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De Bondido is inmiddels een

legende.Drie pond Dynomiet in

schoopskleren ! Zo onoonzienliik

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

prestoties!

professionele lavoliteiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

met de volgende oonbieding:

Nu is de Bondido ll uitgebreid met een

keuzeschokeloor op de Alle Metolen'

stond. Je kunt nu kiezen voor

Normool of Auto-tune.

Stondoord uitgevoerd

met verbeterde bruine open

zoekschiif met flexibele kobel.

Deze oonbieding is geldig bii de firmo

Detect en olle erkendeTesoro deolers,

u kriigt von hen de bekende
Gooien met kortingen is niets

voor ons, moor omdot het gebruik

von de iuiste zoekschiif de

Goudgele Gorontiekqort,

lmporteur: Gert Gesink Enschede

Teh 053-30051 2, Fox; 053-302192

BANDIDO
MET 

4
ZOEKSCHIJVEN

NU VANAF

r ó95,



Detector
ma,ga,zlng INHOUD:

Gebruikerservaring
C-Scope TR 330

a

Detector Mogozine is een

verenigingsblod von

"De Detector Amoteur" en

verschijnt elke 2 moonden.

Redactieadres:

De DetectorAmoteur
Honebolken 153

9205 CL Drochten

Tel. 05 I 20 30403
Fox 05 I 20-30403(7)

Advertenties:
Toieven oÞ oonvroog btj de redoctie

Het bestuur behoudt zich het recht

voor odvertent-tes zonder opgove

von redenen te weþeren.

Redactie:

C B. Leenheer (hoofdredoaeur)

N. Leenheer

R. de Heer
A. Folkerts

C. Ceslnk

D Eekhof
W. Kuypers

Adviseurs en
medewerkers redactie:

J. von Bergen

H.EJ. von Beuningen

R/. Bos

D Drls

B. Dubbe

Dhr. KPJ Fober

C. von Hengel

M A Holtnton
Dr. lr. C.MM Houben

L. de Moulìn

Vormgeving en layout:

A.M.W. Leenheer

N. Leenheer

Druk:
Necumdruk Drochten

@ Copynght
Nrets ui¿ deze uitgove mog
worden verueelvuldigd en/of

oÞenboor gemookt door middel
von druk fotogrofie, microfilm

of op weke wtjze

don oolT zonder vooroþoonde,

schnfteltlke toestemming von de

redoctie

Sluitingsdatum kopij
25 juli a.s.

Boxelaar vindt
een eeuwenoude
Keltische munt
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Van het bestuur

Metaaldetectors, een gevoelige zaak 3

Detectornieuws

Museumnieuws

Voor u gelezen

Vraagbaak

Aanmeldin gsfo rm ulier metaalvondst

Occasions en opgravertjes

Foto's omslag:
links: Alben Folkerts, onze nieuwe secretaris

Rechts: Prachtige 13.1r4e eeuwse gesp, gevonden door Greetje Born
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EEN 
'TAPVOORWA/ARTS

lØat gaat de tijd toch
snel. Zo vier je Oud en

Nieuw en zo is het weer
"7ßmer".

Gelukkig zijn er deze

keer geen bezorgdheden te

melden, maar kan ik
volstaan met een "terugblik"

op het afgelopen halfjaar.

Ik ben blij u te

kunnen vertellen, dat wij als

vereniging op de goede weg

zijn, alhoewel nog lang niet

over de "finish". In april
hebben ìØim lØoudstra en

ondergetekende een gesprek

gevoerd met de A..w.N. en

enkele concrete aßpraken

gemaakt over het uirwisselen

van elkaars programma's,
het schrijven van anikelen

in elkaars "clubblad" en

over de mogelijkheid (dit
wordt nog in het bestuur

van de n.w.¡q. besproken)

Yoor onze leden om voor
f ro,- per jaar lid te

worden van de a.w.N.,
evenwel mnder he t blad
"'Westerheem" te

onwangen, maar wel met

recht van deelname aan hun
activiteiten.'ì?aarschij n lijk
kunnen we u hierover in het
volgende nummer meer

venellen.

Verder wil het Fnes

Museum te Leeuwarden
(behorend tot de

belangrijkste musea van ons

land) de mogelijkhe id in
overwegmg nemen om na

hun verbouwing een

expositie in te richten van

onze detectorvondsten.

Dat klinkt dus

allemaal heel goed, maar

bedenk wel, dat wij met zijn
a.llen kunnen zorgen dat we

op die goede weg blijven
door ons aan de regels te

houden enz. want een

gezonde, sterke vereniging is

uiteraard van groot belang

om ook in de toekomst tc

kunnnen blijven zoeken.

Maar genoeg

gepraat, u bent weer op de

hoogte en weet dat het
bestuur er alles aan doet om
deze stap voorwaarts te laten

volgen door vele andere.

L. Haak

In ons vorige

magazine heeft u een

voorstel tot wijziging van de

monumentenwet en enkele

citaten uit een artikel,

gepubliceerd in het
trjdschrift "Politie, dier en

milieu" kunnen lezen.

Natuurlijk hebben

we direct actie ondernomen
en contact gezncht met de

n.o.n.. Hieruit bleek, dat dit
voorstel een proeftekst is

van jaren terug en dat dit op

het ogenblik helemaal niet
speelt. In het artikel

"Metaaldetectors een

gevoelige zaak 3" kunt u
lezen dat er nu hele andere

zaken spelen. Zaken,
waarbij op een goede manier

rekening met ons wordt
gehouden.

Ook is er een brief
naar de redactie van
"Politie, dier en milieu"
gegaan om te Protesteren
tegen de hetze, die op deze

manier gevoerd wordt tegen

detectoramateurs.

Al met al viel het dus

gelukkig mee en kunnen we

tevreden zijn met de

resultaten tot nu toe.

Blijf wel uw vondsten
melden; laa¡zien, dat niet

alleen het bestuur, maar ook
de leden er alles aan doen

om de verstandhouding met

de officiele archeologie te

optimaliseren.

2

7nd,s u wellicht weet, houdt de vereniging elk jaar een

ledenvergadering.

Omdat de animo om deze vergadering bij te wonen
vorig jaar zeer klein was, heeft het bescuur besloten eerst te

bekijken hoeveel belangstelling er is, alvorens de plaats en

datum van dezrvergadering vast te stellen.

Belangstellenden dienen zich telefonisch op te geven bij de

voo rzitter. T el. o5rzo-zzßo4
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HET I5 NU VI'F
VOOR TWAATF

TEDENVERGADERING

/ or dcte ctot 
^MATFURl--t'

B¡sruun
Yoonitter [. Haak

Yice-voonitter: T.folkman

Secretaris ÀJ. folkerts

Penningmeeten W.Woudstn

le Beluurslid: D. tekhof

Hooldndacteur: CB.leenheer

htveld 12

Tel.0512012804

Rembnndtstnat 2J

lel. 057 I 2J28ii
Ridderspoor20

lel. / tu 03451-10067

l'lelkensstate ló

Tel.058-óó1818

Peahkar 47

Tel. 05 138-lóó70

llanebalken lJ3

Tel. / tax 0Jll0j040l

9202 t-ll

719 r BB

4t43 Gt

892J AP

050 I Tt-

9205 CL

Ieeuwarden

Joure

l-roxmrscsrp
Het lidínatschap van dere venniging loopt altijd per kahnderjur en wordt ronder opregging

altijd stikwijgend verlengd met een jaar. Degenen dìe in de loop yân hei jur l0etreden,

ontvangen alle reeds eerder yerschenen nummers van het lopende laar. 0pregging dient

uherlijk op I augustus schriftelijk binnen te zijn De contributie per lid bedna¡ I 47,50 per

jaar. Voor gerinsleden gddt een aantrekkelijke korting.

Gi¡o: ló75000, Bank: ING nr. ó7.80.04.900,
t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden.
Ledenadministratie : Wim Woudst¡a, Melkemastate ló,
8925 AP Leeuwarden, 058-óó1818



/v\ ETAAL D ETECTO R5,

Na alle negatieve publiciteit kan ik nu toch ook wat positieve geluiden
laten horen oyer onze hobby. Arne Haytsma van de R.O.B. liet mij
weten, dat ze daar de laatste tijd steeds meer vondstmeldingen
binnen krijgen van leden v¿¡n onze vereniging. Op het moment zit de
R.O.B. midden in een reorganisatie, omdat het beleid in de toekomst
meer gericht zal ziin op het behoud van alle resterende
archeologische monumenten op de plaats rrraztr ze zich bevinden.
Opgravingen vinden alleen maar plaats wanneer sites direct bedreigd
worden door woningbouw en wegenaanleg.
Yoorlopig heeft men de handen vol aan bijvoorbeeld het Kopse

Plateau in Nijmegen en de tracées va¡r de Hoge Snelheidstrein door
Holland en de Betuwegoederentrein.
ln de tweede helft van dit iaar moet de reorganisatie afgerond zijn.
Dan wordt de tekst in het R.O.B-foldertje met richtlijnen en

informatie ook aangepast.

at foldertje zal te waarin de n.o.e. geïnteresseerd is, ten

zijner tijd als bijlage in tweede een culturele, wac dat betreft

ons blad worden heeft iedere provincie een

,1,, 
";i¡i." 

gevoegd. Een ander idee museumconsulent, die behulpzaam kan

,. van Arne wordt dan ook zijn 6ij het opzetten van exposities en
:r':¡1"1;'ritt*' 

handen en ten derde een economische waarde.

EEN C,EVOELIC,E ZAAK 3

voeten gegeven, namelijk het opstellen

van convenanten met verenigingen, die

zich bezig houden op archeologisch

rerrein. De DetectorAmateu¡ mec zijn

ongeveer rroo actieve leden wordt zeker

niet vergeten, omdat wij een enorm

reservoir vormen aan informatie en

hulpkrachten tijdens opgravingen en

veldverkenningen. Het hooÉd van de

informatie- en computerafcleling van de

n.o.s. wordt gevraagd een eenvoudig

meldingsformulier te maken, waarop

wij onze meldingen kunnen doorgeven.

Te zijner tijd wordt het bestuur

uitgenodigd om te komen praten met

de n.o.s.. Voor wat betreft de

vondsten, die we al gedaan hebben,

nogmaals het verzoek om die te

melden, ook al heb je zr aJ jaren in

huis. Ze hebben een zekere waarde; in

de eerste plaacs een wetenschappelijke,

\Øil je je vondsten verkopen,

biedt ze dan eerst aan bij locale musea.

