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Hebben zebiiTESORO
een perfekte

waterdetector gema akt,
bliikt de Stingray ook nog

eens een hele
goeie landdetector te ziin

clubleden 5olo korting.

gouden ketting lnrnt
voof op het land en in zoetwaler-

fR'¿ldÉícr.. met basistoorl Y(xlr ln zout water-
WF-alle metalen metb¿sistætr v(x)f detectie Yafr gfote obiæten.

De

I)c officiële'l'csoflr dcalcrs: alleen bij lìctì ()rìtyiüìgt u bii aankrxr¡r v¿uì ccrì 'l'csoro dctcctor ccn gotttl-gclc garållìtickaart
vln dc fìt. l)ctect.
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ln het najaar zal er
weer een zoekdag
georganiseerd wor-
den. Ditmaal wordt
deze dag gehouden in
Noord-Brabant.
De datum en verdere
bijzonderheden zullen
in het volgende blad
bekend gemaakt wor-
den.

Omdat we ven diverse

leden hoorden, dat de

zoekdagen altyd zo ver weg

plaatsvinden, onderzoeken

wij de mogelijkheid, om
uit diverse delen van het
land een bus naar de plaats

waar de zoekdag gehouden

wordt te laten rijden.

I
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Mijn complimenten moet
ik geven aan mijn mede-

bestuursleden voor het feit,
dx zij mij op zo'n collegia-

le manier in hun midden
hebben opgenomen en zeer

zeker voor de manier
wearop ze de hele onderne-

ming leiden.

Staat u er als lid alstublieft
eens een keer bij stil, dat al

het werk, door hen geheel

belangeloos en kosteloos

verricht wordt!

Ik wens u voor nu en in de

toekomst veel leesplezier

met dit blad en veel zoek-

plezier toe.

G.R. '\üØillemsen

T

ZOEKDAG
BRABANT

VAN HET BESTUUR

Geachte leden,

Medio februari werd ik
benaderd door het bestuur

van de Detector Amateur
voor de functie van secrete-

ris, een en ander als gevolg

ven een kleine reorganisatie

binnen het bestuur, enfin

dft zel u bekend zijn.

Mijn naam is Gertjan
'\üTillemsen, zelßtandig
ondernemer en woonachtig
te Enschede.

Eindelijkwordt dan het

gerucht ontzenuwd als zou

de vereniging puur Fries

zijn. Vanaf het begin ben ik
Iid van D.D.A. en zoek al

zo'n 12 jaer.

EVEN
VOO RSTE tLEN

GEZOCHT : REG IOVE RTEG ENWOORDIG E Rs

Wilt u onze vereniging ook op weg helpen naar de eerste 1000 leden?
Nu 900!

Hiervoor hebben wij nodig:

Enthousiaste
regionale promoters:

Wij denken Nederland en België in te
delen in
4 ongeveer gelilke delen.
Per deel denken wij dan aan 3 of meer
mensen, die zich geheel belangeloos
willen inzetten.

Wat vragen wij:

Een aantal sterke en evenwichtige per-
soonlijkheden, die bereid zijn de handen
uit de mouwen te steken.

Vanzelfsprekend: affìniteit met betrekkint
tot het detectozoeken.

Mensen, die in staat zijn, concreet en
zakelijk op uiteenlopende niveaus te
onderhandelen en die op beurzen, enz.
onze vereniging willen promoten en zich
in willen zetten voor het werven van
nieuwe leden.

Grote inzet bii het zoeken naar mogelijk-

heden voor het houden van activite¡ten
voor onze vereniging in de betreffende
regio.

Bereidheid tot het voeren van overleg
met plaatselijke instanties van AW.N. en

R.O.B..

Mocht u in de gelegenheid ziin, om onze
belangen te vertegenwoordigen, dan

horen wij dit gaarne z.s.m. van u.

Overleg met andere regio's zal 2 maal per
jaar plaatsvinden om ervaringen uit te
wisselen.

Wij rekenen op u! Mochten er te veel
aanmelders zijn, dan zullen wij uiteraard
een keus moeten maken, hetgeen u dan

ook van ons zult horen.

Brieven met uw react¡e kunt u richten aan

het secretariaat, Olieslagweg I 36,

7S2l JG Enschede.

Graag wachten wii op uw reactie,

Hoogachtend,
Het bestuur.

Detector

Detector2

05 r20-30403
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Een groep Zwolse schatgravers heeft de Haagse
gem Archeologie de stuipen op het lijf
geja "The Coinhunters Company', wil
begi p een bedolven Romeins dorp naar
mun taaldetectors willen de
schatgravers van te voren begraven muntjes weer
"oppiepen". De locatie die de hobbyisten hie¡voor hebben
uitgezocht, is volgens de stadsarcheologe R. Magendans
"zeer ongelukkig" gekozen. Het muntenzoekfestijn is vlak
naast een gebied gepland, waar de gemeente Den Haag
officiële opgravingen doet naar resten van een Romeinse
nede¡zetting. De dienst Archeologie is bang, dat de
schatgravers naar meer zullen gaan zoeken dan alleen naa¡
de begraven muntjes. Toch kan er volgens mevr.
Magendans niets tegen de komst van het gezelschap
worden gedaan. "Het is niet verboden om naar munten te
zoeken; de club heeft toestemming van de gemeente
gekregen".

Probleem is alleen dat de dienst Archeologie niet
betrokken was bij die toezegging, aldus mevr. Magendans,
die liever ziet, dat deze coinhunters elders hun heil zoeken.
Extra gemeentelijke bewak ing zal moeten voorkomen, dat
de Zwollenaren 5 juni de perken te buiten gaan.

lk kan me nu pas voorstellen waarom er ronodig een n¡euwe

vereniging m0est komen. Dit grenst toch aan het ongelooflijke.

l{et als er een dialoog 0p gang gebracht is tussen de hobbyisten en

de archeologie w0rdt er weer een boel teniet gedaan door
onbenulligheid ! !

()ok is het jammer, dat mensen die hun sporen met het bedrijven

van archeolog¡e verdiend hebben, hun naam aan deze wanvoontelling

verbonden hebben door hun kennis ter beschikking te stellen i.v.m.

determinatie; zij in de eerste plaats zouden beter m0eten tveten!

l'lijnheer Bekhof (voonitter CHC), wordt het geen tijd dat u eens

serieus bezig gaat met deze problematiek en dat u het belang van de

leden op de eerste plaats zetl Waarom sluit u zich niet aan bij de

"Detector Âmateu/'l Daarmee bundelt u krachten, staat u samen

sterk en kunnen wellicht blunden van dit kaliber in de toekomst

voorkomen word€n. Daarnaast is een "verdeel en heers" politiek
fnuikend voor uw hobby. laat u nu o0k eens zien, dat u ,,groot"

kunt zijn in doortastendheid en helder inzicht.

lk wens alle detectoramateurs een prettige vakantie.

(de colunnist is bekend bij de redaaie)

D.t,&ÆÆNU
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
P¡eter Maatsstraat 12 177j Ap H¡ppolytushoef

TEIEFo0N 02279-3286

Officieel deoler von;

Flst{E@t
lETEs@@P€

Clubleden geven wij oltijd 5ol. korling.
Vroog oltijd eersï noor onze inruilprijzen cls u de
oanschof vqn een n¡euwe deTector overweegÏ.

Veel types detectors uiÏ voorrood leverboqr,
onderen binnen enkele dogen.

Offrcied deoler von de grofe merken mefooldefecfors.
Geheel vrljbl¡jvende bezoeken no felefonische afspraok.

DDN IIDTDCTOR
KOOP JD
NIDî ZOMAAB....

deskun¡lig advies
net r.o belangrijk als

ineDetect<tr3
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Beste lezers,

E,er-r weekencl kamperen is
leuk, De lol gaat er echter

gaurv af, als je op de laatste

avond een nogal kostbare

ring met diamant velliest op

het kampeerterrein tussen

het gras. Eén en al paniek,

Na uren zoeken had ik de

moed opgegeven. Het enige

wat ik nog kon bedenkel-r

was: zoeken rret een

metaaldetecto¡.

Kamersvan Koophandel,
clumpzaken, mirreralen-

ivinkels. Het mocht niet

baten, totdat ik terecht

krvam bij de Munten-
vereniging te Zutphen.

om hern mij te laten bellen.

Hij was direct bereid om nre

re helpen zoeken,

De volgende dag samen op

pad. Zes ur:en gezocht,

echtel geen ring gevonden.

De dag erna wederol-l-t

gezocl-rt. Na 4 uren zoeken,

mocht er dan tocl-r eer-r

vreugdckreet rvorden

geslaakt. De rir-rg u¡as terug.

Langs cleze r,veg rvil ik
François nogrnaals beclanker.l

voor zijrr spoJ) tane leactie op

cle vlaag of hij me rvilde
helpen zoeken en vooral
voor het terugvinden van de

voor mij zeer waarder.olle

nng.

Marga Bouwmeester,

Deventer

BRONZEN BEELD)E

Gaalne rt'ii ik bii iullie cleze votrdst

aanmelclen voor de vonclst valì lìet
jaar-. Het is een brotrzen beelclje, clat

lra te ziirì gegoterì, bijgewerkr is nret

eerì lnes. Ik heb het eincl ltovelnber

gevollderì in (llclenz¿ra-l.

Hoe otrcl l-ret is cn wat het plecies

voorJstelt, is tiog triet heletn¿al

cluicieliik. Een clezer clagen zal cle

provinciaai rrrcheoloog van

C)velrjs.sel, cle heel Verlinclel, zich

erover buigen.

De l-reer Gert Ceesink, bii iullie
bekellcl, schirtte c1e otrclerclonr o¡r

voor cle lÓe eetru. Het is eelr

voorstelling vall een nratrrteliik

persoorì (Spaairs?). De hoogte is

orìgeveer 1B cnr.

Hutrb Slot

Detector4
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Als er ergens weinig
informatie oyer te
vinden is in de
muntenwereld, dan is
het wel over de munten
der Friezen uit de achtste
eeuw. Sceatta's (sjattas)
werden ze genoemd en
men meende vroeger, dat dit
geld gebruikt werd door
spoken.

olgens numismaten zijn
alle sceattas van zilver
gemaakt. Dit ondanks het

feit, dat deze naam in de oude
Angelsaksische taal, die de
voorloper is van het huidige Fries,
eigenlijk een gewichtsaanduiding in
goud weergeeft. Om even duidelijk
te ztjn: Friesland besloeg in de

periode 675 rct750 heel Nederland
boven de grote rivieren.

^Sceotto yon het wodon-monster type

Hollanders kende men toen nog
niet. Er bestonden wel al

uitgebreide handelscontacren over
zee naar het oostelijke deel van
Engeland en richting het Baltische
gebied.

De sceatta zou volgens de
geraadpleegde deskundigen de
belangrijkste handelsmu nt zil n
geweest in Noordwest-Europa in de
achtste eeuw.

voorzijde

ochterzijde

A
Diyerse sceotto's von het type stekeryo¡ken en het type wodon-monster.

Ik vind het dan ook zeer

verwonderlijk, dat ze als

zeldzaam te boek staan.
Indien deze munr inderdaad
een handelsmunt was, dan

moeten er voldoende van in
omloop zijn geweest en

moeten vindplaatsen erop
wljzen, waar in die tijd kennelijk

handel gedreven werd.

De meest voorkomende soort wordt
wel het "stekelvarke.r' ryp.
genoemd. Op de voorzijde moeren
we dan een verbasterde keizerskop
zien met een stralenk¡oon en op de
keerzijde een navolging van Aes III,
die we ook kennen onder de naam
Follis uit de periode van
Constantinu s I (320-321), een
standaard met op her vaandel de
tekst VOT X of VOT )C(.
Sceattat worden nog wel eens

gevonden in het rivierengebied door
detectoramateurs, maar niet veel,
doordat het vrij kleine munrjes zijn
van hooguit een centimerer
middellijn. De munten werden nog
op een primitieve manier geslagen

uit een bolletje metaal.
Een verspreidingskaart waarop alle
vondsten genoteerd stean, is helaas

tot op heden nog niet uitgegeven.

A. Folkerts

Met danþ aan de ING bank, afd.
numismatieþ Ge l. 020- 5 5 7 737 5)

Detector5
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De beste keus voor
de seriertze detectorist

C.Scope eu Fisher llrporteuc

GEI-AN TIÍETAALDEfi CTOREN B.V.
Bedriiverrweg 17
5 27 2 P 

^ 
Sint-Michielsgestel

Ne<ledarrd
Telefoorr O4lO5-12949
Telefax a4ß5-L5658

Als u denkt dat alle onder-water rnetaaldetectoren rnoeilifk
te bedienen, onbetrouwbaar of ontzettend duur ziin,

dan moet u de Fisher 1-280-X Aquanaut eens proberen.
ßt gaat een hele nieuwe wereld vo<rr u open.

