw in doos ................................. f 900,CScope CS2MX, nieuw ............. ..-.I975,White's Strrhlaster Il, demo ... ....11495,lYi lly Munster s 04 9204 4 78 2

Compass

White's

Te koop: Complete zoekuitrusting.
Een Garrett ADS ll metaaldetector
met Bloodhound 2-box spoel voor
het opsporen van grotere
voorwerpen op grote diepten.
Daarbij een 35 cm spoel met
hulpsteun (hipmount), een 20 cm
standaard spoel en een kleine spoel
voor sterk verontreinigde grond.
ln een koop f 1600,-.
Tel. 085-433014

worden gevonden door detector
amateurs.

l.

Putmons. Tel. 04997-73343

Prijs

f

100,Golverdingen, Spijls

Tel.0l83l-1584
Te koop: Minelab Sovereign,
zo goed als nieuw, perfecte staat

Dhr. Kuster; Den Eosch

Quetrn Michel, Kluisstroat 47, 3550
Zolder (België).

Beginnende amateur zoekt een
helper/maat om samen het zoeken

te ontwikkelen.
E. Nþoer, Houleruiik
05t6t-t424
Te koop: White's Eagle Spectrum,
van eind l99l + handleiding.

f

1400,-

Jeroen Kos. Tel. 057 50-26993

Te koop: CScope 770D

vraagprijs

f. 1600,-

Tel 067 133.49.95
(tussen 17.00 en 20.00 uur)

ln- en verkoop van detectorvondsten, ook ruilen. (bijzondere
voorwerpen, mits aangemeld).

f

I 600,-

Tesoro Royal Sabre ........................ f 850,'White's Bcachcomber -....- -... .....-... f 200,Garrett Crorurd H.g...................... I 200,'
Fisher 1266X, 3 mnd. otrd
Gar¡ett G]-A 1000, 4 mnd
Tesoro Golden Sabre .....................f 9
I)rtctt.ion Sl-,ter¡u I lolhnd, 05203-6591
Tesoro Cìolden Sabre,

Te koop: 175 muntcatalogie met
diverse afbeeldingen van Romeinse
munten, Griekse munten en diverse
andere munten en penningen.

White's Surfmaster ll, samen met
een waadschep te koop of te ruil
voor f I 100,Tel. 073-312703

(loin Pro, z.g.a.n. ..........1 1400,-

F,agle Spectrunr ...............

2..

g.a.r'r. ........ f' 900,-

XI 350

.... f tì50,Gar¡ett AT3,
land- crr waterdctector ...-..............-.f 775,CScope 1 200 .................................. I 300,-

Compass

White's

Beachcorrbcr

.....f 100,-

Fisher 1266X3,
compleet in koller ......................... f 1 200,AÌles 1jr. garanric.
Verder dive¡se nodcllen 2e-hands op
voorraad
Kooistr¿ Ma¡u¿ld¿teaors, 05 I 66- I 5 02
Eagle S¡cct rtrnl .................... .....

f

1500,-

1600,-

Vhite's ßcaehconlbcr ......
Tre¿sttre I ttnt ¿rs Sryp lie-c,
070 4

9

t 274.3 / 070

-.1

(ß I

r2

....

r

Treasure Seeke¡ PR 2OO ...............1175,CScope CS2MX,
nicuw (3 jr. garantie) ....................1- 1200,Ton u¿n Rroel¿boran, 0104199096

H. Somrners, Rþseweg 3d
5424 SM Elsendorp. Tel. 04925-1317

Te Koop:
Compass Goldscanner Pro,
f. I 200,-

z.g.a.n., vraagprijs
Tel. 05206-43431

Prijs n.o.tk.
Tel. 08812-4400

Te koop gevraagd:
bodemvondsten (bijzondere

Gevraagd: Kleipijpen, die zijn
gemaakt van I 600-l 900, en die vaak

voorwerpen, mits aangemeld).
T. von Broekhoven. Ie/- 010-4199096

Detector

GOOI AITI.ID
DE DOOR U
GEGRAVEN

GAATTE' WE E R
DICHT !

DETECTION SYSTEMS HOLLAND
PRESENTEERT

HET SUPERLICHTE HEUPMODEL VAN
WHITE'S EAGLE SPECTRUM
WH ITE'S

GAAT TOCH
DI EPER

'/
,1
{1 l}ar
(.-¡.

Detection Systems Holland
Veøpad 2,8276 AP Zalk, TeUFat 05203.6591;
WHITE'S, C0MPASS, TESORo, FISHER
Uit vooraad leverbaar :White's Spætrum (ook het heupmodel), 600 Di Pro SL, Silver Eagle, Surfmaster 2,
Surfmaster Pulse lnductie (NIEUW), Classic 1/2/3, Treasure Master 800 (diepzoeker), Gompass X 200,
Coin Pro (ll), Goldæanner Pro, XP-350, Tesoro Silve/Golden Sabre, Bandido, Stingray, Fisher 1280, 1266

0p alle detectoren minimaal

1 jaar

volledige garantie.

Alle accesoires uit voorraad leverbaar (tumblers, scfiotels, schçjes, boeken, (historische) atlassen, vitrines, enz.).
Verhuur, Financiering, Bodemvondst determinatie.
Onze erkende White's vertegenwoordigers vindt u op de dealerpagina.
Levering door heelNederland, België en Denemarken.

C-Scope series 2/3/4
purpose
metal detector
engineered to
do the iob
AIL

Postbus 102
Stnt-Michielsgestel
527 0
^C
Tel": 04105-12949