Geef ze desnoods in bruikleen met een

koopoptie. Verkoop je toch iets aan

derden, noteer in dat geval naam en

adres van de nieuwe eigenaar, zodat bij

een eventueel wetenschappelijk

onderzoek kan worden nagegaan waar

iets zich bevindt. \(/etenschap pers

zullen zich via ons blad tot jullie

wenden met specifieke verzoeken om

informatie en vondsten. Geef zr die

gegevens, dat bevordert de goede

verstandhouding en biedt ons de

mogelijkheid om in de toekomst ook

nogbezigte blijven met onze boeiende

hobby.

T

Albert Folkens

Ous¡r¡i¡D MAAKT
oNBEMtN_D,

DE DETECTOR AlInrrun
IN DE PERS

Zods bekend bestaat de

Detector Amateur nu ruim z jaar.
'!fe 

hebbe n een flinke ledenaanwas

gehad, maar het kan nog beter.

Uit ervaring is gebleken, dat er nogal

wat reacties komen op anikeltjes in de

huis-aan-huisbladen. Gewoon een

persbericht sturen heeft geen zin, die

verdwijnt op de grote hoop of in de

prullebak, zonde van ons geld.

Nee, we moeten zelf actief aan

de weg timmeren. Een krant bellen

levert soms resultaat op maar nog beter

is, dat we ze een kant en klaar interview

Ieveren. Ons redactielid en secretaris,

Albe n Folkerts, is van professie

journalist voor een reeks van huis-aan-

huisbladen in her rivierengebied en

kent wat dat betreft het klappen van de

aveep. Onze vraag is nu, wie wil er

geïnterviewd worden en welke huis-

aan-huisbladen krijg je zoal in je

brievenbus. Alben zal ook zelfactiefop

pad gaan.

Een gunstig nevenefFect is, dat

we zo ook een collectie interviews

krijgen voor ons eigen magazine, zie het

vorige en dit nummer er maar op na,

hoe dat er uit ziet.

Voor aßpraken om een

gesprekje te voeren en foto's te maken,

kun je Âlbert in de avonduren bellen:

tel. o345r-18o67 ofoverdag op oro-

4fiJzjo (6.9.9. z1t, zlz).
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TE'ORO TOLTEC II

I

Tesoro komt met een

nieuwe detector op de

mark, de Toltec ll. Die
vervangt de Toltec 100.

Opmerkelijk is dat Tesoro
de meter apart van de

bedieningskast op de steel
heeft gemonteerd, Ook dit
model is nu in robuuste
kunststof uitgevoerd,
De Toltec ll is makkelijk te
bedienen en kan

beschouwd worden als

een model voor zowel
beginners als gevorderden.
Met name door de stabiele

meter geschikt voor de

detector-hobbyist, die veel
op "moderne"
recreatieterrei nen zoekt.
Stabiele detector te
vergelijken met de oude

Golden Sabre van Tesoro.
Geen knop voor de

grondontstoring, dus

makkelijk te bedienen.
Prijs f 1895,-.

KTEDING-
H'N

Detection Systems Holland
heeft een speciale

kledinglijn opgezet voor de

zoeker, die in regen en

wind op pad gaat.

De kleding bestaat uit
broeken, jassen en truien,
die in weer en wind
uitstekende bescherming
bieden en lekker warm
zitten. De kleur is

legergroen.
Gevoerde jassen f 40,-,
gewatteerde broeken
f 37.50, wollen truien
f 37.50 (alle gangbare

maten).

NIEUWE MODULE
4 TREA'URE BARON

Er is een nieuwe module ontwikkeld voor de Treasure
Baron. Deze kan door middel van l.e.d.'s aangeven wat
voor materiaal er onder de schotel zit (goud, zilver, ijzer
enz.). Wilt u meer informatie, bel dan naar de importeur,
Ton van Broekhoven, tel. 0 I 0-4 I 99096.

Uz
ñ
(,

t
d.
oF
UU
f-uô

/V\ARO SYTE/v1S
UITGEBREI D!

Met ingang van I juni 1994 heeft MARO systems
het dealerschap van C-Scope en Fisher erbi¡. Wij

zijn nu dealer van White!, Garrett, Viking,
Fieldmaster en de bovengenoemde merken. Dit

houdt dus in dat wij een riante keus aan detectoren
hebben. Ook lever-en wij complete huisalarm-

installaties voor f 625,-.

En vanaf juli onze vernieuwde zaak openingstreffer:
de eerste 5 klanten die een detector boven de

f 500,- kopen, krijgen een gouden dukaat gratis.

Dus genoeg reden om een gauw langs te komen in
Noordwiik.

ts uw
ZOEKMAAT

AL tID VAN

ONZE

VERENIGING?



WH ITE'S SPECTRU/V\
Uw detector is opgevoerd
met het specifìeke doel de

detectiediepte in de grond
te vergroten. Dit is gedaan

door het niveau van de
door de schotel
uitgestraalde magnetische
energie 4x zo groot te
maken.

Op uw Spectrum kan

gekozen worden tussen
twee energ¡eniveaus, n.l.

Transmit Power Hlgh 1=
standaard zoekwaarde) en

Transmit Power Low
(optie).
ln de nieuwe (opgevoerde
situatie) is in de stand High
de uitgestraalde
magnetische energie 4x zo
groot als in High voor het
oPvoeren.
Het stroomverbruik uit de
accu is hierbij toegenomen
met zo'n 75 %, zodat er
met een acculading nu

plusminus 4,5 uur gezocht
kan worden i.p.v. 7 uur.

Nu de stand Transmit
Power Low. Ook deze
stand is veranderd en wel
zo, dat deze stand qua

stroomverbruik en

zoekdiepte ongeveer te
vergelijken is met de stand
High voor het opvoeren.

Nu het effect:

Het effect van het 4x zo
sterke uitgestraalde
magnetische veld is vooral
merkbaar en meetbaar in

de grond. De door mij
gemeten extra diepte in de
grond ligt rond de 35 %.

lndien u graag zelf het
verschil wilt meten,
begraaf dan gelijke muntjes
plat liggend op
verschillende diepte en

vergelijk het maximum
dieptebereik in de grond,
met een andere - niet
opgevoerde - Spectrum, of
vergelilk het eventueel met

de Low Transmit Power
Stand van uw eigen

opgevoerde Spectrum.
Let opl Belangrijk!
Voer voor het testen een

goede airbalance-
groundbalance uit en doe
dit ook na elke
verandering in Transmit
Power Mode of Preamp
Gain!

Het effect van het
opvoeren is in een

luchttest bi1 Preamp Gain I

en AC Sens 70 wel
meetbaar, doch in mindere
mate, dan in de grond en

bij hoge Preamp Gain en

AC Sens instellingen bijna
niet meer. Dat komt
doordat bij hoge

gevoeligheidsi nstellingen in

een luchttest de

theoretisch haalbare

maximum diepte voor dat
testvoorwerp en die
schotel benaderd wordt.
Hoe sterk je het
magnetische veld ook zou
maken, verder dan dat
maximum kom je niet.

ln de grond is de situatie
anders. Het magnetische
veld van de schotel wordt
tegengehouden en

verzwakt door de grond,
zodat het dieptebereik
flink afneemt. Een sterker
magnetisch veld heeft nu

wel een duidelijk effect: er
is meer "Power" om in de

grond te dringen en er is

een duidelijke dieptewinst.

Goed nieuws voor de
detectorzoeke¡s ln
Frìesland. Er komt een
boek over de Frlese maten
en gewlchten. Vorm,
gebruikt massa enz. van de

rnerendeels loden
gewichten. Naast tientallen
foto's komen er
tekeningen ¡n te staan met
de abeeldlngen van de in
Friesland gevonden loden
gewlchten. Veel steden en

enkele grìetenlìen kregen
in de loop van de tijd
steeds weer andere
merken op de gewichten
en maten. Aan de ltand.¿an
archiefondezoek ziJn biina
alle merken dle tot duwer
gevonden zijn toe te
schrijven aeR stedên,
grietenilen, kloosters en

heersers.

Ook de tgd na 1820, toen
het metrleke steïsel haar
lntrede deed, wordt
uhvoering beschreven met
atTondiss€mentsmerken,

¡aarletters en de vroegste

laarletter van Leeuwarden,
Sneek en Heerenveen.
Mochten er zoekers

VERG ROTING DETECTI EDI E PTE

tvlETEN EN WEGEN
IN FRI Ef tANÞ
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GROITE HOU:NrEG 97, L944 HB BSITERWIJI(
TELEFOON 025 LO - 25457

DE

ZAKEN VOOR NOORD TNi ZIJID HOLLAND
lAN 9:00 T0T ZZ:AA 7 I}AGEN PIR lryITK

GROOTSTE

SERVICE

MARO
STSTEMS
TEL: 01719-47821

JAN KL00SSTRAAI I6, 220I Pt^i N00RDl¡JIJK

HET ADRES VOOR DE BESTE SERViCE.

De officiele opening van de zaak
is 20 augustus. U bent van harte
welkonr.0p deze openingsdag krijqt
iedere koper een zilveren rijksdaa,ì-der
van v'oor l940.En zoal-s gewoonÌijk
staat de koffie klaar.

* SandpiPer

GARRE'T'II

DE OFFICIELE
OPENING VAN

DE Z.{AK IS
27 AUGLIISTLIS



Vroet'n in d'èrde

Het dagelijkse leven te Sluis
van de l4e - l8e eeuw aan de
hand van bodemvondsten.

ln het archeolo-

gisch museum te

Aardenburg is aJ

vartaf 24 april een

tentoonstelling te
zien over een onderwerp, dat letter-
li¡k en figuurlijk diepgravend

genoemd mag worden, n.l. de

archeologie va¡¡ Sluis.

Geschiedenis von Sluis

Sluis, zoals een ieder bekend, groei-

de in de late middeleeuwen uit van

een eenvoudig gehucht tot één der
Yoornaamste havensteden van

Vlaanderen. Haar grote belang was

het gevolg van de gunstige ligging

aan de monding van het Zwin, de

deur naar Vlaanderen. Als voorha-

ven van Brugge zorgde deze ligging

voor een economische opbloei in de

l4e eeuw, een bloei, die zich door-

zette tot in de lóe eeuw. Deze stra-

tegisch en economisch sterke posi-

tie wekte tweeërlei streven op:

enerzijds om Sluis als concurrent te
verwoesten en anderzijds orrr Gon.

trole over de ståd te krijgen en zo

de toegang tot Vlaanderen te
beheersen. De eerste houding werd

uit economische naijver yooral aan-

genomen door grootsteden als

Brugge, Ze leidde tot een aantal

verwoestingen en plunderingen, die

desondanks de groei va¡r Sluis niet
konden stu¡ten. Met name de strate-

gische positie gaf 'aanleiding tot
belangrijke politieke gebeurtenissen

in of nabij Sluis.