De rneeste vondsten in
Europa ziilngemtaakt
met C.Scope detectoren.
Dus waaromniet voor
een C.Scope kiezen?
'Waarom niet nu
rneteen?

Detector



HANZE IN GELRE,
OPKOMsT VAN DE HANDEL

TU55EN KAROLIN C,I'CH E TI)D EN
HOLLANDSE 5TATEN IN.

A. Folþerts

Zoals uit de
geschiedenisboekjes bekend
is, werd Europa na het
overlijden van Karel de Grote
opgesplitst in drie delen.
Een van die drie delen werd
het keizerrijk Duitsland. Het
vorstendom Gelre was een
zelfstandige leenstaat van de
Duitse keizeri die meer dan
vijf eeuwen bestaan heeft.
De staat Gelre is begonnen
met een klein stukje land ten
westen van Tielwaar
kennelijk nog een elite
woonde uit de nadagen van
het Romeinse Rijk. Dit stukje
land kunnen we nu nog steeds
als de gouw Teisterbant.
De gouw Swifterbant was
toen alverdwenen in de
golven van de Zuiderzee.

angzamerhand groeide Gelre
uit tot een hertogdom, dat uit
vier grote gebieden,

kwartieren genaamd, bestond.
Het waren de lcrvartieren Arnhem,
Zutphen, Nijmegen en Roermond.
Het vorstendom Gelre was dus
aanmerkelijk groter, dan de huidige
provincie Gelderland. In dat Gelre
groeide na verloop van tijd een

7:-:V-
t-_--ì\_=

_:\--''-_:-t--==-,\\>i----?:--

nieuwe stand naast die van de Adel
en de Geestelijkheid, die het tot
dusver voor her zegge:n hadden.
De kooplieden begonnen zich
bewust te worden van hun
economische en larer politieke
macht.

Zij stichtten de Hanze, het eerste
handelsimperium ter wereld, die de
basis vormt r¡oor onze economie.

:\-â

:-\--
-\\--

:s'-::-
=?-_;-)-;¿--/-<
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Grovure von een kogge.

Het woord "beurs" is een begrip uit
de Hanzetijd.

De Hanze was een verbond van
kooplieden, dat langzamerhand
uitgroeide rot een verbond van
steden in het middeleeuwse
Duitsland. Doel van dit verbond

-:_=-- =-
S=.___:ì

l)c'tector7



was het handelsverkeer in een groot
deel van Europa te beschermen en

te bevorderen. In de bloeitijd
waren er in Gelre

vierentwintig steden

aangesloten bij het Hanze-
verbond, dat in zijn
bloeitijd tweehonderd

steden omvatte. Dat
betekent, dat meer dan

tien procent van alle

Hanzesteden Gelders was.

Binnen de grenzen van het
huidige Gelderland zijn nu
nog 17 steden te vinden met een

Hanzeverleden.

Belangrijk in die oude Gelderse

steden waren de ambachtsgilden.

Dat waren organisaties van

handwerkers met eenzelfcle beroep.

Kort gezegd, hra.m het erop neer,

dat alle beroepsactiviteiten geregeld

werden binnen een gilde.
Een dergelijk orgaan kan beslist niet
zondermeer vergeleken worden met
een moderne vakbond. Er kwamen

ongeveer 170 verschillende gilden
voor in Gelres steden, waarbij die,
die iets te maken hadden met het
vervoer of de handel het machtigste

waren.

Door het wegvallen rran een centraal

gezagwerd het na de Karolingische

tijd vrij riskant om handel te
drijven. Allerwegen werden de

handelaren opgewacht door
gewapende benden, die rijke buit
roken. Op zee waren dat de

Noormannen en hun nazaten en op
land legio roofridders en

roversbenden. De naam "Hanze"

betekende in eerste instantie dan

ook een bewapende schare

kooplieden, die in konvooi
(karavaan) van handelsplaats naar

handelsplaats reisden, later groeide
dit uit tot een verbond tussen

handelssteden. Zo ontstonden
diverse clusters van steden waarbij
alle steden in Gelre gerekend

A
Zegel von Stovoren,

met een oþeelding von een koggeschþ

werden tot de Duitse Hanze.
De Vlaamse Hanze der zeventien

steden was vooral in België en

Noord-Frankrijk actief in de

wijnhandel. Het verbond van
kooplieden overschreed de grenzen

van de toenmalige staten, men
kende zelfs geen yaste kaders.
'W'at wel een belangrijk gegeven was,

is dat een stad aan zee ofaan een

bevaarbare rivier lag. De Hanze
richtte zich vanwege de natuurlijke
gesteldheid van Europa vooral op

de Oostzee-landen. Het is een vrij
simpel gegeven, dat vrijwel alle

grote rivieren, behalve de Rijn en de

Schelde, in die zee uitmondden.
Het hele Duitse Hanzetijdperk
beslaat een periode van vijf eeuwen

Loden ínsigne, met een gekroond hoofd
en een koggeschip

Y

DetectorI

van 1281 toen Lubeck en Keulen

handel gingen drijven op Engeland

tot 1669 toen de Hanze

overvleugeld werd door
Hollandse koopmansgeest.

Hamburg, Lubeck en

Bremen werden aange\Ã/ezen

als erfgenamen van de

Hanze.

Tussen 1370 de vrede van

Stralsund en 1474 de vrede

van Utrecht kende het

Hanzeyerbond zijn optimum van

ruim tweehonderd aangesloten

steden. Na het einde van de

Middeleeuwen omstreeks I 500
verloren de steden allengs hun
machtspositie evenals hun
beschermheer, de Duitse keizer.

Nieuwe staten zoals de Verenigde

Nederlanden ontstonden en de

klimaawerslechtering, ingeluid door
de St. Elizabethsvloed in 1421, die
wij kennen onder de naam "Kleine

IJstijd" had mede tot gevolg, dat de

rivieren waaraan de belangrijke
Hanzesteden lagen, verzandden.

Hollandse kooplieden namen de

hegemonie over in
handelsbetrekkingen; een proces dat

versneld werd door de dertigjarige

en de tachtiglarige oorlog.

Het vervoer over water was van het

grootste belang voor de

middeleeuwse handelsbetrekkingen

tussen 1160 en 1660. Men richtte
op diverse plaatsen langs de oost-

weswerbinding die de Oostzee en

de Noordzee vormen, factorijen in.
Een factorij is een opslagplaats, een

pakhuis. Langzamerhand groeiden

op die manier de Vitten,
handelsnederzettingen waar op- en

overslag Yan een groot aantal

goederen plaatsvond.

De verbindingen werden

onderhouden door de rypische
Koggeschepen, waar tot voor kort
vrijwel niets over bekend was.



Gelukkig is er onlangs een vrijwel
compleet Koggeschip
teruggevonden in Flevoland.
Het mag nier zo'n verwondering
wekken, dat in de periferie
(cirkelomtrek) van Gelde een

koggeschip teruggevonden is.

Gelre was ideaal gelegen aan het
water door de vele rivieren en de
Ztiderzee. Ook in de tijd van de
Hanze was ons land al een

belangrijk doorvoergebied voor de
handel verder Duitsland in.
'W'anneer 

alle Hessen- en
Hanzewegen worden ingetekend op
de kaart, dan kom je al tot een

indrukwekkend wegennet naar het
achterland. Hessenwegen zijn
internationale handelsroures, de
middeleeuwse variant van onze
snelwegen vanuit Europoort, terwijl
de Hanzewegen meer de locale
routes vormden langs de steden.
Gecombineerd verkeer kwam ook
meermalen voor.

Gelre kende uiteraard eigen
produkten uit de landbouw, visserij
en nijverheid der gilden, zoals

laken. Via de tussenhandel kwamen
hier veel meer produkten terecht,
zoals over de Oostzee hout, ijzer en
pels. Uit Engeland kwamen vooral
wol en groenren. Uit Duitsland
kwam overwegend graan en bier.
De Hanze kende geen statuten of
een reglement, men vergaderde
rechtstreeks op de grote Hanze-
dagen in Lubeck, hoofdstad van
het hele verbond of op de kleine
Hanzedagen van de categorieën;
principaalsteden, die iets te zeggen

hadden in Lubeck, bijsteden en
gildesteden. Gelre hoorde tot de
'Westfaalse 

secror waarbij de
hoofclzetel in 1358 in Dortmund
lag en vanaf 1458 in Keulen.
Gelres principaalsteden waren
Arnhem, Zutphen, Nijmegen en
Roermond. Harderwijk, Elburg en
Doesburg waren de wat
belangrijkere echte Hanzesteden en

bijvoorbeeld Tiel en Zaltbommel
waren bijsteden van Nijmegen.
Iets waar de inwoners grote
bezwaren tegen hadden en daarom
zelf vertegenwoordigers naar
Lubeck stuurden. Culemborg is een

duidelijk voorbeeld van een

gildestad, dit was in de Middel-
eeuwen al een aparte vrijstad in een

eigen graafschap en beslist geen

Hanze. In totaal telde Gelre
vierentwintig Hanzesteden, waarvân
er zeventien binnen de grenzen van
het huidige Gelderland liggen.
Over de Hanze is echter niets in de
archieven te vinden, wel over de
rechtspraak. \Øant de Hanze
bestond vooral uit vrije handel,
waar geen administratie over werd
bijgehouden, rechtspraak om
conflicten het ließt via
onderhandelingen en arbitrage uit
de wereld te helpen en tolrechten
om de eigen handel te beschermen.
De eerste stad in het rivierengebied
was Nijmegen, die in 1230 reeds

stadsrechten bezat en in 1402
toetrad tot de Hanze.

Tiels toetreding wordt omstreeks
7450 gedateerd en Zaltbommel
onwing stadsrechten in 1231 en de

toetreding tot de Hanze wordr voor
1450 gedateerd. Tiel en
Zaltbommel zijn echter nooit echt
erkend als zelfstandige steden, zoals

Nijmegen. Dat de Hanze ooit
gebloeid heeft in Gelre valt af te
zien aan de oudste huizen in die
steden. Dezezrln gebouwd in de

kenmerkende stijl van de

Hanzegotiek, die vooral gevonden
kan worden langs de haven en op
de markt. Belangrijk waren ook de
kerk en zeker het stadhuis waarmee
gepronkt werd.

I
Dit artiþel naar aanleiding uan een

druþbezochte lezing uoor de Historische
hing Vest Betuute in de Betutaepoort te

Rhenoy op lgfebruari 1993 door Ing.
BrandJ.M. Beumer.

Gezicht op de levendige morkt von de
honzestod Lübeck
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HEEREWEG 227A-2161 BG LISSE

TELEFOON

Voor al uw Numismatische wensen naar COIN
Op veilinggebied nummer I in de Benelux I

U kunt bü ons terecht voor:

Voor in veiling verkochte munten berekenen
(incl. B.T.W.). Blj zé,ér' belangrijke inzendingen
liggen.

Gratis taxaties en het determineren van Uw stukken.

Het kopen, verkopen en ruilen van munten en penningen.

Het door ons laten veilen van de door U gevonden of in bezit zljnde munten

Gemiddeld verkopen wij 98 procent van alle bij ons ingebrachte munten en

penningen. Dit is het hoogste percentage in West-Europa !

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

Bij belangrijke objecten verschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
op basis van de door ons getaxeerde waarde.

Wilt u meer weten ? aarzel dan niet ons te op te bellen, veel van uw collega-

vinders gingen u voor.

Op verzoek sturen wij u gaarne gratis, onze

veilingcatalogus.

INVESTMENT B.V.

laatst verschenen

wij 15,9 procent provisie

kan dit percentage iets lager

. POSTBUS 185 - 2160 AA LISSE

02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945

OIN INYtrSTMtrI{T B.
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TIN, HET ZILVER
DER ARMEN

R. de Heer

Bronzen kokerbijl ( privécolleaie RHj,
gevonden in Oldebroek

Bronzen ormbond (privécollea)e W.L),
gevonden te Ruinen

Y

I herI
I
gemaakt, zoals bijv. in Engeland en
Denemarken. In de provincie
Drenthe zijn tinnen kralen uit die
periode gevonden.

Vooral de Romeinen waren
"gebruikers" van tin. Zr1brachten
vele gebruiksvoorwerpen, zoals

tinnen schotels, kroezen, kannen en
borden naar o.a. Nederland. In de
buurt van Zaltbommel is ooit een

tinnen vaas gevonden, die nu te
bezichtigen is in het museum
Boymans van Beuningen in
Rotterdam. (efb. 3)

Van de tinnen gebruiksvoorwerpen
uit Nederland, die gebruikt werden
in de l4e, 15e en 16e eeuw is helaas

bitter weinig overgebleven. Dit is
het gevolg van het feit, dat de
mensen zodra er vernieuwingen aan
het tinfront onrstonden, hun tin
naar de gieterijen brachten om het
om te laten smelten en er iets
nieuws van te laten maken.
Gelukkig wordt er aFen roe iets
gevonden mer de metaaldetecto¡
zodat we toch nog enig inzicht
hebben in wat er zoal in die tijd

Afb. 3. 25 cm hoog Romeins ûnnen
voosje rnet ingegrifte cirkels.

Dat tin al heel
lang in gebruik is,

kunnen we afle¡den u¡t het fe¡t
dat tin een bestanddeel is bij het

maken yan bronzen yootaverpen (1500 tot
700 voor Christus). Er is zelfs al zo'n 3500 jaar

v. Chr. sprake yan t¡n, maar dit was in het
Midden-Oosten.

Brons is dus een leger¡ng van koper en t¡n en werd
in het bronzen tijdperk gebruikt yoor o.a.

vaatwerk, wapens en sieraden.

l)etector



gebruikt werd
(af6.4)
Ten tijde van

de Middel-
eeuwen

waren er

verschillende

tinne-
gieterijen
bekend, o.a.

Leiden (bierkruiken)

en Amsterdam. Het tin
hwam in grote hoeveelheden voor
in Cornwall in Engeland, Uit het

zilverblauwe erts werd het tin
vrijgemaakt door gebruik te maken

van het lage smeltpunt, namelijk
232 graden Celsius. Het vloeibare

tin werd in een kubusvorm tot
stolling gebracht. Later kwamen er

ook staven en schuitjes op de

markt. Tin werd ook wel met lood
vermengd, omdat dit een wat
stevigere massa werd en zodoende

beter verwerkbaar was. De meeste

gebruiksartikelen en sieraden van

tin zyn lood/tin verbindingen.
Meer dan 20o/olood mocht de

tinnegieter echter niet aan zijn
produkt toevoegen. Hoe meer lood,
des te meer kwaliteitsverlies. In die
dagen stelden de stadsbesturen

dwingende voorschriften ten

aanzien yan het tingehalte, om
malversaties tegen te gaan. Liep een

tinnegieter tegen de lamp, doordat
hij teveel lood in zijn tinprodukten
stopte, dan moest hij een boete

betalen die vervolgens in de gildekas

werd gestort.

Ook in die dagen was

er al een soort
consumenten-

bescherming. Dit kon door het

gilde der tinnegieters zelfgedaan

worden, of er werd een keurmeester

door het gemeentebestuur
aangewezen. Deze keurmeesters,

ook wel "overlieden" genaamd,

zorgden zowel voor de belangen-
behartiging van de consument als

Aþ. 4 ünnen dobbeliertje met woÞen

uit de I 4e eeuw; vondst Polweg te
Oldebroek)

de

gilde-
leden. Zo
werd er in
verscheidene

steden verboden, dat "buiten-
staanders" tinnen voorwerpen
verkochten of repareerden.

Bij uitzondering werd dit privilege
wel toegestaan, echter pas na het
betalen van "rechten".

Ook was het erg belangrijk, dat de

vakkennis in stand gehouden werd.
Daarom moest iemand, die als

aspirant lid in het gilde wilde
toetreden, aan een soort test
voldoen, teneinde het niveau hoog
te houden.

Merken
Tin moest gemerkt zijn.
Daarom werden merken
aangebracht met een

stalen slagstempel.

Men kende de

volgende

^Een tinnen lepel

merken: meestertekens,

kwaliteitsmerken, herkomsttekens,

eigendomsmerken en eikmerken.

De merken van alle tinnegieters in
een stad werden aangebracht in een

loden plaat die "legger" werd
genoemd. Deze plaat werd bewaard
in een gildekist.'S?'anneer er een

jaartal in een merk staat, is dit vaak

niet het jaar waarin het voorwerp
gemaakt werd.

De jaartallen kunnen iets zeggen

over het jaar waarin het voorwerp
gemaakt werd of over het jaar

waarin een gieter tot het gilde

werd toegelaten. In het begin

brachten de keurmeesters zelf
het merk aan. Echter toen er te

veel gieters hramen, merkten
de tinnegieters zelf hun

produkten.

Meestertekens
Aan het meesterteken kon men zien

wie het voorwerp gemaakt had.

In de Middeleeuwen werd het
meesterteken gezet door het inslaan

van een naam, bijv. JACOB of door
het slaan van een enkele letter bijv.
K.
In de 16e eeuw ontstaat het gebruik
twee letters in te slaan, direct naast

het kwaliteitsmerk.
In de 17e eeuw werd het
meesterteken gecombineerd met het

kwaliteitsmerk en in de 18e eeuw
zetten de tinnegieters hun

volle naam of soms zelfs

hun woonplaats op het

gegoten voorwerP.

Kwaliteitsmerken
Het oudste kwaliteits-

merk yoor fijn tin was het

stedelijk wapen. Dit was een in
de Middeleeuwen gebruikelijk merk
voor fijn tin. Hierop vormde alleen

Utrecht een uitzondering, daar was

het stedelijk wapen na 1473 de

aanduiding voor onfijn tin (dus tin
met een hoog lood gehalte). Na de

Middeleeuwen werd dit overal

nagevolgd.

Het hamermerk werd vervolgens

het merk voor fijn tin en het
stedelijk r¡/apen (soms ook met de

K) degradeerde. In Nederland bleef

het hamermerk tot 1530 de

Detectort2



aanduiding voor fijn tin (in
Frankrijk tot in de l8e eeuw) en
werd daarna verdrongen door het
roosmerk. Het hamermerk was

dus na 1530 het kwaliteitsmerk
voor onfijn tin.

Het roosmerk
Het roosmerk werd in de 16e eeuw
ingevoerd als kwaliteitsmerk voor
fijn tin. De eersre rozen hadden
geen lrroon en werden meestal

gecombineerd met twee letters van
het meesterteken. Het roosmerk is

overgenomen uit Engeland.
ViaAntwerpen (in 1525) kwam het
in 1530 bij ons terecht. Echter in
de tweede helft van de 17e eeuw

wordt er weer een nieuw merk in
Engeland ingevoerd; het
engelenmerk. Dit wordt uiteindelijk
het teken van fijn dn en de roos
degradeerde tot onfijn tin.
Omstreeks 1800, na het opheffen
van de gilden, is er geen nieuw
merk meer gekomen.
In de 18e eeuw was het viermerk in
gebruik als teken voor fijn tin.
Het viermerk bestaat uit vier
merken op een rij: het
meesterteken, een leeuw, een engel
en daarna een wapen (vaak een

stads- of een persoonlijk wapen).
Daarbij werd dan nog vaak een X
met een kroon geslagen. Een engel
en een roos naast elkaar was in de
18e eeuw een Nederlands merk
voor fijn tin. Drie engelen of drie
rozen is meestel Duits tin en een

roos met in het hart een stadswapen
is een Belgisch merk.

Gebruik yan t¡n
Pas in de 15e eeuw kwam tin in de
huishoudingen in grotere
hoeveelheden voor. Het waren toen
luxe voorwerpen, vooral als we dit
vergelijken met her aardewerk uit
die tijd. Dat bestond immers
voornamelijk uit ruwe stenen

kannen uit het Rijngebied of uit
rood loogglazuur. Tin was dus een

Y
w
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Êen oontol homermetken

enorme vooruitgang.
Daardoor ontstond er ook de grote
variatie in tinnen voorwerpen.
Kannen bijv. werden in vele maren
gemaakt, zoals de QUARTE- en de

MENGELKANNEN. Ook schotels
waren reeds belangrijk, 213 van de
gebruiksvoorwerpen bestond uit
schotels. Om er enkele te noemen:
er waren de spekschotelen,
saucieren, dobbelieren en de

teljoren (de teljoor is de voorloper
van ons bord). Deze teljoren waren
eerst uit hout gemaakt, doch toen
tin zijn intrede deed, ontstonden er
tinnen borden. Eerst bijna zonder
rand, echter door de Spaanse

invloed ontstond er een klein
randje. Een dergelijk bord wordt
dan ook een Spaanse teljaard
genoemd.
Andere veel voorkomende tinnen
voorwerpen waren mosterdvaten,
zouwaten, nachtgemakken (de pot),
kandelaars en oorkommen (de

voorloper van de latere
brandewijnkom).

I

Met danþ aan dhr. Schuur, conteraatol
museum Elburg uoor de øchtergrond-
informøtie.
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Heeft u ook leuke of
interessante vondsten gedaan

tijdens een zoektocht ? 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,-

VRAAG AITI., Þ
TOE'TEMMI NG

AAN DE
LANDEIGENAAR

OM OP ZI'N
LAND TE /TOGEN

ZOEKEN

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO-

LOG I 

'CH 
E

OB' ECTEN



GEFELICITEERD TESORO !
De kostbaarste schat aller tijden met een detector

gevonden, werd onlangs in Engeland gedaan door de Brit

Eric Lawes met een ...

TESORO SILYER SABRE II

MET TESORO DWING IE HET
GELUK GEWOON AF!

Prijsl ijst:

CUTLÂ$ll (17,5 cm. schi¡f) I 699,-

CUTLASS ll (20 cm. schilf) 840,-

SILVER SABRE II I I]0,-

BAÌ,|DID0 (een superdetector!) I 180,-

GOLDEi'I SABRE II 1540,-

TOLTEC t00 1998,-

STIi,|GRÂY (een superdetector!) 1998,-

ZOEI(SCHIJF 25 cm., vergroot dieptebereik J25,-

lmporteur Benelux & Scandinavie:

Fa. Derect, Gert Gesink, tel. 051-100512

Bel voor een dealer bij jou in de buurt.

Clubleden 5% korting. Geen inruil? 5% extra.
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OP I AUGUSTUS
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= I euorren 114e- I yqt-"P Liqq:lhu_i191
Telefoon 05133 - 5093

Fax O51 33 - 3067

Bezoek uitsluitend op afspraak
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ln het iaar 999 schonk keizer
Otto lll het koningsgoed
Arkel aan de Utrechtse
bisschop Ansfried.
Volgens het toenmalige
leen- en dienstverband was
het goed reeds beleend aan
heer Poppo.
De keizers streefden er
tijdens het zogenaamde
Ottoonse tijdperk van 93ó
tot 1002 naar om het
centrale gezag, dat danig
geschonden was door
herhaalde invallen der
Noormannen, te herstellen.
Otto lll dacht er goed aan
te doen de bisschoppen te
bevoorrechten ten opzichte
van de steeds zelfstandiger
opererende leenmannen en
kennelijk was heer Poppo
hier geen uitzondering op.
l{laar de bisschop beleende
deze pasvetnyoryen
kerkgoederen op zijn beurt
ook weer, waardoor de
latere heerlijkheden Arkel
en Altena konden ontstaan.
De positie van deze nieuwe
leenmannen werd
gaandeweg ook Ìveer
sterkeri omdat de paus en
de keizer elkaar bezig
hielden tijdens de
investituurstrijd, waarbij het
er om ging wie nu het recht
had om bisschoppen te
benoemen.

H ET KLOOsTER
VAN ARKEL

Albert Folþerts

aar terug naar A¡kel
een milennium
geleden. Volgens

historische bronnen moet er in de
omgeving van Arkel in die tijd een
klooster zijn gesticht. \Øaa¡ is niet
meer te achterhalen. 'W'at wel
bekend is, is dat er in de rweede
helft van de vijftiende eeuw een
zusterkloosrer is gesticht op een

donk tussen het huidige Arkel en
het oostelijk hiervan gelegen
Rieweld langs de Linge. Op een
zestiende-eeuwse kaart van
Christiaan 's Grooren staat op die
plaats een gebouw getekend
voorzien van een kruisteken als
aanduiding van een

kloostergebouw. Dit klooster moet
ongeveer een eeuw bestaan hebben.
In het gemeentearchief van
Gorinchem is terug te vinden, dat
dit gebouw inderdaad in 1449 is
gesticht door pater Arnt Jansz voor
een zustercongregatie. Het gebouw
stond geboekstaafd als klooster
"Mariënhage". Ook het tijdstip van
verdwijnen is vastgelegd in de
Gorinchemse archieven. Hiervoor
moeten de watergeuzen
verantwoordelij k worden gesteld.
Zij zouden het geweest zijn, die in
1572 hq gebouw verwoesrren.
Het klooster lag destijds in 'the
middle of nowhere", dus moeten de
kloosterling en zichzelf bedropen

O .'y'
+
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hebben. Ik denk dat de dames

destijds de Rieweldsche Polder be-

akkerd hebben tot aan de grens van
het gebied rond Kedichem. Tot
1976was het hele stuk land tussen

het Zederikkanaal en de

Leerbroekse Vliet en van de

Lingedijk tot aan de Achterdijk
altijd in één hand geweest.