Voor Sluis na¡îen bijv. de geweldda-

digheden Y¿rn de Honderdjarige

Oorlog tussen Frankrijk en Engeland

een .ranv:rng en wel met met de zee-

slag van I 340.

In 1572 leed Medinaceli, de gedood-

verfde opvolger van Alva, er bij aan-

komst in de Nederla¡¡den een kleirie

rTl Lr s e Lr lTl

in het verleden is er slechts een

enkele keer door de ofriciêle archeo.

logische instanties een opgraving

gedaan en niet zeer "diepgrayend"
van karakter.

Dit maakt het

werk, dat verricht
is en wordt door

amateurarcheo lo-

gen des te belangrijker. Zii hebben

ervoor gezorgd, dat niet al het

archeologiscþ ¡¡¿fs¡iaal verloren is

gegaan, waa¡ de ROB het bij gebrek

aan mankrachÇ middelen en tijd,
bijvoorbeeld bij het vrijkomen van

een waterput of afvalkuil bij bouw-

werkzaamheden het noodgedwon-

gen moest laten afweten. Zo is aan.

zienlijke Sluise archeologica terecht-
gekomen in particulier bezit, dat

niet voor openbare bezichtiging toe-
gankelijk is.

Amoteurarcheologen

De tentoonstelling is Yoor een

belangrijk deel uit het bezit van

deze amateurarcheologen opge-

bouwd. Zii toont een groot aantal

kwditatief hoogstaande voorwerpen

uit de I 4e - I 8e eeuw gegroepeerd

rond verschillende facetten van het

dagelijks leven: eten en drinken, kle-

ding en opsmuk, handel en Yeryoer,

geloof e.d.. Daarnaast zijn er een

aantal werkelijk kostbare voolaver-

pen te bezíchtigen, die gerust schat-

ten genoemd mogen worden.

D¡t laatste geldt evenzeer Yoor

archeologica afkomstig uit het

Raadhuis van de gemeente Sluis.

De tentoonstelling "Vroet'n in

d'èrde" is te bezichtigen tot I okúo-

ber op de volgende openingstijden:

zondag en maandag: 13.30 - 17.30

uur. d¡nsdag t/m vrijdag: 10.30 -

12,001 13.30 - 17.30 uur.

ln juli en augustus,

zaterdag en zondag: 13.30 - 17.30

uur. d¡nsdag t/m vrijdag: 10.30 -

t2.00/ t3.30- t7.30.

nederl'.9. Verschillende politieke
prominenten bezochten de stad:

Edward ll, Philips de Schone, Karel

de Stoute, Karel V, Willem van

Oranje en Maurits om er enkele te
noemen.

Meerdere keren werd Sluis bele-

gerd. Veroveringen gingen meestal

gepaard met verwoestingen en plun-

deringen. Gedurende de Opstand

was de stad afirisselend in Spaanse

en Staatse handen. ln I ó04 werd de

stad door Maurits veroverd en

ondanks pogingen van Spanje om de

stad te heroveren werd in ló48 Sluis

definitief een Nederlandse stad.

De Staten-Generaal beschouwde de

stad als één van haar belangrijkste
grensvestigingen en liet een paar

keer de versterkingen modernise-

ren. De bloeitijd was echter toen

reeds lang voorbij. Door de afslui-

ting van de grens verloor Sluis haar

traditionele achterland. De afsluiting
van de Schelde isoleerde de stad

economisch nog meer en bezegelde

haar lot.

Dagelíjks leven oon de hond von

bodemvondfen

Het toenmalig belang Y¡ur Sluis

komt thans met name tot uiting in

de nationale en internatÍonale

geschiedschrijving. De historlografi-

sche bekendheid da¡rkt Sluis uÌtslui-

tend aan schriftelijke bronnen en

getuigenissen, archeologische bron-

nen over Sluis zijn er welnig.

De reden hiervoor is vrij eenvoudig:
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SPREIÍEN IS ZIr'tr/Eß-

Taxatie: flfl. 4500,-
(aangemeld)

Deze zeldzame Romeinse
gouden aureus van Keizerin

Faustina II is op een akker
gevonden waar al veel

gezocht is. Beft de Ruiter uit
Steenwijk die met de White's

Dagle Spectrum zoekt:
"'t Is gewoon

het beste apparaat dat voor
geld te koop is, Ík zou

geen ander meer
willen hebben".

Taxatie: Hfl. 2OOO,-

(aangemeld)

Deze 22 karaats gouden rtng,
welke gemaakt is in 1754

is gevonden
met de WhÍte's SÍIver Eagle.

Eigenaar Hans Fabriek uit
Wolvega (Frl);

"Met een WhÍte's detector heb
ik de zekerheid dat ik niets

oversla",

z'ldiIJGEN IS

Taxatie: fìfl. 25OO,-

(aangemelcl)

Wn gouden,l6e eeuwse schoen-
gesp met Amsterdamse keurmerken.

Gevonden met de WhÍtc's
Eagle SL'9O.'Lucky' Henk Jansen
uit Amsterdam vindh 'lk rÍjd lÍever

Mercedes dan Daf.

Ta,ratie: Hfl. 55O,-

Dit is een unieke zilveÍen pennÍng
die gegraveerd is op een stoter

(munt) uit 1590.
flij is in Kampen met een Whtto's
Calnmaotar Classlc Z gevonden.
De tekst luidh 'Het beste stuk van
't huisbedrijf, dat is een goed en

handzaam wijfl.
De vlnder: 'Danßzij o.a. de White's
BIue max 95O schotel haal ìk nu

dÍeptes waar andere detectoren een
punç¡e aan kunnen zuÍgen'.

Taxatie: Hfl. 9OOO,-

(aangemeld)

Tijdens het zoekweekend
in Engeland vond
Lammert Hummel uit
Flendrik ldo Ambacht met zijn
Spectrum eeh 7e-eeuwse
FDC gouden Merovingische
TYemissis op een plek waar al
een paar honderd mensen
hadden gezocht.
Lammert: "Moet ik nu echt
nog wat zeggen?".

Taxatie: Hfl. 600.-

(aangemeld)

In het buitengebied van Olst
werd door Henk Niezen deze
prachtige randbijl (rOOO v,C.)
uit de bronstijd gevonden met
een WhÍte's CoÍnmaster
ClassÍc lL Henk: "lk kan
iedereen een Classic ll
aanbevelen, WhÍte's still going
strong".

Importeur WI.IITE'S: Detection Systems llolland
R. de lleer

Veerpad 2, 8.276 AP Zalk, Tel.Æax. 0õ203,6,õ91, Autotelefoon o6,52926,A25



INGEZONDEN
YOOR DE
VO N DST

VAN HET

PE LC'RILMí-
tN5tc,N E

Ceachte redactie,

Ik wil mij grâag eanmelden voor de

vondst van het jaar, categorie
"religie".

Ik vond namelijk afgelopen

zomer tijdens een archeologische

opgraving een mooi pelgrimsinsigne

voorstellende St. Maarten zittende
te paard, diezijn mantel deelt met

een erme.

Het mooie van deze vondst is

dat hij in samenwerking is

gevonden, en wel met de heer

Vincent van Vilsteren, verbonden

aan het Drents museum te Assen.

Ook aanwezig waren Ko Iænting,

auteur van hec prachtige boek over

Bourtange en Jan Tillema, één van

de vinders van de kleine schat van

Coevorden.

Het leuke van het vinden

was, dat er aJ. zeker drie zeer

gedreven "detecto rneuzen",

waaronder bovengenoemden, de

plaats zorgvuldig hadden afgezncht.

Na hen probeerde ik het weer eens

en ja, ik haalde het mooie voorwerp

omhoog. Iedereen was enthousiast

en Van Vilsteren wist te vertellen,

dat dit het tweede exemplaar was,

ooit in Drente gevonden. De plek

waar ik het vond was onder een

brug, die toegang verschafte naar

het kasteel. Dit verhaal bevestigt

ook, dac de archeologen niet alle

detectoramateurs over één kam

scheren. Ook bewerkstelligde deze

detectorvondst, dat de stichting
s.e.u. direct drie nieuwe \Øhite's

metaaldetectors kocht. Daaruit

blijkt, dat niet alle archeologen een

bord voor hun kop hebben.

Hoogachtend,
H. Tingen, Schoonebeek

Zoeken ? Prima....¡
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden bij......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630
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Bij aanschaf van een tumbler, metalfinish gratis

ndaaldetætors Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond

De grootste in
ZuidNederland

Nrr 1799. \Lt ll+9. I
Alle modellen uit voorraad leverbaar I

Leden van de Detector Amateur krijgen 5o/o korting I

GELAN
MEIAALDFTECTOREN BV
Bedrilvenweg l7
5272 PA Sint-Michielsgestel
Nederland
Teìefoon 04105-12949*

û
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FEATURES
I Vide ronge discriminotion
I Eosy fune, on/off confrol
I Touch-ponel outo re-tune
I Fotigue-free professionol stem

design
I L¡ghfweight, eosy to use
I lsocon woterproof seorch-heod
l2 x 9 volt power source (PPO or

equivolent
I Stereo heodphone sockef
I Twistlock eosy stem odjust
I All metol mode

NEW
CSóóO

SUPERIOR }ÍETAI DETECTORS
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DE C-',COPE TR }]O

en gebruikerstest is niet

meer dan de ervaring
van één gebruiker.

Bekijk en gebruik,
indien mogelijk, zoveel

mogelijk detectors,

voordat u tot aankoop

vân een detector overgaat.

Denk goed na (en wees reëel) over

de plaatsen waâr u hoofdzakelijk
wilt gaan zoeken en de zaken, die u

zou willen vinden.

De C-Scope 33o sta.mc uit de

beginjaren mchtig en Functioneert

op een frequentie ven roo KHz
(kilohertz). Een voor deze tijd
o n gebruikelij ke freq uen tie.

Vandaar, dat we hier even bij
stilstaan, Onze huidige detectors

werken vrijwel allemaal op lagere

frequenties, zo tussen de 4,5 en zo

KHz. Door veel fabrikancen

aangeduid als vI-r detectoren.

Over het a-lgemeen kan gezegd

worden, dat hoe lager de frequentie

is, des te dieper de detector de

grond penetreert. Tê vergelijken

met de bassen van de stereo. Je

hoorc de "House" van de

buurjor.gen 3 huizen verder nu

eenmaal vanwege de bassen en niet
vanwege de hogere tonen van de

zang. Têgenover hec voordeel van de

vergrote dieptewerking van lage

frequenties staan nadelen, zoals een

hoger stroomverbruik en het

afnemen van het discriminatie-

vermogen. Met name de

gevoeligheid voor i)zer en mineralen

neemt toe en de gevoeligheid voor

goud neemt, vooral bij de lagere

frequenties, af De doorsnee vLF-

motion detector heeft meestal een

frequentie tussen de 4,5 en n,5
KHz. De meeste echte
"gouddetectors" (voor gebruik op

goudvelden in Australië en

Amerika) functioneren op

frequenties tussen de ry en zo KHz.