Het klooster is tegenwoordig nog
op de kaart terug te vinden als een

buurtschap behorende bij de

nederzetting fueweld, die als een

lint langs, en gedeeltelijk op, de

Lingedijk gevleid ligt.
De kaartmakers zerren pas in 1956
de naam Rieweld, voor het stuk
dijk van het Zederikkanaal tot aan

het wiel, dat dateert uit 1571, op de

kaart. Dat wiel kun je haast niet
mislopen, want je gaat daar echt in
een enorme boog omheen.
Bovendien biedt deze halfronde dijk
een schitterende uitkijk op Spijk
aan de overkant van de Linge.
De naam Rieweld heeft men
ontleend aan de veel oudere naam
voor de Polder fueweld. De oude
zeventiende- en achttiende-eeuwse
boerderijen zijn vrijwel allemaal
gebouwd op de ter plaatse vrij
smalle oeverwal van de Linge,
behalve die van Het Klooster.
Deze liggen heel duidelijk op een

verhoging, een kleine donk op een

oude stroomrug. De hele omgeving
ligt ongeveer anderhalve merer
boven het omringende land en

bestaat bovendien uit zand.
Een prima plaats dus om je te
vestigen in onze, vroeger zo

moerassige, streek. Daar hield je
tenminste je voeten droog tijdens
overstroming€n en je kon nog enige
akkerbouw bedrijven.

Een bijkomend voordeel was de

nabijheid van de Linge en de

Zederikvoor het veryoer over warer.

De oude stroomrug is gemakkelijk
in het landschap te herkennen,
omdat de zandgrond uitermate

geschikt is voor fruitteelt, een

enkele maisakker daargelaten.

Verder de polder in, achter de

zandwetering, bestaat het landschap
weer uit weiland. De historische
atlas uit 1847l48laatzien, dat de

stroomrug toen overwegend
bouwland \¡¡es, dat direct achter de

boerderijen begon. Helemaal
afgesloten was men echter niet van
de buitenwereld. Het bekende
voetveer naar Spijk bestond in de

zestiende eeuw al en de plek was

richting Arkel te bereiken over de

twee heulen (bruggen), die over de

Zederik lagen. Tot 1881 draaiden er

op die plek overigens vijf beneden-
en vier bovenmolens om de

Vijfherenlanden droog te houden.
Het nu sterk verwaarloosde gebouw
van het uit 1881 daterende gemaal

draagt overigens de naam "Donk"
op de gevel. Al weer een

aanduiding, dat de grond hier
aanmerkelijk hoger ligt dan in de

rest van de polder. Een gedegen

historisch of archeologisch
onderzoek naar het klooster van
Mariënhage bijArkel heeft nog
nooit plaats gevonden. In het boek
over de Vijfherenlanden van
Monumentenzorg wordt er
tenminste met geen woord over
gerePt.

T

INGEZONDEN VOOR "DE VONDST
\/AN HET IAAR''

6OUDEN 5EAAI5

Ik wil ook rneeclingen voor cle

vondst van het ja.rr.

Her gaat hier otn een gouclen Semis
( ik clenk dar cle munt zo heet) van
Constantinopel. Het is een rnunt
uit de tweecle periocle van

Justirrianus II,705 - 711 na Chr..
Lekker oucl clus.

Aan cle voorzijde staan Justinianus
en Tiberius, cle randtei<st is

DN IVSTINIANVS ET
TIBEzuVS PP A.
Aan cle keerzijde een Christus buste

met de tekst: DN IHS CHS REX
REGNANTIVM.
Ik hoop clat cleze geplaatst wordt.
Hij is gevonclen in Amsterclam, in
cle binnenstacl.

Jeroen Zoetmulder

MEtD BI'ZONDERE
VOND'TEN ALTUO AAN
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GOUDEN MUNTEN
Gouden lÌruntelì en pelningen
vergen slechts weinig onclerhoucl,
omdat goud niet oxydeert. De
aauwezige aanslag is makkelijk te

verwijderen door op eerl warje wat
druppels ammoniak te doen en cle

mllnt er zacht mee in te wrijven,
rladat u de munt nìet wat lauw
water heefi afgespoeld.

Deze <laanra licht inwrijven lner
ztr:uwrije vaseline .

GEBRTIIK NOOIT
POETSMIDDELEN.

ZILVEREN MUNTEN
Zilveren munten hel¡ben cle

eigenschap na enige tijd soms bruin
of zwart te worden.
Dit ontstaat door de zwavel, die
zich in de groncl en luchr bevindr.
Deze munren kunt u gemakkelijk
reinigen cloor ze een paar minuten
in cle zilverquick te leggen en er

vervolgels voorzichtig nìet een

zachte cloek de aanslag vanaf re

vegen. \Øaarna u de rnunt even

inwrijft rnet znuwrije vaseline.

GEBRIIIK NOOIT
POESTMIDDELEN, zoals

zilverpoets.

NIKKELEN MUNTEN
Deze rnunten wo¡clen tegenwoorclig
veel gebrr.rikt. Deze mturten zijn
van nikkel of koper-nikkel
vervaarcligd. Deze legering is veel

harder clan zilve¡. Doordar nikkel

VAN MUNTEN
P. unn der Heijdrn

Het reinigen yan munten is
voor veel beg¡nnende

muntzoekers een vervelend
hoofdstulç

waar zij in het begin nog
niet zoveel raad mee weten.

Om u hierin tegemoet te
komen, geven wij hieronder

een aantaltips,
waaraan u zeker Yeel
houvast zult hebben.

HET REINIGEN

rnoeilijk oxycleert, zyn dezr. nunten
zelclen varì eelr aanslag voorziell.
Mocht clit toch het geval ziju, dan
kan men deze aanslag het beste
verwijderen rnet een watje rnet wat
amrnoniak en vervolgens de munt
weer clroog wrijven met een schoon
watje.

KOPEREN EN BRONZEN
MUNTEN

Jatrrtrrergen oeg zyr-t cleze munten
heel rnoeilijk te reinigen zonder dat
htur uiterlijk aangrijpend van kleur
veranclert. Als de rìrurìt nraal een

enkel klein corrosie vlakje vertoolr.t,
kturt r,r dit met Straehlin ether
behandelen. Vertoont de rnunt
grote vlakken, of zit hij zelfì
helemaal vol, dan kunr u dir
effectief behanclelen cloor de rnunr
met wat socla in ahmrinium te
verpakken, waarna u clit in heet
water uit laat b¡uisen.
Als het niet mee¡ brtrist, cle rnnnt
uit het resterende aluniniurn halen
en onder de kraan met een oude

I)etectort7

tandenborstel flink oppoetsen.
Als u clit gedaan heeft kunt u cle

munt licht insmeren met zuurvrije
vaseline. GEBRUIK NOOIT
KOPERPOETS.

ZINKEN MUNTEN EN TIN
Deze munten hebben cle eigenschap

om de zogenaamcle tin- en/of
zinkpest op re lopen. Mnnten en

penningen die door cleze "ziekte"

zijn aangetast, lìroeten direct van de

anclere mllnten worden gescheiden.

Deze "ziekte" openbaart zich door
witte plekken te vertonelr, die
mogelijk besmettelijk zij n.
Helemaai zeker is rnen daar niet
vanl De "ziekte" kan tijdelijk
worclen stopgszet, cloor cle nìunten
eu penningen in een slappe

zoutzurlr oplossing te laten koken.
Munten, die alleeir vuil zijn, kan
men het beste reinigen met
zuurvrije vaseline (zie brons en
koper).

UZER
Dit rnuntmetaal is vooral gebruikt
voor de vervaardiging van
noocLnunten. Roest is de grootste
vijancl van deze munten. Zeer
voorzichting kan men deze munten
behanclelen met een ontroestings-
rnidclel. Voordat men hiertoe
overgaat client men clit micldel
echter eerst op een goedkoop
nr.ulìtje uit te proberen.
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Op l7 april jl. togen
wij weer met een
groot aantal
mensen, zo'n 400,
naar het Friese
Gorredijk, om onze
derde nationale
zoekdag mee te
maken.

Het zoekterrein lag

weliswaar wet ver van het
zalencentrum "De

Skans", maar wie daar op

let is een kniesoor, want
als we lopen te zoeken,

maken we toch ook al

gauw ettelijke kilometers.

Edoch, wie niet zo ver

kon lopen, kon ook per

auto gaen. Ik denk, dat

dit toch ook zo ongeveer

de enige negatieve klank
wes op deze verder

bijzonder gezellige dag.

Vederom hadden we de

beschikking over

geweldige prijzen,
beschikbaar gesteld door
de hiernaast genoemde

importe urs/dealers,

waervoor hartelijk dank.

Vanaf deze plaats wil ik
echter ook de directie
van de fi¡ma Gelan

dringend verzoeken om
weer op deze dagen

aanwezigte zijn.
-S?'ij 

hebben ook u nodig
en ik denk u ons ook.
'\üØij zijn toch met zijn
allen bezig om de

verenlgrng te Promoten,
waar nodig.

De wedstrijden verliepen

weer uitstekend, dankzij
de inzet van de mensen

waar wij iedere keer weer

een beroep op mogen

doen.-$Øij zijn blij, dat
we zulke leden hebben

en indien anderen zich

geroepen voelen om ook
eens te helpen, dan

greag; het is nog steeds

erg veel werk.

Tevens bestond er op

deze dag gelegenheid om
het Streekmuseum te

Gorredijk te bezoeken,

waar een expositie over

bodemvondsten was

TERUGI
EEN GE,

zoEl
georganiseerd door Leo

Kooistra en andere

mensen van dit museum.

Een expositie waar, ik
kon mijn ogen haast niet
geloven, heel veel mooie
en historische, door onze

bodem prijsgegeven

dingen te zien waren.

Uiteraard was alles, wat
van belang was voor de

archeologische

I
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wetenschep, aangemeld.

Leden, blijf dit doen, in
ons aller belang.

Tijdens deze expositie

bestond tevens

gelegenheid om vondsten

te laten determineren.

Namen noemen van al

de deskundigen zou hier
te ver voeren. Aan een

ieder die hieraan

meewerkte onze

welgemeende dank.

Determinatie vond plaats

ven munten, gewichten,

fossielen en voorwerpen
uit de steen-, ljzer-,
bronzen- en Romeinse

tijd. Hierbij bleken

vondsten, die je zelf veel

waardevoller had

ingeschat dan soms lang
niet zo bijzonder te zrjn.
Ik betrap mqzelf er nogal

eens op, dat wanneer ik
iets vind, ik het als het
nog smerig is, vaak hoger

inschat, dan het later

blijkt te zijn.
Echt spectaculaire

natuurlijke vondsten

werden er op deze dag

niet gedaan. Aan het
begin van de dag, heb ik
onze leden verteld, dat ik
mijn functie ven voor-
zitter heb overgegeven

aan onze vice-voorzitter
Luitzen Haak en ook
weerom ik nu zijn taak

in onze vereniging heb

overgenomen.

Besluitende denk ik dat

wij ook door de stands

van de importeurs en de

dealers, de ruilbeurs en

de inzet van al onze

aanwezige leden, mogen

terugzien op een

geslaagde zoekdag.
.WÏjhopen 

op onze

volgende zoekdag in

Noord-Brabant ook onze

Belgische leden te mogen

begroeten.

Graag tot ziens,

Theo Kolkman

De sponsors waren:

Kooistra Metaaldetectors
uit Hemrik, met o.a. een

Compass metaaldetector.

Fa. Detect, Gert Gesink
uit Enschede, met o.a. een

Tesoro metaaldetector.

Detection Systems
Holland uit Zalk, met o.a.

een White's metaaldetector.

Hofstee detectors,
Goldrush metaal-
detectors, Treasure
Hunters Supply en
W. Munsters Detectoren,
met d¡verse mooie prilzen.
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DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorl ichting, degelij l<e
garantie en een goede
service is er altijd een

erl<ende dealer bij u in de
buurt.

FRIESLAND
Compass / O'rion

C-Scope / Tesoro / White's
Fisher / Bounty Hunter

Kooistra
Metaaldetectors

Ds. de Boerwei 13, 8409 JT Hemrik
Tel. 05 I 66- I 502
Per I Augustus:

Buorren I 14,8408 HP Lippenhuizen,
Tel. 05 I 33-5093

White's / Viking

Jos Kadijk
Beatrixstraat 2ó, Leens

Te|.05957-1749

White's / Compass / Tesoro
BounÇ Hunter / Viking

GRONINGEN

ovERrrssEL

Detection Systems
Holland

Veerpad 2,8276 AP Zalk
Tel. 05203-ó59 I

Autote I efoon 0 6-52926825

Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear / Compass

Fa. Detect
Gert Gesink

Schurinkdwarsweg I 1,7523 AT Enschede

Tel. 053-3005 I 2

White's

laap Oosterling b.y.
Ganzenakkers 5,8076 PX Vierhouten

Tel. 05771- 1209

GELDERLAND

UTRECHT

Compass / O'rion
White's / BounÇ Hunter

Hofstee detectors
lndustrieweg 35,3641 RK Mildrecht

fel 02979-847 13

Compass / White's

Goldrush
Palembangstraat 5, 1094 TA Amsterdam

Tel. 020-6682968

C-Scope / Tesoro / Fisher

D.f. Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoel, T el. 02279-3286

Compass / Bounty Hunter

GEKO Detectors
De Rozendijk 29

l79l PD Den Burg,Texel

De Crimpen 9, l92l BW Akersloot

Tel. 025 I 3- I 3958

White's / Tesoro

Zoetmulder
Metaaldetectors

Grote Houtweg97, 1944 HB Beverwijk

Tel.02510-25457

Compass / C-Scope

NOORD.HOLLAND

ZIJID.HOLLAND

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade I02

4205 VE Gorinchem, Tel.0l830-236 l8

Viking en diverse merken
2e hands detectoren

MARO detectie
Jan Kloosstraat l6

220 I PW Noordwijk
f el Q1719-47821

Tesoro / C-Scope

Hoeveline
Burg Bauwmannlaan 90a

3043 AP Rotterdani

Te|.0104157649

Celtic / Garrett / Fieldmaster
Pulse Power Developments

Showofrs miniaturen

Treasure Hunters
Supplies

Ru Parestraat 122

2552 CS Den Haag, Tel.070-3912743

Heliotrooplaan 376

2555 ML Den Haag, Tel. 070-368 I l2l

White's en div. merken
2e hands detectoren

T. v. Broekhoven
Swifutraat 50, 3076 SP Rotterdam

Tel. 010-4199096

Compass / Tesoro
White's / Bounty Hunter

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2,5702 LH Helmond

TeL04920-44782

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

Jan van Bergen
Schoolstraat 15,5221 AA Den Bosch

Tel. 073-31 1350

C-Scope

P. Yan der Putten
Hutakker 3

5552 CJ Valkenswaard

Tel. 040-816665 I 04902-41717

NOORD.BRABANT



ER I5 ZOVEEL
MEER DAN METAAL...

IETS WAT MIJ OVERKV/A/v\
IN DE ZOlv\ER VAN 199)

H.B. uan Wolde

Als je geluk hebt en wat mooie vootlverpen vindt, is dat
natuurlijk leuk, maar soms moet je voor je geluk ook dagen

blijven zoeken. Dit zal menig detectoramateur beamen, want
wie komt niet soms maar met twee muntjes of wat kogels
thuis, tenvijl de verhalen in diverse boeken smeuiig genoeg
zijn. lk heb in mijn logboeken (2) diverse dagen opgetekend,
w¡rarop het in het begin niet meezat, maa;r w¿rarop je toch

doorgaat. 7o ook in dit verhaal. Dit verhaal uit een van mijn
logboeken omvat 9 zoekdagen. Alle dagen kwamen we wat

metaalvondsten tegen maar ook diverse andere voorwerpen.

e eerste dag:

Mooi weer, 24 graden C".

De tocht ging naar
Middelburg. Hetwas 10.00 uur.
Samen met mijn vriendin Sandra
ging ik naer een terrein op aanraden

van mijn collega, (Hans Arhens) uit
Leiden, werkzaam in het Stedelijk
Museum te Vlissingen. Langs de

spoorlijn waren grondhopen
gegooid, waarin hij een wit zalþotje
gevonden had (l9e eeuws).
'W'e zochten ook een uurtje, maar
vonden niet veel. Slechts wat 20e-
eeuws materiaal (flesjes en zo).

'We 
besloten naer een ander plekje

te gaan en twee minuten later
reden we richting Arnemuiden.
Ik herinnerde me, dat daar een

parkeerterrein zou komen en dat

bleek ook zo te ziln. Midden in het
centrum lag een braakliggend
terrein. Er liepen wat werklieden,
aan wie ik vroeg of ik mocht

zoeken. Dat was geen probleem, er

werd zelfs bijverteld, dat er huizen
met kelders hadden gestaan en dat
alles was omgewoeld. Er waren al

meerdere mensen aan het zoeken

geweest, waaronder mensen van de

AWN. Het terrein lag bezaaid met
scherven. Zo te zien van een paar

eeuwen door elkaar heen.

Toch zijn we begonnen en na

ongeveer anderhalf uur had ik een

muntje. Mijn vriendin riep me om
me wat blauw glas uit de 20e eeuw

te laten zien. Ze vond het erg mooi.

Detector2l



Ik besloot haar te helpen om re zien
of er nog meer lag. Dit was zeker

het geval. Hoe meer ik groef; hoe

meer scherYen er naer boven
kwamen.

De tweede dag:

Vele scherven gevonden.

De derde dag:

Ik vond een muurtje waar vele

scherven op een hoop lagen. Dit
waren twee à drie potten of kannen.
Mijn collega van de AVN (Dirk
van de Linden) kwam ook nog
langs en vroeg hoe het ging en hij
bevestigde het verhaal over de

kelders.

De vierde dag:
'W'eer vele scherven gevonden.

De vijfde dag:

Terwijl ik aan het zoeken was bij
het muurtje vond ik een hoek en
verderop nog een hoek. Dit bleek
later een overloop te zijn. Ook hier
in de toplaag vele scherven. Deze

scherven bleken later van een bordje
met slibversiering te zijn.

De zesde dag:

Nu ben ik aan de rechrerkant gaan
zoeken. \Øederom vele scherven.

Ook met teksten erop, maar deze

bordjes zijn niet kompleet.

De zevende dag:

Niet zoveel gevonden.'Wel veel

scherven. Bericht va¡r het KPK, dat
de gevonden muntjes 2 Schotse

penningen van St. Andrews uit
1460-1488 zr1n.

De achtste dag:

Na n¡¡ee uur over het veld gelopen
te hebben, kwam ik weer bij het
muurtje terecht, nu aan de
rechterkant. Ietsje verder vond ik na
een schep grond weggehaald te
hebben een behoorlijke scherfvan
een 20e-eeuwse waterkan. Mijn

vriendin vond het wel leuk en dus
ben ik verder geân graven, steeds

meer scherven kwamen er te
voorschijn en opeens stuitte ik op
een rand van witte scherven en
kleine kopjes, heel veel glasscherven
en ook nog kinderspeelgoed.
Ondertussen lcrvam er nog een

gemeente-ambtenaar kijken en
diverse mensen, die graag wilden
weten, wat er nou zo leuk is aan het
zoeken naar kapotte scherven.
Een van deze mensen zei, dat hij
een stukje van een muur zag, dit
meende ik ook te zien.
De gemeente-ambtenaar zei, dat het
geen muurtje was. Het begon al

donker te worden. Na nog even
over de uitgeworpen grond gezocht
te hebben met de metaaldetector,
heb ik het gaatje dicht gegooid en

ben naar huis gegaan.

De negende dag:
'Weer op dezelfcle plaats gezocht,
eerst de losse grond eruit en toen op
zoek naar het veronderstelde
muurtje. Die was er inderdaad en ik
ben langs het muurtje gaan greyen,

totdat er opeens een hoek te
voorschijn lswam met veel

aardewerk- en glasscherven.

Ook lag er nog een balk in, die lag
overdwars. Wat eronder lag, was

alleen maar puin. De vondsren

waren nu wel op. Ik nam nog wat
foto's van de plaatsen en maakte het
putje weer netjes dicht. De hoek en

de balk moesten haast wel van een

beerput zyn. Ze waren bij het
omwoelen blijven zitten en de resr

was over het terrein verspreid.

Een week later:
\ü(i'e wilden weer op dezelfde plek
gaan zoeken, maar de gemeente had

met een lraan alles weer
omgewoeld, zo vertelde ons een

man met wie we al dikwijls hadden
staan praten. 'W'e besloten dat onze

zoektocht dan maar bij negen dagen

moest blijven. De vondsten \Maren

talrijk en we hadden nog heel wat
uit te zoeken, teneinde te kunnen
restaureren. \üØe hadden dus niet
alleen muntjes, knopen en gespen

en ander metaal gevonden, maar
ook leuke kopjes, borden, schalen

en kruiken.

Ikzelf zoek aI 5 jaar en meestal

alleen maar op akkers en nu een

keer op braakliggend terrein, terwijl
er al zoveel mensen voor ons

geweest waren, die alles hadden
laten liggen. En wat een vondsren.
Er zal best nog meer liggen, maar
Yoor ons was het genoeg. Zoals je
ziet kunnen vele scherven ook hele
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leuke vondsten herbergen.

De Heemkundige Kring van
'W'alcheren 

heeft ook interesse om
een artikel te schrijven over deze

vondst van A¡nemuiden. Ook heb

ik een berichtje en diverse foto's

gestuurd aan het Depot voor
Bodemonderzoeken. De muntjes
van Schotland zijn bij het Munt en

Penningenkabinet. Voor mijzelf is

het erg leuk, dat er nu naast mijn
metaalvondsten ook verschillende

soorten aardewerk in mijn
vitrinekast prijken.
T
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Siìve¡ Sabre II
Bandido

Bandido Pro Pack

Sturgray

Classrc I
Classic Il
Classic lll
Surfutaste¡ ll
Spectrunr

Spectrunr Siena

(loinhustler

xP-350

Coinscanner Pro

Goldscanner Pro

Coin Pro II
Challenger X 200
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U bent niet meer tevreden met
uw huidige
detector ???

Dan
komt u

Goldrush

toch gewooll
even b¡j ons

langs !!!
Palambangstraat 5
1094T4 Arnsterdam
020 - 6682968

graag na l9:00 uur

1t

: hü zochtrr.hü Yond!!
dankzij een metaaldetector Yan:
Y. Broekhoven Detectoren

Tijdelijke aanbieding
Bij ons kunt u voor een hele week alle
populaire modellen huren voor 1O0,-.
Mocht u hierna overgaan tot koop dan
trekken wij het huurbedrag eraf!

Tevens doen wij ook aan vondst-
determinatie, in opdracht zoeken,
accesoires, verhuur en verkoop.

Alle merken verkrijgbaar!

Bel nu!
o10.4199096
v. Broekhoven
Swiftstraat 50,
3076 SP Rotterdam.

z

o
U
ts
ô

BROEKHOVEN
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VAKANTI E

IN OOSTENRIJK

ln een ontzettend druk jaar van studie en ook nog een
full-time baan op een afdeling hartbewaking van het Martini
Ziekenhuis in Groningen vond ik toch nog zo nu en dan tijd

voor het afzoeken yan een akkertje of stukje weiland.
Dit leverde nog een aantal leuke vondsten op,

waarvan ik er een aantalter determinatie heb gestuurd
naar Dick (zie vraagbaak).

De eigenaar had zelf ook een

detector van een merk, dat mij niet
bekend voorkwam en waarvan de

naam mij is ontschoten. Hijhad
deze enkele jaren geledenvan zln

aar nu dan de

belevenis, die ik aan

enkele van onze leden

al heb verteld, maar waar ik jullie
ook graag deelgenoot van maak.

Samen met mijn vrou\rr/, die mij op
yele van de zoektochten terzijde
steat en waar ik nimmer woorden
mee heb, alleen wenneer het gaat
om de YraÃg, wie de vondsten mag

determineren, vertrok ik vorig jaar
juni voor drie weken naar

Oostenrijk. Na wat heen en weer

gepraat, hadden we besloten om
een van de detectors mee te nemen,
dit werd de Coinscanner Pro van

Compass.