De indertij d veelgebruikte

frequentie van roo KHz had het

voordeel dat de discriminatie zeer

precies afgesteld kon worden.
Dic gebeurde bij de toen gefabri-

ceerde detectors, zoals de C-Scope

TR l3o, veelal standaard op een

punt, det Êjn ijzer, zoals spijkertjes,

boutjes, stukjes roest, etc. net

afgewezen werden. Massief ijzer,

zoals dikke bouten, messen, sleutels

en speerpunten werden wel

aangegeven, al was de detector er

niet gek op. Echter bij alle non-

ferro metalen was het spekkie voor
het bekkie. Bij koper, brons, zilver

of goud reageert een roo KHz-
detector ongewoon fel.

Een ander voordeel van die

hoge frequentie was, dat je de

detector als een waanzinnige heen

en weer kon zwaaien. Hij miste

niets, elk nietig non-ferro voorwerp,

dat de schotel langs zag flimen,

meldde zich uit volle borst bij de

gebruiker.

Nog een voordeel van die roo

KHz is hec feit, dat de detector

behoorlijk stabiel blijft op

gemineraliseerde grond. Dit werd

nog versterkt doordat de fabrikant
meestal koos voor een wide-scan

zoekspoel op deze detectors.

Het resultaat was een detector, die

zeer geschikt was voor met tjzer

bezaaide, gemineraliseerde grond.
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UwPULSE
Specifications
t-ength -@-.................. Exended ............................. 5o'

Collapsed ............................ 31'
Weight9.................. Complere (with Headset) ..... 5.3 lbs.

Handle and Search Co¡l ......2 4 lbs.

Control Housin9....................2.4 lbs.

Transmit Frequency...............................................5,333 pulses

per second

crystal controlled

Audio Target Response (Headset).......................VCO-

Visual Target Response ............ l. LEOO

2. LCD bar graPho

Headset ............. ........................Waterprooí,

Piezo Electric

lnterchangeablE................... No
Ground Balance Required....................................N0

Search Molion Required........................................No

0etachable Control Housing for Hipmounting ...... yes

Salt Water/Fresh Water Operation ........................Yes

Land Operation ..........Yes

Submersible ................ to 250 feet

Target lO/Discrimination......................... No

Tuner knob
adjusts for
maxrmum
sensit¡vity

Liquid crystal display
shows signal strength
and battery condition

L¡ghÈemitting
diode flashes
over larget

Volume knob
adjusts aud¡o
target signal

GELAN
METAALDETECTOREN B V
Bedrijvenweg 17
527 2 P A Sint-Michielssestel
Nede¡land
Telefoon 04lO5-12949-
Telefax 04l05-15658

Search Co¡l Type .................................. Dual coil, Non-

inductive balance

Diameter................8'

Shie|ding................1 OO% ESt 
@

lnterchangeable..... No

Batter¡es ................-...(S)1.S-Vott, AA

Battery 1ir3........ ....carbon .,.............ålllïi,,.
Alkaf ine..................100+ hours
N¡cads....................20-25 hours

Automatic Batlery Check........................Yes

Operating Temperature.......................... 32-1 20'F

FISI{ERGI

VERKOOP IVERHUUR
METAALDETECTOREN

Palambangstraat 5

1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 officieel dealer van:

sraas na 1e.oo uur @a

'GEKO'
DETECTORS

DIVERSE MERKEN

De Crimpen 9, 1921 BW Akersloot,
telefoon 02513-13958

De Rozendijk 29,1791 PD Den Burg, Texel

VERKOOP VAN O.A.

TEXAS
COMPASS
TESORO
FISHER
o'RloN
KEENE
C-SCOPE
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Eerste detector

Dìt was mijn eerste detector.

Ik kocht dezebrj mijn toenmalige

werkgever: een zaak voor

eleccronica. Ik werkce daar en door

de dealerzoekende importeur
Hakkers werd me deze machine

^angepra 
t. Een paar jaar later heb

ik nog een tijdje een Metadec

gehad, maar die vond ik re z.NaaÍ.

Bovendien zocht ik toch meer in de

binnenstad en daar vìel ik altijd (!)

weer terug op de 33o.

De CScope TR 330 b zeer gevoelig voor dunne

zilveren kopjes en oboolt¡èq zools deze uit de l 3e
eeuw.

Samengevat

De combinatic van 6 inch
wide-scan spoel, roo MHz,
vedergewicht en de handige

resetknop voor de grondinstelling,
maakt dezæ detecto r op zijn terrein,

zoals bouwputcen en stortgrond,
moeilijk te verslaan. Wie op dit
moment een dergelijke detector

zoekr, zal flink zijn best moeten

doen. Tweedehands zijn ze

nauwelijks meer te krijgen.

Ze kosten tussen de twee- en

driehonderd gulden. \flie iets

dergelijks nieuw zoekt, heeft het

ook niet gemakkelijk. Een rondje

langs enkele Nederlandse dealers en

importeurs leve rde niet veel op.

Er zijn inderdaad detectors

verkrijgbaar met eet.r hoge

frequentie. Zo tussen de 8o en roo
KHz, maar deze hebben allemaal

een grotere spoel. Ook zijnze geen

van a.[en in het bezit van zo'n

handige resetknop op de handgreep,

die bij verloop van de basistoon

deze weer op de juiste plek zet.

Daarbij benaderen maar enkelen

het vedergewicht van de C-Scope

TR 33o.

De importeur Gelan heeft
een open oog en oof voof vragen

naar dit soort detectoren en ls nlet
onwelwillend om naar

mogelijkheden ce zoeken om weer

een dergelij k soo¡t metaaldetector

op de markt te brengen of
bestaande detectoren te

modificeren. Bel voor vragen en/of
verdere informatie naar Gelan.

De conclusie magzijn, dat
C-Scope begin jaren achtig een

unieke detector heeft gebouwd, die

heden ten dage op zijn terrein nog

op een uitstekend niveau presteert

en zijn prijs nog volop waard blijkt
te zi)n.

F.M. Breibach, Dordrecht

VOND'TVAN HET'AAR
1994

De volgende prijzen zijn door de hieronder

beschikbaar gesteld;

vermelde importeurs

Sienden

l''lun ten

Gebruiksvoorwerpen

I'liliaria

Religie/devotionalia

I zilveren miniatuurdetectors

I Waadpak

3-delige schepperuet

I Goudset testkirtje

I Ultræoon cleaner

rt

Voor de catagorie "divenen" wordt door de vereniging het boek "Schans op de

grens" be.schikbær gerteld.

Alle pri¡winnaan ontvangen bovendien een venamelband voor 2 jaar

magazrneJ.
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l(ooisÍa lletaaldetectoren

T. v. Broekhoven

Gelan I'letaaldetectoren BV

[a- Detect Gert Ge¡ink

Detection Systems Holland

Hsr GrxErM YAN DE SToRTPLAATS
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THS metaaldetectíe @rFAX,
of Q),

Ru Par¡ístt. 
'-22 2552CS

tFTItÊ

TRX

TRX

D2
D2

A lJTO

F r95
F 275
F 215
F 335

Primo detectors voor de ionge hobbyist

Industrieweg 35,3641 RK Mijdrecht
Tel.'J2979 - 84713

OfÊcieel dealer van;

COMPASS, BOUNTY HUNTER,
EN ANDERE MERKEN

Bel voor een aßpraak;

02979-84713

AUTO

FLþ5
FL 8Êó

FL ø-5
FLÆ
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afzonderlij k uitgebreid beschrijft.

Uiteraard is een literatuuroverzicht

oPgenomen.

"Geslogen æZutphen" door LJ.A" von Beek en

J. Fortuyn Drooglever.

U¡tgeveili De WalburyÞeß

t.s.B.N.90-60t t-7034

Prijs f 15,-

Cahiers lokale en
re gi o n ol e gesc hi edenis

De deeltjes : " Dorps geschiedenis :

bewoning en bewoners",

r.s.B.N. 9o6orr.8r8.9,
"Stadsgeschiedenis",

I.s.B.N. 9o6ott.67r.z en

"Materiële cultuur: huisraad,

kleding en bedrijfsgereedschap",

r.s.B.N. 9o6o1.6o4.6,
heb ik doorgenomen en ik kan niec

anders doen, dan ze aanbevelen aan

iedereen, die serieus wil omgaan

metzijn hobby.
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'Geslogen te Zutphen";
een hebbeding voor de ware munten verzamelaar.

Munten worden alsinds
eeuwen geslagen in
munthuizen. Dat zijn
gespecial iseerde technisc he
bedrijven, w¿¡ar naast munten
ook allerlei andere op
munten gelijkende
voorwerpen worden
vervaardigd.

en )aar of
vierhonderd geleden

kende ons land een

heel sæl provinciale
munthuizen en enkele stedelijke,

waaronder die van Zutphen.
Officieel werd het munthuis van

Zutphen pas in 16o6 erkend, maar

uit het gedegen historische

onderzoek van de nvee opstellers

van dit boekje blijken de oudste

munten uit die stad reeds in 1478

geslagen tezijn. Het stadsbestuur

bleek in de gelegenheid te zijn het

vorstelij ke monopolie te ontduiken
en men kon met cussenpozen

zelfstandig munten slâan tot 1692,

want toen werd men afgekocht door
de Scaten-Ceneraal.

Het was voor de

stadsbestuurders soms behoorlij k
lucratief om zelf munten in omloop
le brengen, zeker wanneer deze van

min derwaardìge kwali teit waren,

Het boekje beschrijft
achtereenvolgens de historie van de

muntslag in de heerlijkheid
Zutphen, waarna een uitgebreide

catalogus iedere munt nog eens

Zilver sierde de cafels der

rijken, maar staal was bij uitsæk het

materiaal waâr men vorken van

maakce na een korte periode, waarin

deze in tin werden uitgevoerd.

De vork wordt wel in verband

gebracht met de opkomst van de

aardap pel als volksvoedsel,

Boeien de vraagstellin gen, die

op antwoord wachten, vind je in

deze boekjes. Helaas ontbreekt de

ruimte om ze hier allemaal op rc
sommen. Maar dat is de bedoeling

ook niec, De Cahiers voor lokale en

regionale geschiedenis kosten

f tt,-.

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO-
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AIRCONDITIONER

I Verrijdbaar

I Capaciteit liefst 160M3 per uur

I Eenergiezuinig, max 350Watt

I lngebouwde ontvochtiger voor

extra koel gwoel

I Zwenkende lamellen voor

optimale spreiding

f Grote blower dus geruisarm

I Afmetingen 25 x 35 x 68cm

I Gewicht 16 kg

I 1 jaar volledige garantie

HANDETSONDERNEMING

D,J,tÆÆN
Pieter Maatstraall2
1777 AP Hippolytushoef
Telz02279 3286 Fax: 022793286

Geheel vrfiblilvende demonstratie na telefonlsche afspraak

Voor clubleden 5% EXTRA korting

;ffi".u*ãoils 9 9 S, -,,.",-",*
ONZE PRIJ

AANBEVOTEN BOEKEN,
BEL DETEfi: 053-300512

B ì SUrcsVO] UOIIGII TIT DI TTTTÀIDTITOOI,

door Gerl Gesink, 229 pog,200 folo's ................................................... f 29,90

B 2 GTAIOC{JI DI }ltDtnüþ$ tlJnil VAN I t0ó lot heden,

Mevius l 994 ............................... 1 495

B 3 Uitvøkoril (koperen munten 7 hov.l

B 4 oltt0cl,s 
'/ilt 

DI zt]vfiilt tuliltil 7 novtilc'Ëil r546-1 795. dæl I

(Wesl tldqlondl .........................11 ,25

B 5 GIAI0CTJS VAil Dr ilr.VrRfti tulÍ$l 7 PnOVlildil 154ó-1795. deel 2

(l{oord en 0osl llederlond} - .........11,25

B ó GrÀl0c'{ls YÀll lllDtRUlOsI BflÄtl'fll RKüflIPtlllllllctll

door A. Kooy- ............................... 5495

B8 qlAtoots,Df tutililì/til¡fl,q'É1790 t987 ........ t8,55

B9 QIA|,0G|,S,rulilmDIUIÍI|IRtUllZOItlOGvonoflSTl -..................17,50

B l 3 llUMB0t[ cr¿.7 PROVlKlËil vonof I 587 (beroemde Ve¡kodeboekl - .... 32,50

Bl 4 I¡t V0RSr[Uff til ffi DIUJÍI tulfi SUG il DflilfltR (983-t 7081 - ........ I 7,50

844 V.D.flUS ¡tllD[{AÄR, olbeddingen woegle

llederlqndæ munten lol I 576. (een londoordwerkl) - ............................ I 59,00

B5lo.JAAI80tÍ llUlflIll ill Pilllllllctll DIR llIDIRUllDIll I9E7, ttT
0PiRtllGÍPnUilil llJ VIltlllGtll, 640 blz, duizenden ofbeddingen - ....... 4150

B5tb.JÂlR¡ofÍ turffil H PHililGH DrR ilrDrRlilrDfii t988 - .................... ó5,00

852 c0]D(0llls 0t lllf lT0RlD, von de onfieke werdd lof nu,

723 pogino'E gebonden. ...............8¿50

855 GOIDAITAS,

89 pog. koorlen von olle werelddelen mel hun goudvoorkomen. - ............ 27,50

8ó0 ot,DttulilflttJ[cf,oililc{ililtotttultDm- ......t0,75

862 I¡t ftDIlUtG tut{f VÂil ilUttclt{ H5/.t701 .......... t5,00

Bó3 ll0OtD lltDtRlAllDSt tullfGlll(Hfill door Arenl Pol - ........................... 31,25

Bóó Pt0lllll0t VAll til ltPÍRlUt door P. Sluorl,

I 7 9 blz mel h onderden folo's von Ro meinse voorwerpen (koopie) - .......... 25,00

- 
llltljlly- ilftt|ll,- ]ilttjy',- ilfit¡l|,- ilttljtl,- ilfiljtl,-ilfitjl{-

S(llÀllS 0P Dt GttllS. Bourlonger bodemvondslen (koopþl - .................... ó0,00

Röflsfiltüilffl. merpriizen ................................. ó9,00

DTUSUS lll Dt lflUWI. l(onrsl v/d Romeinen in llederlond - ..................... 2100

l0llD0ll tU$Ut tIDltYAt OTAI0CUI l9{0. 320 pog. mef honderden

olbeeldingenvon Middeleeuwse melolenvoorw. ......... 69,00

Uïtullfll tll ltY(Il{nÄ lil Dt Uct UHDtll (zie Deledor Amoleur

nr I I bh l7l 380 pog. 250 folo's en koorliæ -......................................... ó150

us toltlnfts DI ¡RÄ¡tt{f ( t 5 98-l 7901

munlen v. Brobonlv. llederl. en Belg. +Z.timb. .......... 29.90

lltlllGtll UfI Df t0DDlR, ln Zælond gevonden pelgrirnsl*ens, I 50 bh, honderden

ofbeeldingen. 25 00

tutfiil vtRIIu$t Huil Gls0{tDilils,

hislorie oriler de Romeinse munlen, leuk boek 200 illusfolies - ............... 17,00

BISTfl.ttlt:

I[l.lÍ0lllSG: Bd:053-300512, de belelling wordl dir*l onder rembours

loegeronden, (is duurder geworden! vezendk. f I 2,-

GlR0'0VtRB0ll(lllG: mook hel bedrog v/d besiellirng + f 5,- porlo over op

GlR0: 48.38.918 t.n.v. Deled le [nsthdg belelnummqs vermelden.

llÄ Itltf0llß0{f AfSPRAÄl( kunt u de bo*en ook olholen.
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873
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Voor al uw Numismalische wensen naår COIN II\MESTMENT B.V,
Op veilinggebied nummer I in de Beneluxl

U kunt bij ons terecht voor:

Gratis tax¿ies en het determineren van Uw stukken.

Het koper¡ verkopen en ruilen van munten en penningen.

Het door ons laten veilen va¡r de door U gevonden of in bezit zijnde
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 n¿ìam a¡roniem blijven in onze boekhouding.

Bij belangijke objecten verschaffen wij tot 50 procent voorschot à

contant op basis va¡r de door ons getaxeerde waa¡de.

Wilt u meer weten? aa¡zel da¡r niet ors op te bellen, veel van uw
collegavinders gingen u voor.

Op verToek sturen wij u gaarne gratk, onze laatst verschenen
veilingcaølogus.

Voor in veiling verkochte munten berekenen wij 15,9 procent provisie
(incl. BTW). Bij zeerbelangnjke inzendingen kan dit percentage iets

lager liggen.

COIN INVESTMENT B.V.
HEEREWEG 227 A, 2161 BG LISSE

POSTBUS 204,2160 AE LISSE
TELEFOON 02521-14985

Vakb etr okke nhe id s inds I 9 4 5
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'-; enk Sommers,

" ,,,., )) laar oud,

Sewezen
varkenshouder,

nu in de w.,1..o.. maar studerende

voor een baan in de ¡.cp
(aardappelen, groente en fruit) is in
1986 begonnen met de

dercctorhobby. "Al. kind was ik al

belangstellend naar alles, wat te
maken heeft met het verleden,

vooral munt- en schawondsten

hadden mijn belangstelling.

Door mijn ziekte - de reden, dat ik
mijn bedrijf moest sluiten - kreeg ik
opeens zeeën van tijd. Via een

advertentie in de krant kocht ik
een Garrett III met een grote schijf.

De eerste dui{es h¡¡a-men al gauw
maar ik was er nog niet zo tevreden

mee."

A. Folþerts

Omdat ze op zoek waren
naar zoekmaten in het
Bou rgondische Branbantse
land en daarvoor een oproep
hadden geplaatst in Detector
Magazine heb ik Henk
Sommerc uit Elsendorp en
Peter Coset uit Kerkdriel
geïnterviewd. Behalve dat ze
allebei uit Brabant komen en
versl¡ngerd zijn aan ons aller
hobby - de metaaldetector -
blijkt dat ze beide zeer
content zijn met hun Tesoro.

^'Rekenpenning

over op een Stingray. "Ik heb

welgeteld twee halve middagen met

die Stingray gezocht en het lijkt net

of deze de munten uit de grond

trekt." Veel ervaring heeft hij nog

niet met zijn nieuwe 
^pp^raat, 

m^ar

het lij kt veelbelovend . Zoekplaatsen

heeft Henk in het Rivierengebied.

De strook landerijen van Eindhoven

via Overloon naar Nijmegen mijdt
hij het liefst, omdat daar nog

vreselijk veel oorlogstuig in de

grond verborgen zit. Een

specialisme heeft hij nìet.

Frogment von een Romeinse otmbond
v

r9

Een Fisher rz65 bleek ook een

teleurstelling te zi)n. Deze deed het
volgens Henk alleen maar op zand

en daar vind je alleen hele slechte

duiten. Na een Gsoro Silver Sabre

stapte hij een pear maanden geleden
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kunnen gaan zoeken. Ook Peter

heeft geen specialisme, maar het is

vrijwel allemaal Romeins wât de

Peær en Henk vinden beide

dat de contacten met de

beroepsarcheolo gi e verbeteri n g

"Ik verzamel alles wat ik vind,

hoewel fibulat mij op het moment
he t meest aantrekkelijk zijn." Onze
vereniging vindt hij een goede zaak,

vooral omdat je dan contacten kunt
Ieggen met hobbygenoten. Henk
heeft daarom nog geen enkele

zoekdag overgeslagen.

Peter Coset is zr jaar jong en

werkzaam bij een Praxis doe-het-zelf

markt. Hij woont in Kerkdriel en

verdeelt ztjn vrtje tljd over zi)n

computer, detector en vriendin,
Zeven jaar geleden kwam hij met
het dececcorvirus in aanraking op

een hobbybeurs. "Oude dingen

interesseren me eigenlìjk altijd al en

dit was iets nieuws. Ik heb een

goedkope deæctor gekocht, een

Tändy Micronta, die er zeer

indrukwekkend uitzag, maar nieß

presteerde. Een Tþsoro Silver Sabre

was duidelijk het betere werk.
Vervolgens kochr ik een Colden
Sabre, maar de Silver Sabre beviel

toch beter, dus ben ik weer

overgeschakeld naar dat type."
Van een kennis leende hij een

20 poosje een \Øhite's Spectrum, maar

nadeel van die decector is volgens

hem, dat je er eerst een halfjaar
mee gelopen moet hebben voor je

het ding onder de knie hebt, "en

computeren doe ik thuis al."

Een dececcor moet je volgens hem

aanzetten en er dan gelijk mee

klok slaat in de Bommelerwaard.

Zijn mooiste vondst is een

pelgrimsampul, die ui teraard

aangemeld is bij de R.o.B..