Aangekomen in Oostenrijk was het
eerst zoeken naâr een camping, die
ons geschikt leek om er drie weken
te vertoeven. Na enkele uren zoeken
hadden we eindelijk iets gevonden.
De camping lag in het dal tussen

rivieroever en een sterk glooiende
bergwand in het hartje van Tirol.

Helaas kan ik geen juistere

beschrijving geven, daar de de
eigenaar en ik overeen kwamen,
geen ruchtbaarheid te geven aan de

plaats, waar ik dit zoal uit de grond
haalde.

De eigenaar van de camping
woonde namelijk met zijn familie
op een klein slot. Dit stamde naar

zijn zeggen oorspronkelijk uit 870
na Chr., maer was na verwoesting
in I100 na Chr. weer herbouwd.

vrouw gekregen om zo buiten het
seizoen wat rond het slot te zoeken.

Naar zijn ze1geî had hij daar wel
leuke vondsten gedaan, maar helaas

lreeg ik zr niet te zien. Na hem
verteld te hebben, dat
amateurarcheologie ook mijn grote
hobby is, lregen mijn vrouw en ik
toestemmin g, zolang het rustig
bleef qua toerisme, te zoeken rond
het slot. Jullie zullen begrijpen, dat
ons bloed sneller ging stromen en er

duidelijk waarneembare spanning
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in ons sloop. \Øat zouden we hier
zoal kunnen vinden?

De eigenaar had ons wel gezegd, dat
alle vondsten zijn eigendom
moesten blijven i.v.m. de

historische waarde die hij hieraan
hechtte, maar de financiële waarde

van hetgeen we zouden vinden, zou
hijwel in mindering brengen op
onze verblijfskosten.'Wij besloten
meteen om hierop in te gaan.

Na enig zoekwerk rond de muren
van het slot gaven we dit al gauw
op, want met onze schepjes was met
geen mogelijtcheid in de grond te
komen. W'e besloten het in de

boomgaard te gaan proberen en ja
hoor, het eerste signaal, dat ik

kreeg, betrofeen gouden ringetje,
helaas ontbreken er 2vande3
steentjes, die de bovenkant
versierden. Na wat plaatjes ijzer,
stukjes lood e.d. vonden wij ons

eerste fibulafragment, daarna nog 3

zilveren, 2 bronzen en 2 koperen
muntjes. Deze boomgaard, op
enkele tientallen meters buiten het
slot, was waarschijnlijk een plaats,

waar de eigenaar zelf nog niet had
gezocht.

Dit was het verslag van de eersre

dag, maar we hebben het daar niet
bij gelaten, zoals jullie kunnen zien
op de foto, Aan het einde van de
vakantie hadden we verzameld:

3 Romeinsefibulafragmenren

1 gouden ringetje
1 zilveren ring
1 bronzen of messing ring
14 zilveren munten
2 koperen munten
6 bronzen munten
I stukje sierwerk van een

deurslot (?)

1 mantelspeld

Ik kan jullie meedelen, dat we
inderdaad nimmer zo'n goedkope
vakantie hebben gehouden. Jammer
allleen, dat ons slechts deze foto
rest. Maar het was wel een

fantastische vakantie.

Meinte A, Sijbesma
Zuidhorn

VONDST

AAR

Voor de meest interessantste vondst,
welke uiteraard wel moet zijn
aangemeld bij één van de offìciële
instanties wordt jaarlijks een prijs,
welke bestaat uit een gouden
m in iatu u rd etecro¿ 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"

ME tD
BIIZON DE RE
VOND'TEN
ALTIID AAN
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Op een zaterdagmorgen

inds kort heb ik een

rneraaldetector. Als ik tijd
heb, ga ik op pad. Soms met

mijn schoonvader of met mijn
broer. In het begin zocht ik maar
wat raak. Ik liep wat akkers op en

als ik binnen de l0 minuten niks
vond, dan ging ik weer naar de

volgende akker. Op een

zaterdagmorgen ging ik weer op
pad. Ik besloot een akker afte
zoeken, waar ik al veel scherven en

pijpekopjes had zien liggen. Ik zette

mijn detector aan en binnen 10

minuten belandden de eerste

munten in mijn zak. Ik liep weer
verder, totdat ik weer een sterk
signaal kreeg. Ik zette mijn schep in
het zand en tot mijn verbazing
haalde ik er een beeldje van koper
uit. Het was een poppetje met een

soort klederdracht aen (zie foto*).
Ik heb die morgen veel gevonden.
Ik ben blij, dat ik deze akker
ontdekt heb en dat de boer mij
toestemming heeft gegeven om op

zijn land te zoeken. Ik wens

iedereen veel zoekplezier en veel

geluk toe.

P.S. Ik hoor van veel boeren, dat er

nog altijd mensen zijn, die gaan

greven en de gaten niet
dichtgooien. Het is toch maar een

kleine moeite!

K. Post, Zutphen

Geachte mijnheer Post,

U vertelt niet of u het beeldje al

heeft aangemeld en laten
determineren. Wij zouden graag

van u horen wat voor beeldje het
precies is. Als u het al heeft
aangemeld, kunt u het ook naar
de vraagbaak sturen, maar dan

graag met een wat duidelijkere
foto.

De redactie

muntbandel

RUIIUI GESORTEERD IN o.a.

Grieþse nxunten - Romeinse lnunten
Middeleeuu.tse rnunten - Prouinciale munten

Koninkrijksmunten
Buitenlandse nxunten
(rni d de lee utu en- mo de rn)

Gratis prijslijsten op aanuraag
Bezoek aan buis uitsluitend. op afspraak

Pr. Irenelaan 19 3958 XN Amerongen
Telefoon 03434-52838

Officieel deoler von:

coMPAss @ FIsHE@t :rtes@@P€

Het odres voor verkoop, verhuur, inruil, opsporing en
bodemvondstendetermi notie

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we bij oonkoop
von een deteclor een middog

proktijkb e g e I e i d i ng g rol is

57o korting voor leden von de Detector omoteur
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B ELLEN
KUNST\^/E RI(J E5
/v\ET EEN RlJl<E
C,EsCHIEDENIS

P. uan der Heijden

Regelmatig worden detectoramateu rs
geconfronteerd met het vinden van
belletjes, die sterk variëren in grootte en
uiterlijk. ln tegenstelling tot wat de meeste
vinders denken, hebben deze kunstwerkjes een
rijke geschiedenis.

Aþ. I Bel urt de Romeinse trjd.
Kon gedrogen zijn op homossen en misschien

door donsers.

Y

Aþ.2 Middeleeuwse rinkelbel (ookwel veebel
genoemd). Deze bellen werden oþ hornossen
gemonteerd, ook kunnen deze bellen in serie
gemonteerd zijn oþ een stuk lede4 bijv. om
muziek te moken. Men kon het middeleeuwse

korokter herkennen aon het ongebogen hookje
(oocie).

V

Zelfsin de late ijzertijdwerden al

belletjes gebruikt, maar vooral in de

Romeinse tijdzijn deze belletjes op
vrij grote schaal geproduceerd.

Toen de Romeinen de
"Nederlanden' binnen drongen,
brachten deze hun beschaafde

cultuur met zich mee, evenals hun
liefde voor de buitensport.

Deze buitensporren bestonden uit
o.a. scherpschieten, vissen,

paardrij den, hardloopwedstrij den,

enz.. De Romeinen hielden toen
ook al wedstrijden met roofrogels,
waar bellen bij werden gebruikt.

Bij al dit soort sporten was een

startsein ven essentieel belang, zodat

Aþ. 4 Gegoten l7e'eeuwse rinkelbel, te

herkennen aon zþ meegegoten oog.Vook

deze bellen licht versierd d.m.v. streepjes.

Y

Aþ. 3 l4eláe-eeuwse volkeníenbel,
koþerlbrons legering soms zr,¡n ze von zilver.

V

zun
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Afb. 5 I Te l Seeeuwse bel met versiering.

Vook stoot tussen de versiering het ínitiool of
teken yon de moker ofgebeeld.

Y

Aþ. 6 Harnosbel utt de l8e eeuw, vook

uitgevoerd met mokersteken (hier '"f").
V

de bel zijn intrede deed. Tot op de

dag van vandaag worden bellen
gebruikt in kerken (dit grote werk
wordt hier niet besproken), bij vee,

en op fietsen (de moderne fietsbel).
Deze bellen hebben de echte oude
bel als voorloper. Al is de outfit van
de valkenier (persoon, die de

valkendressuur beoefent) sterk
veranderd, de bel is toch in de sport
(hobby) aanwezig.

Er worden ook veel kleine ronde
zilveren en bronzen belletjes
gevonden, deze zijn moeilijk
dateerbaar. 

.Waarschij 
nlijk werden

deze ook door valkeniers gebruikt.
Ook zijn deze in de l8e eeuw als

babyrammelaar gebruikt.

Literatuur: History beneøth o*r feet, door
Brian A. Read, Identifiing metallic small

fnds, door Michael J. Cudd"eþrd, Detector

fnds (Treøsure Hunting Magazines), door
Gordon Baiþ

Aþ. 8 l9e-eeuwse rinkelbel met oÞhonging.

Dit soort bellen kunnen gebruikt zijn door

donsers, ols bobyrommeloor en voor decorotie

op groftisten.

V

Aþ.7 Volkeniersbel (met dubbele kop)
koþerlegering / Seeeuws.

V

T.H.S.
METAATDETECTIE APPARATUUR

Hu Ps.éstFãaÈ 122 - 255e CS - Elen H66g

@ oto-zgJl1+z @ orc-zoauzt

GARRETT
METAL DETECTORS

METAL DEIECTOR ÉOUIPMENI

Tr€66uF€ HunÈ€ra E¡upÞl¡Ga¡ lmporE6uF t ow€ñaËÊânda ñ€rken

€HclVI/-CIFFS¡ M.El. ñlnl63ur6ñ 6n Comlc Certoon6.

De beste aanb¡eding

maak jesamen metie

dealer,.GEKO'

DETECTORS
DIVERSE I'IERKEN

De Rozendijk 29,1791PD Den Burg. Texel
De Crimpen 9. 1921 BW Akersloot,

telelefoon 025 1 3- 13958
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Geachte heer Eekhol

Sinds kort ben ik een

enthousiast detector-
hobbyist. Veel ervaring
heb ik dus niet in het
determineren van
gevonden voorwerpen.
Daarom stuur ik u dit
object. Een munt of een

penning is het niet.
Een speld lijkt mij
onwaarschijnlijk, omdat
nergens aanhechtings-
punties te ontdekken zi¡n.

Het meest waarschijnlijk
lijkt mij, dat het voorwerp
een gedeelte van een
knoop is.

Omdat de grond, waar ik
dit ding,op een diepte van
20 cm vond, de laatste 50
jaar niet bewerkt is, moet
"de knoop" wel van voor
1940 zijn. lk sluit een
geadresseerde en
gefrankeerde envelop in,
zodat u mij het ding en
een eventuele

Geachte redactie,

Gezien de vele duidelijke
antwoorden op de vragen,
die in de vraagbaak
geplaatst werden, zou ook
ik u eens willen verzoeken
mii op weg te helpen met
een aantal voorwerpen.

Voorwerp I Dit beteft een

bewerkt bot/been,
waaryan een zijde
helemaal plat gemaakt is,

terwijl aan de andere zijde

nog een holle lijn in de

lengterichting is te zien

(natuu rlijke vorm). Tevens
zijn er twee uithollingen
overdwars gemaakt tot in

het merg van het bot (aan

de hol lopende zijde).
Als laatste is er ook
wegsnijding van materiaal
te zien op het eind, in het
midden en in de lengte-
richting met een breedte
Yan ongeveer I cm en een

lengte van 3,5 cm.
De lengte van het bot is

totaal zo'n 24 cm en de

breedtes van de koppen
van het bot zijn 5,8 en

5,0 cm.

Breedte en hoogte van het
middenstuk van het bot
zijn ongeveer 3 cm.

Vindplaats:
Geertruidenberg in

stortgrond. Heeft dit
bewerkte been een functie
of gebruik gehad?

Voorwerp 2 Dit voor"werp
betreft mijns inziens een

vishaak t.b.v. het vissen.
Maar gezien het formaat
van dit exemplaar lijkt het
me toch een bijzondere
vondst. Mijn vraag is voor
welke vorm van vissen

werd deze haak gebruikt?
Afmetingen: lengte I 3,6

cm en breedte 5,4 cm,

dikte van de schacht 4,5

tot 5 cm. Voor bevestiging
van eventueel tuig, bevindt
zich een gesmeed bledle
van ongeveer 9 mm breed
en 9 mm lang aan het eind
van de haak. Ook is er een

weerhaak of angel

aanwezig. Misschien
vermeldingswaard is ook

Voor 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 47,8501 TL loure

determinatie zondermeer
terug kunt sturen.