Peter is nog nooit naar de

Dubbele duit von Friælond

zoekdagen geweest, maar heeft wel
via de advertentie in Detector
Magazine een vaste zoekmaat

gevonden, Piet Sanders uit Nuenen.

Sinds kort maakt hij ook gebruik
van een auto bij het zoeken.
"Vroeger reisde ik de hele streek af
met mijn bromfieß."

Sikke/s

V

verdienen. "Men moet

publieksgerichter gaan werken,

want eigenlijkzi)n wij, de

amateurarcheologen, de doelgroep

waar de archeologie zich op richt."
Henk bewaart zijn vondstgegevens

gewoon in een schriftje, maar Peter

heeft als computerfanaat een heel

R̂omeinse ring met swøstjko

^Lokenloden
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De domes in de Bommderwoord sprongen vroeger

nogol onzorgwldig om met hun noo¡gereL

Vingerhoeden ziln vonof de Romeinse trld tot
h ed en o ngewjzigd gebl ev e n.

Wie docht dot de ve/rgheidsspeld een

vinding von onze tiþ is vergist zich.

Deze tweeduizend þor oude Romeinse

montelspeld of fibulo werkt op dezdfde wþe

D̂enorius von Moras Antonius, geslogen rn

Griekenlond in 32-3 I voor Chr., oon de voorqvond
von de dog bij Aaium. Op de voorzîjde stdot een

goleischþ ofgebeeld, op de keerzrjde drie

Romeinse legioenv o o n dels"

Denorius von Keizer Augustug met oÞ de keerzijde

z|n Heinzonen 6oius en Lucius Caæor, gælogen te
Lyon tussen 2 voor en 4 no Chr.

Een denorius geslogen tussen 69 en I I oP noom

von Vesposionus of Titus.

^Middeleeuwse p dgr imsom pul.

Het o<octÊ doel von dit devote sukje gietwerk b
niet me€l. te ochterholen.

Vermoedelijk is het bedoeld voor wijwoter.
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tekenprogrâm ma tot zrjn

beschikking. "Ook scan ik allerlei

kaarten in de computer in een

prograrnma, dat d-paint heet in en

op een Commodore Amiga draait.

Je kunt dan oude en nieuwe kaarten

over elkaar heen leggen, dan kun je

pre cies zien, waar iets geweest is en

Een zilveren aucifix von respectobele ouderdom.
Een kJoosterling die iets te enthousiost zrn
rozenkrons honteerde?

V

je kunt zelfs contourlijnen

reconscrueren elì nâar boven halen

ven voor de ruilverkaveling.

^Peter Coset rnet zijn Tæoro Sliver Soórq

e/ectronbche wichelroede.

Fotots

De fotoi uøn de uoorwerpjes

bij dit ørtiÞel heb ik gemaaþt met een

O þmp us oM t o sp iege lreflexcam e ra

met standøard to cm lent. Ib gebruiÞ

tussen de bo$' en de lens een aato

maclo conuerter, omdat die mij beter

beuølt, dan matoringen.

Alle opnømens zijn met een statief
gemaøbt, omdat er hele lange

slaitertijden nodig zijn, uønutege het

feit, dat iÞ hø diøfagma ltelemaal

àicbt heb gedraaid op ñ.
De scherptediepte is dan op zzjn

grootst. Filmmateriaal is een gewoon

tso no f./mpje evt oln trillingen te

uoorÞonen gebraiþ in nog een

drøado ntsp ann er. Vo o r p ø bu.t eg

fsoo,- hebje deze dppøratuar

tuteedehands bij elhøør inclasief een

hølogeen bareaa/ømpje uan lþea uoor

het broodnodige licht. Wøt je uerder

nodig hebt, is een uaste hand, oog

uoor details en héééél ueel geduld.

Wie zijn uondsten ooþ eens op de foto
ruil hebben, Þan mij abijd bellen

(A. Folleerts, tel. 03451-18067).

Iþ reþen ltier niets uoot beltalue

nataarlijÞ een uergoeding uoor de

gemaahte onþosten. Misschien zit er

nog ueer een uerltaaltje in uoor ons

uereniþngsblad.

I
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OPROEP

l.v.m. inventarisatie van
een onderzoek naar fibulal
gevonden in Friesland, uit

de periode
Volksverhu izi ngstijd en

Middeleeuwen, vraagt de
heer f. Bos van het

Archeologisch Centrum
Groningen medewerking
van mensen, die fibula's

gevonden hebben.
Fibula's blijven eigendom

van de vinder.

lnformatie. 0 50-ó3 ó728
(Univ. Groningen)

050-27 | ó33
(privé)

Ook fragmenten, al is het
er maar één.



INGEZONDEN
VOOR DE

VONDST
VAN HET

EEN GESTOLEN
VONDST

pijpekopjes, musketkogels,

donderbuskogel, bronzen

zwijnenkop, een wat vergaarr

Romeins muntje, een schaakstukje
(pion) uit ongeveer r7oo, een

koperen Romeins muntje als hanger

gebruikt met het leer er nog âân en

een collectie gouden en zilveren

ringen, gouden kettingen, de laatste

vier gevonden in het Balletonmeer

in Hongarije.ZoaJs jullie kunnen

lezen, gaat de detector dus overal

mee naar toe.

Het jaar liep reneinde, tussen Kerst

en Oud en Nieuw vrij, dus nog

maar een keer het geluk zoeken.

In \Øezep zagen we een mooi veldje

met wat struikgewas langs de

kanten en er achter een stuk bos

waar de bomen waren gerooid.

Proberen, was het motto. Een paar

hulzen en wât onbelangrijk spul.

Mijn maatJelle ging zijn geluk
beproeven in het struiþewas, niet
voor niets, bleek later.

Met een grijns en opgesoken hand,

waarin een herenschoudertas hing,
dook hij uit het struikgewas.

Na deze geopend te hebben, zijn we

de inhoud eens gaan onderzoeken.

Deze bleek te bestaan uit rijbewijs,
kentekenbewijs, bankpas,

museumpas, pennen, een boekje

over toegengshekken van het

Gelderse landschap en meer

prulletjes. Het toeval deed zich

voor, dat terwijl we later weer oYer

hec veld liepen, de politie uit
nieuwsgierigheid kwam vragen of
we al wat gevonden hadden.

Nu, dat konden wij wel beamen.

De tas met inhoud konden we toen

direct overhandigen. De politie zou

het verder afhandelen.

Eerst maar eens even
voorstellen, dan weten wi¡
met wie we te doen hebben.
Mijn naam is Bert,
woonacht¡g in Hattem, een
leuk historisch stadje in
Gelderland, waar je met de
detector nog goed uit de
voeten kunt. Mijn zoekm.rat
en kameraad Jelle,
woonachtig in Zwolle, en
bovengenoemde hebben in
februari 1993 pas de stoute
schoenen aangetrokken en
zijn toen toch maar eens een
detector ¿ran g¿ran schaffen.
Vlak bij Hattem, inZalkzlt
een ¡mporteur, dus daar maar
eens k¡¡ken. Maar Yan k¡¡ken
komt kopen en gelijk maar l¡d

worden, dat scheelde ook nog
eens ¡n de aanschafprijs.

Bij de raad van pas op, dat je niet aI

te getrouwd raakt met je detector,

maar ook nog een gezin hebt,

dachten wtj'. zo'n vaart zd. het wel

niet lopen, maar . . . .hi, Ruud, had

wel gelijk. Er gaat geen weekend

voorbij of de detector komt uit de

kast.

Intussen staat er bij ons ook al een

vitrinekast te pronken met onze

eersce vondsten vân het afgelopen

jaar erin. Variërend van gewichtjes,

pijlgewicht, muntgewicht tot

Tivee dagen later heeftJelle navraag

gedaan en die kon ons vertellen, dat

de tas van een leraar uit Kampen

was, die eerder was gestolen. Dit is

ook weer een bewijs, dac je met een

detector ook andere spullen, dan

alleen oude voorwerpen kunt
vinden. De tas is weer terug bij de

rechtmatige eigenaar, die er zeer

content mee is.

Wij willen met deze vondst ook

meedingen naar de vondst van het
jaar, omdat daar niet alleen oude

voorwerpen voor in aanmerking

komen, zo hebben wij begrepen.

Voor de rest wensen wij een ieder

veel succes bij het zoeken.

Bert Broekhart en

Jelle van der Laan

23
U
z
N
fl

:
d.

t--
fl
tt
FU
o



RnDro VERHELST Hulsr BV
v.d. Maelstedeweg 4, 4561CT Hulst

Tel. (Ned.) 01140-12261, Fax (Ned.) 01140-19817
Tel. (Bel.) 00-311140-12261, Fax (Bel.) 00-311140-19817

S¡nds 7 jaar Metaaldetectoren
Voor verkoop en service

Officieel dealer voor Zeeland en België van:

C-Scope / Fisher
Sinds kort ook officieel dealer van:

White's

SCHERPE PRIJZEN - COEDE SERVICE - RUIM ASSORTIMENT

Scanners en
unicatie

KORTE GOLF O . 30 MHZ
MERKEN: KENWOOD / YUASU / ICOM / AOR / JRC Z I-ÖW¡

VHF - UHF 30 . 2OOO MHZ
MERKEN: COMTEL / REALISTIC / NETSET / BEARCAT / JUPITER

AOR / BLACK JACUAR / KENWOOD / RECENCY / HANDIC

HOE VINDT U RADIO VERHELST

Hulst Zuid - Bij Morres Meubelen, Karwei Doe Het Zelf
Stoplicht bij Morres Meubelen richting centrum,

Op de kruising aan het water hebben wij onze zaak.



BOXTELAAR
VINDT EEUWENOUDE

KELTISCH E MUNT

Een Keltisch muntje van het
Annaroveci-Çpe. Zo luidt de
mening van dr. Van der Vin,
conserYator van antieke
munten en gesneden stenen
van het Koninklijk Penningen
Kabinet in Leiden. Daarmee
bevestigde de conservator
het vermoeden van de
Boxtelse detectoramateu r
Peter van Lierop: hij heeft in
Boxtel een vondst van
Keltische oorsprong gedaan.

etectoratnateur

Pecer van Lierop
uit Boxtel deed

onlangs in de

omgeving van ztjn woonplaats een

bijzondere vondst. Een Keltische

munt, "Het is een zilveren muntje
met een klein percentage lood, dat

quinarius wordt genoemd. Aan de

voorzljde is een naar rechts kijkend
hoofd afgebeeld, terwijl op de

keerzijde een sierlijk paardje naar

lìnks kijkt. Op het muntje steat de

tekst'Annaroveci'. \Øaarschij n lij k

betekent dit niets, want de Kelten
kenden het schrift nìet. Ze aapten

het na van Romeinse voorbeelden.

In geheel lukrake volgorde plaatsten

zij dan ook een aantal letters op hun
muntjes. Gewoon ter imitatie",
vertelt Van Lierop enthousiast over
zijn vondst.

De munt dateert uit de eerste

eeuw voor Christus en is geslagen in

Tongeren, in het huidige België,

In die tijd leefden in dezr streek de

afstammelingen van de Keltische

starnmen Texuandrì en Menapiërs.

Zij gebrulkten de munten met
narne voor het brengen van offers.

Soms dienden de munten als soldij
voor de Kelten, die vaak door de

Romeinen als huurling werden

ingezet.

Cemeente-archivaris \Øil
Doyen spreekt van een voor Boxtel
unieke vondst: "Munten als deze

^Amotcur-orcheoloog Petcr von Uerop vond in

Boxtel een Ke/tbch muntje
Foto FelixJonssens

zijn tot op heden slechts gevonden

bij de Maas. In Ravenstein en Lith
hebben ze ook dergelijke objecten

uit de grond gehaald." Van Lierop
vervolgt: "Hier in de buurt ùjn tot
nu toe erg weinig Keltische munten

gevonden. In Boxtel is het de eerste

vondst. Ik was bezig met mijn
metaaldetector op een akker nabij

Boxtel. Je verwacht dan niet zo'n

oud muntje te vinden. Tot nu toe

heb ik van alles gevonden; munten,
m usketkogels, gewichtjes,

bikkeltjes, fluitjes, sleucels, gespen,

vingerhoedjes en belletjes. Ik vond
zelfs een keer een oud menselijk
bot. Maar een Keltisch muntje, dat

is echt uniek. Ik ben er niet zeker

van, of ik ooit nog eens zoiets zal

vinden."
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Peter van Lierop benadrukt

dat hij ernâteur is. Naast ztjnbaan
als keurmeester van vee en vlees bij
het Ministerie van Landbouw en

Visserij trekt hij er ieder vrij uur op

uit. Cekleed in een dikke jas, met

laarzen aan, meaaldetector in de

ene, legerschepje in de andere hand,

zoekt hij in Boxtel en omgeving

naar kleine metalen voorwerpen.
"Zo'n vier jaar geleden begon ik
met deze hobby. Sindsdien kom ik
op akkers allerlei zaken tegen.

Voordat ik ga zoeken, vraag ik wel

altijd toestemming aan de eigenaar

van de grond. Met een

metaaldetector doorzoek je de

bovenste laagvan zo'n dercig cm

dik. Voor een arnateur als ik maakt
het weinig uit of iets heel erg oud is.

In principe is alles interessant,

Hoewel ik alleen naar kleine

metâlen voorwerpen zoek, kom ik
ook andere zaken tegen.

Die variëren van pijpekopjes en

vuursteen tot Romeins glas en

aardewerkscherven. Van alle

vondsten noteer ik de vindplaats,

de ouderdom en wat het is.

Bijzondere voorwerpen meld ik
altijd bij de Rijksdienst voor

Oudheidkundig Bodemonderzoek
en het Koninklijk Penningen

Kabinec."

Overgenomen uit: Brabants

Dagblad, d.d. zz-l-93
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I rn EEN SPEcTALE YERzAMELBAND
EN U HEEFT EEN

PRACHTIG NASLAGWERK IN
DE BOEKENKAST

I
I

De verzamelband is

I voorzien van een 12 pens

I mechaniek waardoor u 12

bladen zonder te

NUMMERS

U kunt deze verzamelband

I beschadigen makkelijk kunt

bestellen door overmaking van I

Tevens te verkrijgen bii enkele I
dealers/importeurs voor I
f 15,- I

I
I
I

vriendelijke folie.
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C,ELUKKIC,
VOND

IK HEM NIET
et afgelopen

"iÏï'5?:: t'!: mijn zwager

Jan Joosten uitVessem, een 5-ml
keren op jaarmarkten gestaan.

Op onze l<raam stallen we dan onze

detectorvondsten uit en geven

geTnteresseerden daarbij tekst en

uitleg. Buitengewoon leuk om te

doen en ongelooflijk veel

belangstelling.

In juni stonden we op de

jaarlijkse "lentemért" te Hoogeloon.

Mooi weer en veel bekijks,
waaronder veel bekenden. Logisch,

ik ben in Hoogeloon geboren en

getogen. Bovendien heb ik er

ambcshalve j arenlan g het plantsoen

onderhouden.

Ruim 6 jaar geleden ben ik
zelfs in het Hoogeloons plantsoen

tijdens werkzaamheden mijn
gouden zrgehingverloren. Nu heb

ik zowat 3 jaar geleden mijn
detector aangeschaft en natuurlij k

geprobeerd mijn ring op te sporen,

maar helaas. Ik berustte er maar in,
dat hij wellicht met het afual

afgevoerd zou zijn.

Maar nu terug naar de

markt. Aan onze kraam verscheen

de familie Croese, vader, moeder en

hun toen nog 8-jarige zoonqe Joris.
Toen het joch vernam, dat alle

spulle{es op onze kraam met de

metaaldetector waren gevonden,

viel zijn mond open van verbazing.

Nu weet ik zeker, dat ik er een wil,
stamelde hij.

^De bewuste ring

Zjn moeder vertelde, dat

Joris de week daaropvolgend zljn 9e

ver)aardagzou vieren en als cadeau

de keus had cussen een fiets en een

deteccor. Ben ik effe blij, dat jullie
hìer nu staan, ging ze verder, alle

ffiijfel is nu bij hem weggenomen

en dat is maar goed ook, fluisterde

ze, wantwat Joris nog niet weet, is

dat er al een nieuwe detector thuis

in de kast ligt. Het betrof een

C-Scope cs 5to. F-en prima keus

voor zo'n knulletje. Joris hing
ondertussen metzijn neus op de

kraam, de ene ohh, na de andere

uitstotend. Na nog wat heen en

weer gebabbel wilden zijn ouders de

markt verder gaan bezichtigen,

maar Joris was, bij wijze van

spreken, met geen hout van onze

kraa-m te krijgen. "Met uw

goedvinden mag hij best hier
blijven", zei ik tot zijn ouders, "haal

hem straks maar weer op.')

Alle partijen stemden er mee

in. Ikzegr "ZoJoris, wat hoor ik,

ben je bijna jarig?"

"Ja", beaa.mde hij "en misschien

krijg ik wel een detector,"
"Nou, nou", zei ik goeddunkend

knikkend in zijn richting, "dat is

niet niks." Op dat moment besefte

ik, datJoris precies tegenover het

bewuste plantsoentje woonde, dus

ik vertelde hem het verhaal van

mijn ring en dat ik hem zelf maar

niet kon vinden. "Joris", zei ik,
"luister eens jongen, stel jij krijgt
die detector volgende week. \Øil jij
dan tegenover jullie huis eens

zoeken naar mijn ring? Ik wil hem

zo gr^ag terug en als het je lukt hem

te vinden dan krijg je een mooie

beloning."

Een paar dagen nazyn
verjaardag ging de celefoon; Joris
zijn moeder. "Je zult het niet
geloven \Øi1", sprak ztj, "maar je

kunt je ring op komen halen. Joris
heeft hem aI gevonden."

U begrijpt, dat ik me meteen

naar Hoogeloon spoedde. Daar zag

ik na zes jaar mtjn ring terug, die

mij werd aangereikt door een

inmiddels 9 -jarige overtrotse Joris.
"Joris, Joris, jongen", stamelde ik
een beetje, "wac dom van mij hè,

dat ik hem zrlf niet kon vinden,

maar dankzij jou heb ik hem nu

toch terug." Ik bedankte en prees

hem nog vele malen, terwijl ik hem

het vindersloon en nog wac folders

overhandigde. Na nog wat gebabbel

en de nodige koppen koffie verliet

ik het gezin Croese met als trots

middelpunt zoon Joris. Terwijl ik in
de auto stapte, dacht ik: toch ben ik
dolblij, dat ik hem destijds niet

gevonden heb!

I

ì( Biessen, Hapert
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Zuid Engeland Rally'94
9, 10, en 11 SEPTEMBER 1994

OokditjaarwordtdereisvoorhetzoekweekendnaarEngeland r,veergeorganiseerddoorTonvanBroekhoven.Hetevenementwordtditkeer
gehouden nabij het middeleeuwse stadje Canteburry waar het gehele raeekeind wij gezocht kan rvorden op diverse lokaties. Natuurlijk zijn er ook
de wedstrijden op de speciaal daan,oor afsezetTe velden waar men kan zoeken naar oenningen

Het totale prijzenpakket bestaat uit: 10 Detectoren, loterijen en diverse andere prijzen.

Maar ook kan men hicr natuurlijke vondsten doen! Het hele weekeind is georganiseerd om er voor je plezier uit te zijn, en als je dan nog iets leuks
vind kan het zoekweekeind helemaal niet meer stuli- Naast het zoeken is er gelegenheid u te ontspannen in de tent met live music uit de 50 en
60erjaren. Tevens kanje er \ryeer van alles vinden op het gebied van metaaldetectie en zijn er ook stands van handelaren met bodemvondsten De
Engelse archeologische dienst is het hele weekeind aanwezig om uw gedane vondsten te determineren. U mag vanzelfsprekend alles zelf
behouden.

Heeft u belangstelling om mae te gaen?

Het programma ziet er als volgt uit:

We veflrekken op vrijdagochtend 9 september U kunt kiezen uit de volgende opstapplaatsen:

c 07 30 vanafRotterdam

. 08.30 r'anafhetjaarbeursplein te Utrecht

. 09 45 vanafhet centraal station te Breda

Vanaf Breda rijden we door naar Duinkerken waar we oven'aren naar Ramsgate, dit is anders dan voorgaande jaren omdat deze boottocht er
slechts 2t/z uu¡ over doet. Vanaf Ramsgate gaan we naar het zelfde hotel als vorig jaar in Dover rvaar we om a l8 00 uu¡ aanliomen en dus gelijk
aan tafel kunnen.

Zaterdagochtend l0 september is er een ontbijt tussen 07.00 en 08.00 uu¡ waarna we met de bus naar het zoekterrein gaan en daa¡ om 08.45
arriveren. Na het inschrijven en het verkrijgen van ur.v startbewijs kunt u vrij gaan zoeken en ulr,dag indelen zoals u zelf wilt.