Bij voorbaat mijn hartelijke
dank,

B. Raatjes, Zuidlaren

Mijnheer Raatjes,

Het door u gevonden
voon¡/erp is inderdaad de

voorkant van een knoop.
Deze is machinaal geslagen
(geperst). De losse voorkant
plaatste men in de houder
(achterkant) en werd
vervolgens met een rand
vest geperst. Het systeem is

te vergelijken met hec

maken Yan een button.
Dit soort knopen werd veel

gemaakt door thuiswerke¡s.

Het was eenvoudig maar
toch lonend werk, vooral
voor die periode.

I¿ter werden ze geheel

machinaal vervaardigd.

.:
¡
ì
À
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dat het voorwerp sporen
Yan vertinning vertoont.
Voor welke visseril is dit
gebruikt en hoe oud is

deze haak? Vindplaas: in

afgegraven grond bil

herstelwerkzaamheden
van de kade in Dordrech¿

Voorwerp 3 Dit voorwerp
lijkt een vork. Maar wat is
het gebruik ervan? Sier,

consumpt¡e, speelgoedl
Materiaal: zeer
waarschijnlijk lood/tin
legering. Totale lengte 12,6

cm. Lengte van de steel
tot 2nn de verdikking 6,4

cm. Breedste deel van de

vork 3.5 cm. Tanden zijn
flauw gekromd.
Het lijkt of de vorksteel

bedekt is geweest door
een handvat, omdat de

steel van de vork erg dun

is. Hoe oud is deze "vork"
en w:¡ar werd hij voor
gebruikt? Vindplaats:
omgeving van Heinenoord.

J.A.H. Goudswaard,
Puttershoek

Mijnheer Goudswaard,

Helaas is mijn kennis
omtrent benen voorwerpen
zeer beperkt.
Detectoramateu¡s komen
vaker deze zogenaamde

bijvondsten tegen. Uw
voorwerp lijkt op een glis
(schaats), gezien de

afgeplane onderkant, maar

de bewerking van de

bovenzijde is mij
onduidelijk. Mijn advies is

hierbij dan ook laat dit
voorwerp aan de provinciaal
archeoloog zien, evenals de

vishaak, het tweede

voorwefP.

Dit tweede voorwerp is van
uitzonderlijke grootte.
Uic Amste¡dam is een haak
bekend ve¡9.6 cm en deze

gebruikte men bij de het
vissen op steur en zalm,

maar ook op zeerobben,

zeehond en bruinvis.
De datering is l5e tot l6e
eeur¡/, nret rongel.

Het de¡de voorwerp is een

vlees/viwork. De legering
moet wel tin/lood zijn.
Op het smalle gedeelte heeft
een houten handvat
gezeten. Gezien de lengte
van de steel lijkt het mij, dat
hier een stok als steel diensr
heeft gedaan. Dit is toch
moeilijk te beoordelen, nu
ik dit zo beschrijf, denk ik
ook ineens aan de d¡ietand
van de zeegod Neptunes,
daar lijkt het ook op.

De tin/lood verbinding voor
voorwerpen Pastte men
vooral toe in de l7e eeuw.

Geachte heer Eekhol

Het bovenstaande
voorwerp, dat zo op het
oog op een gewicht van 2
ons liikg vond ik op een

toeganSsweg naar een niet
meer in gebruik zijnd

Joods kerkhof.
Oorspronkelijk werd deze

laan ook door boeren
gebruikt. Nu is het alleen

nog een wandelpad.
Op het "gewicht" zijn geen

ijktekens te zien.

Weet u misschien wat dit
Yoorwerp is? Bij voorbaat
hartelijk dank.

B. Raatjes, Zuidlaren

Mijnheer Raales,
Dit is zeker een gewicht en

wel een Gronings-Drents
gewicht. Het is gemaakt

tussen 1729 en 1820.

Het teken 2 kunnen wij niet
op afstand verklaren, de G
is het harcmerk van de stad

Groningen. Door het
gebruik is het teken slecht

geworden. In de 5

dingspelen (thans zeggen

wij gerneenten) van Drente
werd het Groninger gewicht
gebruikt. In het Dieverder
dingspel werd ook het
Meppeler en Steenwijker
gewicht gebruikt. De
vesting Coevorden had

eveneens een eigen gewicht.
Deze zogenaamde

krukgewichten zijn geliefd

bij verzamelaars.

Geachte redactie,

Bijgaand een tekening op
ware grootte van een

koperen voorwerp, dat ik
tot nu toe nog niet heb

kunnen identificeren.

Het onderste deel is hol.
lk heb dit voorwerp
gevonden bij de afbraak
van een boerderij in

Wognum. Het oudste
materiaal, dat hier

fi gevonden is, stamt uit de

Ilk late middeleeuwen.
UO

Bij voorbaat dank,

S. Tolman, Zwaag

Zi¡ka^":+

Mijnheer Tolman,
Het door u getekende

voorwerp heeft u nu
misschien al zelf kunnen
determineren aan de hand
van de vraagbaak in
nummer 8 van "Detector

Magazine". Het voorwerpje
is een looischrapertje, maar

die van u is naar de

tekening te oordelen
bijzonder mooi en ook
ouder.'\lìj dateren uw
schraper vroeg 15e-eeuws.
'Wij adviseren u dit
voorwerpje aan re melden

bij de R.O.B. of bijde
provinciaal archeoloog.

Voo¡Ko'øt

Detector3t



Geachte redactie,

Hierbil doe ik u de
potloodafdrukken
toekomen betreffende
twee munt¡es, waarvan ik
graag zou willen weten
hoe oud ze ziin en waar ze

vandaan komen.

Munt A is van zilver en

volgens mij van de stad
Zwolle. Op de voorzilde
staat: nom arc civ. zvol.

Munt B is van goud en

komt mil geheel onbekend
voor.

Verder heb ik op diezelfde
plek de volgende
voorwerpen gevonden.

C boekbeslag van brons.

D ldem (van koper)?

gesp van brons?

F vingerhoed van zilver.

zi I ver

Deze vingerhoed is

jammer genoeg tijdens de
sloopwerkzaamheden
geplet.

G loden bloþewicht met
stempel. ln welke periode

s\-ei..e-g-t

b.J.
Vu;A: it,/gr.
zijn deze voorwerpen te
daterenl

René Stout, Oud-Alblas

Beste René,

Om maa¡ met de muntjes te

beginnen, de afdruk van

afbeelding A is een

stuivertje van de stad

Zwolle. Op de voorzijde het
stadswapen met kroon en

het omschrift: DEVS.
REFVGIVM
NOSTR(VM).
De betekenis hiervan is:

God is onze toevlucht.
Op de keerzijde een versierd

kruis in een vierpas met een

bloem in het open hart en

het omschrift MONARC
CIV Z\íOL. Betekenis:

nieuwe zilveren munt van

de stad ZwoIle. De datering
is 1600.

Afbeelding B is geen

gouden munt, doch een

rekenpenning. Als je het
penninkje goed bekijkt mec

een vergrootglas kun je het
woordje rechenpfen-
ontcijferen.
Deze rekenpenningen
werden gebruikt tijdens het
tellen van grote sommen

geld. Om een voorbeeld te
geven: voor elke honderd
legde men I rekenpenning
opzij. Als alles geteld was,

behoefde men alleen de

rekenpenningen te tellen.
De datering is midden l7e
eeuw. Uit dezelfde periode
stammen ook de volgende
afbeeldingen. Afbeelding C
en D: dit zijn beide
scharnieren. Afbeelding E is
een gespplaac. .Afbeelding F

spreekt voor zich, evenals

afbeelding G. Helaas heb je

het stempel niet beschreven,
zodat een juiste datering erg

moeilijk wordt. De heer

Holtman, onze advìseur en

expert op het gebied van
loden gewichten heeft die

gegevens beslist nodig.

Geachte redactie,

Deze penning heb ik
gevonden op een akker in

Zutphen. Kunt u mi¡

vertellen om wat voor
penning het hier gaat. Hii
is van koper en heeft een

diameter van 2,8 cm en is

1,5 mm dik.
Aan de ene kant een

albeelding van koningin

Wilhelmina en prins
Hendrik der Nederlanden.
Deze tekst staat in de

rand. Op de andere kant
staat een PoPPetie met
iets in zijn hand. De rest is

niet meer zichtbaar.
lk hoop met deze
informatie te weten te

komen, wat ¡k gevonden
heb.

E. J. van Dalen, Zutphen

Mijheer Van Dalen,
De door u gevonden

Pennlng ls een Pennlng
uitgegeven ter gelegenheid

van het 25 -jarig huwelijk
van koningin'\ùØilhelmina
en prins Hendrik. Op de

achterzijde de Nederlandse

maagd met staf. 
-Wat 

erop

gestaan heeft, is voor mij
moeilijk te achterhalen.

Mìsschien kan een van de

lezers duidelijkheid
scheppen, wat dit betreft.

Geachte redactie,

Onlangs heb ik een viertal
voorwerPen gevonden
waaryan ik niet weet wat
het zijn. De voorwerpen
zijn alle Yier op ware
grootte getekend.

,/èti
{t
J
3
\r,
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ete(ctolr inotie
Dick Eekhof, be$uurlid en vrougbook specioli$ heefi een heel leuk boekie

over bodemvondsten gemookl.

Dit boekie heeft I 00 poginot en bevul I /5 fotob von voorwerpen uil ziin

privécolledie. Dit boekie heefi een zeer loeposselijke noom:

Dete(clolrminotie.

Von olle vondslen wordl

uiileg gegeven.

De príis von dit bækie ß

ind. venendkosten:

f 29,95. lløok dit hedrag

over nøør honkrekening

nunner i3.47.65.781 vun

w)rminaûe

de Rahohonk te Joure, øirler

v ermelding von f olohoek.

Don zul het zo snel nogel¡k
noør u lægezonden worden.

Ð Ée!'hül

Voorwerp I is gemaakt
van lood en er zit een
gaatje bovenin.

Voorwerp 2 is van rood
koper en heeft de vorm
van een broodje, er zit een
gleuf over het midden.

Voorwerp 3 is van geel

koper en de onderkant is

plat en de bovenkant loopt
rond.

Voorwerp 4 is van geel

koper en er zitten zes
ronde gaten in en I

langwerpig gat. Het is

ongeveer I mm dik.

Bij voorbaat dank voor de
moeite.

G. Niewold, Hogezand

Mijnheer Niewold,

Om met het eerste
voorwerpje te beginnen,
dit is een kloþewicht.
Bij de Friese klok ziet men
deze gewichtjes hangen.

Alleen hier zit dan het
omhulsel van koper nog
omheen. Zie hiervoor de

vraagbaak in "Detector
Magazine" nummer 7.

Bij uw gewicht is inplaats
van het koperen oogje het
gaatje direct in het lood
gemaakt. Datering is l7e
eeuw.

Voorwerp 2 ziet er
inderdaad uit als een
broodje, maar u zult
begrijpen, dat ik veel te
weinig tegevens heb om

dit zo van papier te
kunnen determineren.

Voorwerp 3, ook is hierbij
de beschrijving voor mij
onvoldoende. U beschrijft
hier de onderkant is plat
en de bovenkant loopt
rond. lk kan een aantal
oplossingen hiervoor
geven: pijpewroeter,
muurhaak, scharnierpen,
boetnaald, draadnagel.

De omschrijving is van

zeer groot belang. Zit er
net onder de ronde kop
nog een beschadiging of
bevestigingspuntjel Zo ja,

dan is het een muurhaakje,
waaryan de later
aangebrachte sierkop mist.

Voorwerp 4 is een
gedeelte van een emmer.
D¡t is het oog. dat aan de
emmer vastgeklonken zat,

in het grote tat zat dan

het hengsel gehaakt.
Datering is l7e- l8e eeuw.
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1 0, 11 en 12 September 1 993

Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met de Detector Amateur

een reis per luxe touringcar naar Engeland waar weer een grandioos

zoekweekend wordt gehouden

ln de directe omgeving van het historische stadje Kent worden

zoekwedstrijden gehouden met duizenden ponden aan prijzen, op

terreinen waar Romeinen en Vikingen al menig 'feest"hebben gevierd

Op de plaats waar smokkelaars voet aan wal hebben gezet is het

stalige Pegwell Village Hotel verrezen Als u wilt kunt u hier

overnachten, maar ook een camping behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie over dit avontuurlilke weekend, bel dan snel, want

vol is vol, naar Ton van Broekhoven 010-4199096

reis met overnachting op camping
f 194,- p.p.

reis met overnachting in hotel
f 354,- p.p.

ìuxe touringcar

interte

BROEKHOVEN
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Afb. 7. Komfoor

- Grachtvulling
A8

- XVId XVIIA
- H:11.2
- Rood aardewerk
- Gedraaid, ingekrast,doorgestoken
- 4281

De vestingarcheoloog J.J. Lenting
ø¡teeidejarenlang in Bourtange de

archeologische scepter en heeft de

honderden vondsten nauwgezet
geregistreerd. Regelmatig haalde hij de

regionale en landelijke pers mer
bijzondere dan wel znldzame vondsren.
Een aardig voo¡beeld hiervan is de

lederen beurs met daarin een balsreen,
die op de bodem ven een voormalige
put lag. Geleidelijk werd duidelijk, dat
van de gehele periode, waarin het
Oost-Groningse Bourtange een vesting
was, er vondsten te melden waren. Niet
alleen aardewerk uit de 16e, l7e, 18e

en de 19e eeuw kwam naar boven,
maar ook glas, sloten, bestek, etc. uit
de gehele periode.

Tot veler verwondering werd er gaaf

glaswerk aangetroffen en ook ruitjes.
Ook een deel van het rioleringssysreem
werd terug-gevonden. De grondsporen
vertelden de reconstructie-architecten
waar en hoeveel pelen er gebruikt
moesten worden voor de re

reconstrueren bruggen. In de loop van
de reconstructie kwam er zoveel

Afb. 34. Voorste laadstokpijpje van een
musket (1:2)

- Grachtvulling
-42
- xvilt
- L: 10.3
- Messing
- Gegoten, gevijld

c 131

VOOR U GETEZEN

Schans op d,e Grens
B o urtanger b o demu o ndsten

I5B0 - 1850

f n ruim 25 iaar is de vesting
Bourtange opgegraYen en

gereconstrueerd. De vesting
is in oude luister, anno a742,

hersteld. Met visie is de
reconstructie u itgevoerd,

doordat men zeer nauwgezet
de oude, voormal¡ge Yest¡ng

heeft opgegraven.
De resultaten van dat

archeologisch onderzoek z¡¡n
nu te boek gesteld.

De publikatie "Schans op de
Grens, Bourtanger

bodemvondsten 1580 - 1850"
zal een handboekworden

voor het materiële bestaan in
genoemde per¡ode.

materiaal naar boven, dat er

langzamerhand een doorsnede van het
maatschappelijke en privé bezit binnen
een vesting op de grens met Duitsland
ontstond.

Doordat de vondsten zo tabykweren,
werd de klus van het beschrijven van de

vondsten voor één onderzoeker te

groot.
De vondsten werden in groepen
ingedeeld, waarne bekende

autoriteiten op dat gebied

benaderd werden om een

goede beschrijving te maken,
zo werkten aan dit boek mee:

o.a. D. Duco voor kleipijpen,
M. van den Akker voor
majolika, H. Hasselt voor
metaal,

Afb. 31. Gordelhaak voor degendrager
(1:2)

Afb. 45. Kan
- Duitsland(Wildeshausen)
- Grachtvullìng

AB
- xvlll
- H: 19.5
- Rood aardewerk, witte slib

- Gedraaid, ringeloorwerk (geel),

loodglazuur
- A368

Grachtvulling
A2
1 590-1 625
B: 10

Messing
cegoten, gevijld, geklonken
H 11

G.A. Brongers voor tabaladozen en

A. Calisch voor bestek.

Het boek van rond de 700 paginat zal

een handboekfunctie krijgen, omdat
het zeer uitgebreid laat zien, welke
materialen/voorwerpen er in gebruik
waren in een vestingdorp gedurende de

vele eeuwen.

De Duitse invloed (Schans op de grens)

is merkbaar. Maar ook vele a¡tefacten

zijn duidelijk te herleiden naar

productieplaatsen in Belgie of
Frankrijk.

Voor de metaaldetector specialist zal dit
boek "goud" waard zijn, men zal nu
aan de hand van de ongeveer 1800

afbeeldingen een goede vergelijking
kunnen maken tussen de eigen vondst
en de gedocumenteerde vondst in het
boek.

Het is jammer, dat het zolang geduurd
heeft, voordat een dergelijk boek voor
een betaalbare prijs gepresenteerd kon
worden. Gezien het grote aantal

afbeeldingen is dit echter wel

begrijpelijk.

Detector35



lmage Camera

en ondergrond. Mogelijkheid om op één

foco de voor- en achterzijde van

bijvoorbeeld een munt te fotograferen.
Schaal l:1. Een goede aanvulling op uw
hobby.

Schotels
DSH importeert nu ook de Image

câmere.'\Øordt compleec geleverd mer

fotomapjes, close- up stand, voorzetlens

r

Compass Goldscanner Pro ......... f. 1200,-

C-Scope CS2l,lX, als nieuw ......... f. 875,-

Fisher l2ó5X, ó wkn. oud ... f. I 150,-

Fisher l2óóXB, met koffer,

ll2 ir oud f. 1250,-

V/. lluuten Detecton, 04920-44782

C-Scope TR110............................f.225,-

Garrett ADS ll, met 4 spoelen . f. ó50,-

Compass XP350............................. f. 750,-

Compass Coinscanner ................... f. 700,-

Fisher 1280............................f. 1350,-

Wh¡te's Sulmæter ll ............... f. 1250,-

Detectinn tystems Holland, 0t201-ót9l

Compass XP150............................ f. 700,-

Garrett freedom Ace ................. f. 400,-

C-Scope 770D .............................f.400,-

Compass CoinPro ll f. 1500,-

Ioetnulder l'letaeldetedor, 02 t I 0-2 t4t 7

C-Scope CS2l'l .............................. f. 550,-

Garrett [ieldmuter ,nieuw ....... f. 235,-

Fisher Aquanaut f. I 150,-

Wh¡te's tlusic lll ....................... f. ó00,-

Minelab Souvereign f. 1325,-

fon van ß¡oekhoven Detectoren, 010-419909ó

Micronta 4000 ................................ f. 95,-

C-Scope l''1inidec.......................... f. 195,-

C-Scope 9908, als nieuw ........... f. 595,-

White's ó000 Di Sl ................... f. ó50,-

Compass Coinscanner Pro .......... f. 1250,-

Yiking óD.................................f.195,-

Tesoro Toltec 100 f. 1150,-

6en Guink - FaDuect 053-l00tl2

DSH fVhite's) brengt twee nieuwe
schotels op de markt.
De precision scan: bijzonder

Allø particulieo (leden) kunnm
gmtls'Opgmvertjes" plaatsen,
dær dee vær de sluit¡ngsdatm
naar de redactie te sturen.

ocGsvEÐg

Te koop: 175 muntcatalogi met diverse
afbeeldingen van Romeinse munten,
Griekse munten en diverse andere
munten en penningen. Prijs:
f 50,--. M.C. Golverdingen, Spr¡k Ïel:
0183t-tó84

Te koop gevraagd: gouden en zilveren
sieraden. R Ruber. Tel: 04498-58455

Te koop: metaaldetector Compass XP-
350, ongebruikt, van alle toebehoren
voorzien. Vraagprijs: î 825,-. P. von

Df¡'( Sneek Tel: 051 50-23107

Te koop: Fisher I 766X8 met koffer, als

nieuw. Prijs: f 1300,--. D. Billiou, België.

Tel:016-813549

Te koop: Fisher C2-6, I maand oud, 2
maal gebruikt, ongelooflijk toestel, prijs
1900 fl (België) incl. waterdichte
koptelefoon. Tel: 012-2625 l2

Te koop aangeboden: Coinhunter
Magazine, nr. I dm 45 (eerste 40 per
l0 ingebonden).
A. v.d. Brondg Tel. 04105-16018

Aangeboden:
Bigfoot diepzoekschotel van White's,
nw. prijs f 1000,--. Slechts lx keer
gebruikt. Ruilen tegen detector of te
koop tegen elk aannemelijk bod.
R reil TeL 07ù3297774

l)etector

nauwkeurige plaambepaling, goede

wee¡stand tegen mineralisatie, fel op
kleine muntjes/voorwerpen, dieptebereik
bijna gelijk aan de bluemax 950.
Geschikt voor Spectrum, Silver Eagle

6000 DI PRO SL, Classic III en 4900
PRO.
In eigen beheer hebben wij een

revolutionaire schotel gemaakt. 
'!Øij zijn

deze schotel gaan testen op de zwaarst

geminiraliseerde grond, die in Nederland
bekend is n.l. Nieuwlande in Zeeland.
Daar is de schotel doodsdl, detecteert

door kloostermoppen heen en heeft een

dieptebereik op stuivers van ongeveer 20

cm. Op minder gemineraliseerde

gronden nog betere prestaties. Daar wij
deze schotel voorlopig zelf maken, is hij
alleen op bestelling leverbaar. De schotel

is ontworpen voo¡ de Spectrum en Silver
Eagle. Vij denken hie¡mee alle

concurrentie ruimschoots aan te kunnen.
Informatie: Detections Systems Holland.

White's
Voor de liefhebber is er nu het'\lhite's
embleem als broche in sterling zilver (zie

foto) ware grootte. Informatie: Detection
Systems Holland.

Garantie
Nogmaals willen wij onze leden erop
wi.izen, dat het verstandiget is om een

detector bij de erkende importeur/dealer
te kopen. Regelmatig bereiken ons

klachten van mensen, die problemen
hebben bij het verkrijgen van de

toegezegde garantie. Alle offici¿le
importeurs/ deale¡s adverteren in
"Detector Magazine".

Fa. Detect
Fa. Detecc aanvaardt alle Tesoro
modellen in reparatie, die via neven-

importeurs gekocht zijn. Uiteraard is de

garantie, die door hen is gegeven dan niet
rneer ven toePassrn8.



DETECTION S YS TEMS HOLLAND
Importeur White's: Ruucl cle Heer

Veerpad 2,8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel/Fax 05Z03/c591, b.g.g. 06-5?92ó825

White's staat voor Service, Kwaliteit,
Garantie & After-Sales

Wij zijn zes clagen per week bereikbaar tot 's avoncls 23.OO uur.
Onze erkencle White's clealers vinclt u op cle clealerpagina.

Tevens leveren wijalle anclere bekencle merken.

Zomertijd : waterzoeken
Aanbieding: Surfmaster II, met grote waadschep, f 1595,-

Leden zoncler inruil 1Oo/o korting



WORDT HET YINDEN
YAN EEN GOEDE

ZOEKSTEK
STEEDS MOEILUKER?

zuN AL UW TERREII{E}| REEDS
AFGEZOCHT?

DAN IS DE

CHALLENGER X-2OO
UW OPLOSSING

U zult versteld staan van wat u en anderen de
afgelopen jaren hebben laten liggen.

Op al uw oude zoekstekken vindt u weer
leuke dingen.

De Challenger X-200 heeft een enorm dieptebereik een perfekt instelbare

discriminatie, met het unieke 0NE- en THREE filtersysteem, verschillende zoek-

frequenties, een instelbare notch en grondbalans en een instelbare toonhoogte.

0ndanks de vele mogelijkheden is de Challenger X-200 eenvoudig te bedienen.

N IEUWSGI ERIG GEWORDEI{?
Bel dan Leo l(ooistra of een van de Compass-dealers van de dealerpagina.

M ETAA . DETECTORS

Ds. de Boerwei 13, 8409 JT Hemrik Tel. 05 166- 1502, Fa< 05 166-1229
Per I augustus: Buorren I I 4, 8408 HP Lippenhuizen, Tel. 05 I 33-5093, Fax 05 I 33-3067

C6MPASS

TECHN'SCHE GEGEVENS:
Detecton¡pe: VLF mtion silent seorch

dÈcrimtnotie4eæaor
Grondbolonc l0 sloçn drooil<toP
Bdsistoon: oøunotischeninsÌelboor
Dscnm¡no¡e: tnstelboor. Het ONE en IHREE

fher s¡creem voorz¡et &
detector \€n 2 ve¡schillende

dis cn m t n otte ergenschoppen

Zoel{reguentte: I 4 l4lzstondoord

Zoelcchtlf 
"' 

'

Door l:€lt lichtçwicht metolen ormsteunmodel ktnt
u urenlong æ*en zonder vemoeid te rclcen-

Mol*elijk uit te breiden tot lcupmodel.