Zondagochtend is er een zoelaredstrijd welke 's middags gevolgd wordt door de prijs uitreiking die om 15.45 uur begint. Om 17.30 uur
vertrekkenwevanafhetzoel'lerreinnaardeboot Aanl¡ornstinDuinJie¡ken+2l.00uur,AanliomstBreda+23.30uur,AankomstUtrecht+
00.30 uur, Aankomst Rotterdam + 0l 30 uur

Het gehele weekeind kost fl. 389,- waarbrj het volgende is inbegrepen

o Busreis per luxe touringcar met toilet, bar video

¡ Retourreis per boot

¡ Hotel voor 2 nachten incl. 2x ontbijt

. BU aankomst een waÍne maaltijd (geen buffet)

. Startgeld voorhet gehele zoekweekend

Dit jaar gaat er maar I bus, dit om het organiseren ter plekke maklielijker te maken. Er kunnen dus maar 50 mensen mee!

Gaat u mee? Vul dan onderstaande bon in en stuu¡ deze zo spoedig mogelijk op naar: Ton van Broekhoven
Swiftstraat 5O

3076 SP Rotterdam

Naam:.

Adres:..

Woonplaats ....

Telefoon:........

HANDTEKINING:.... ..

Ja, ik ga mee en heb het bedrag van fl. 389,- + fl.

Als extra zou ik graag gebruik willen maken van een:

I éénpersoonskamer (toeslag 75,-)

D annuleringsverzekering à 10,- p/p.

I reisverzekering à 12,80 p/p.

t.n v. T v. Broekhoven te Rotterdam

Postcode

overgemaalit op giro 248871



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 foure

Met veel belangstelling lees ik
altijd de rubriek
'Vraagbaak". Ook in mijn
verzameling ligt zo'n voor-
werpje met de nodige vraag-

tekens. Ik zal proberen dit zo

volledig mogelijk te om-
schrijven in de hoop, dat u
mij wat meer informatie over

het gebruik daarvan kunt ver-
.schaffen.

Materiaal: lood, diameter: z5

mm, dikte: ongeveer r.5 mm,
opschrift: r8z9 r,,vuv (Prins

\Øillem de Vijfde?), 8st

(8 sruivers).

Bijzonderheden:
De letters/cijfers liggen op

het materiaal, m.u.v. de 8 van

8 st, die kennelijk is ingesla-

gen.

Naar ik hoop, heeft u hieraan

voldoende informatie.

Hoogachtend,

M.A. Ouwehand,

Monnickendam

Geachte miinheer

Ouwehand,

Dank u wel voor de goede

omschrijving van het voor-

werp. Toch kunnen we niet
voor zeker zeggen wat het is.

Het is in ieder geval geen ge-

wichg vermoedelijk een

soort zegel. Het liikt wel op

een bakenlood. maar voor
ons is onbekend waar het dan

vandaan komt.

Geachte vraagbaak,

Hierbij zend ik je wat foto's
Yan een klant van mij, die

gralag zalu willen weten wat

dit precies voorstelt.

Alvast bedankt,
Ton van Broekhoven

Beste Ton,
Dit ziin twee hele mooie fo-

to's van twee voorwerpjes,

die zo te zien van tin zijn ge-

maakt. Beide daterend uit de

l7e eeuw. Links op de foto
zien wii een deksel van een

(bier)pul of drinkbeker of
misschien zelfs van een zout-
vat of een inktpot. Een Fr¿nse

lelie als merk, een meester-
merk kan ik hier niet op on-

derscheiden. Rechts onder

de staart van de zeemeermin

bevindt zich het bevestigings-

punt voor het scharnierende

gedeelte. Aan de binnenkant

van de staart zi.jn waarschijn-

lijk nog de slijtage sporen te
zien. Het busie met deksel

rechts op de foto kan in eer-
ste instantie een inktpotje
zijn (vergelijkbaar exemplaar

staat in "Dete(cto)rminatie"
van Dick Eekhof). Het zou

ook een zalfpotje kunnen zijn,

die wel eens gevonden wor-
den met de restanten zalf er

nog in. Bij dit exemplaar kan

ik helaas de tekst niet ontcii-
feren die op het dekseltje

staat en ook kan ik niet zien

of er nog merktekens op

stâan.

Geachte vraagbaak,

Een jaar geleden heb ik deze

munten gevonden op

Vlieland. Zij zijn van

Zweden, één met jaanal
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Voorwerp z is gemaakt van

koper en gevonden in oude

grond, afkomstig uit de bin-
nenstad van Brielle. Het is

rond gebogen koperplaat in
conische vorm. Graag zou ik
willen weten wat de voorwer-

pen zijn.

Met vriendelijke groet,

Marchel Boonstra,

tel. De datering van jouw

"zware" nestel is begin l8e

eeuw. ln het gaatje in het mid-
den kwam een spijkertie om
het leer in de nestel te bor-
gen. Meerdere q/pes zijn o.a.

te vinden in de volgende lec-

tuur: "Opgravingen

Amsterdam" van J. Baan,

"Schatten uit de Schelde",

een uitgave van het
Gemeentemuseum Bergen

op Zoom en in

"Dete(cto)rminatie" van

Dick Eekhof. Een paar bijzon-

der mooie exemplaren zijn te
zien in "The making of
England" van L. Webster en

J. Backhouse.

Geachte heer Eekhof,

Reeds eerder heb ik beschrij-
vlngen van voorwerPen eft

munten ingestuurd voor de

Vraagbaak van de Detector

Amateur.

Ik heb zoveel voorwerpen,

waarvan ik niet de juiste da-

tering en functie weet, daar-

bij nog munten en muntge-
wichten.

Ik hoop, dat u mijn vragen

kunt beantwoorden en kunt
publiceren. Bij voorbaat

dank.

s--

te patina. Kleine rondjes, ver-

siering in de hoek en vlakke

kant koper/goud kleurig.
Aan de achterzijde zitten op

de plaats van de acht rondjes

ronde zichtbare laspuntjes en

knoopoog in hec midden.

Dikte van oog is r,5 mm en

het gat in het oog is 3 mm.

Het lijkt of op de achtkanti-

ge grondplaat een ander dun

plaatje met versiering is aan-

gebracht.

t6 n^ ú H.R
Þ_J/rS- ¡'r^

ß14, zilver en de andere,

brons, zonder jaanal. Kunt u
mij zeggen van wanneer deze

munt is en of deze munten
ook waardevol zijn?

Geachte A. Heidstr¿.

Ten eerste onze excuses

voor het lange wachten.

Dit is het gevolg van een sa-

menloop van omstandighe-
den, o.a. een vakantie ven on-
ze deskundige.

Het zilveren muntie is een

öre, geslagen onder Ch ristina
van Zweden. De bronzen

muntis eveneens een öre, ge-

slagen te Rostock onder
Gustaaf Adolf ll van Zweden
uít het begin van 1700.

Wat de geldelijke waarde be-

treft, wil ik nog even vermel-

den, dat de vraagbaak niet be-

doeld is om daarover infor-
matie te 8even, maar bij deze

munten ligt de waarde in ie-

der geval onder de 50 gulden.

Geachte vraagbaak,

Hierbij stuur ik u een paar te-

keningen Yan voorwerpen.

Hopelijk kunt u ze voor mij
thuisbrengen. Voorwerp r is

waarschijnlijk een messing

penning, gevonden op een

dijk nabij Brielle. De achter-

zijde is blanco.

Ð

te¿---=>
J +,5 rnft

p
GV

30

dit om- - 31"ç r" / Q= Ln..m (r v
Zo'n 

N,7

;"î aE dtFil"-e'sìe"c4 Ð ã ffil
bevestigd,n"r. o","r'ng ill 

- ìn ho"k punÚot L)'/ l"'u' ¡'l
Uz
ñ
(,
T
d.
oF
U
t--Uô

eeuw.

Voorwerp 2 is een nestel. Als
je niet weet wat een nestel is,

moet ie eens naar ie schoen-

veter kijken. Het plasticie aan

het eind is een moderne nes-

v ',ttc+kke hqnt'e,t |f'r{;Ê^^^ fr 
tzmn

Voorwerp r

Dikte r,1 mm. Acht kantig, Voorwerpen nummer ¿
materiaal brons, koper of zes van de tien muntgewicht-
messing, kleur groene gedek- jes, die ik gevonden heb.
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Voorwerp 3

Versierd plaatje met anker,

groen gepati neerd. \Øaarvoor

diende dit en hoe oud is hetì
Dikte 1 mm, onderplaatje
r mm, anker z mm.

Voorwerp 4
Broche, druk bewerkt met
veel vers.ieringen en veel open

ultsPanngen.

hrq

- 
t7t.f han'----->

Voorwerp ¡
Gewicht, materiaal lood.
Alleen opschrift z,o. Donker
gekleurd. Hoe oud is het,

waarvoor werd het gebruiktì
Vindplaats Vorden.

oan achferztlcla
Iìt¡ lQnge Krctttlûie^

Qru,s/L,o¡te.-

Voorwerp 6a en b

Is dit een stuk leerbeslag? Hoe
oud is hetl Brons/koper aan

achterzijde 4 lan ge kram men,

waartussen nog wat leerres-

ten.

Met vriendelijke groet,

Ben Oonk

Beste Ben,

Bedankt voor de goede teke-

ninSen. Aan de hand hiervan

zullen wii proberen de door
jou gevonden voor¡¡/erpen te
determineren. Daar waar no-
dig wordt verwezen naar de

lectuur, die hiervoor gebruikt

is, doch ook worden vele

voon /erpies door ons her-
kend door de jarenlange er-
varing met de metaaldetec-
tor. Vaak hangt de determi-
natie af van hoe goed een

voorwerp Seschetst en be-

schreven wordt. U geeft hier
een goed voorbeeld van hoe

het kan.

Voor"werp l: een knoop, en

wel een sierknoop van begin

l9e eeuw, machinaal ge-

maakt. Het plaatie is in een

vorrn gestânst en later ¡s het
oog,e erop gesoldeerd.

Voor de voorwerpen onder
nummer 2 volgt hier het ant-

woord van de heer R.

Holtman.

Dick
Voor muntgewichten heb ik
een gemakkelijk terugzoek-
systeem gemaakt in

FileMaker Pro op een Apple
Macintosh. Hierbii de resul-

taten. Het is iammer, dat de

massa niet is opgegeven, dan

was het determineren iets ge-

1598, oor-
spronkelijke
massa 3,50 g.

Ook bekend

onder de namen reaal, halve

gou reaal, halve goud rijaal.

Zie Pol, blok 36. HR betekent
Halve Reaal.

.,.ö.\ is het merk van

íd ¡ Ni de muntge-

'.: + ! wichtmaker
'..!,.' Guilliam de

Neve, Amsterdam, wer*-
zaamtussen ca. I 600 en 1654.

Pol, merk dt. Dozen muntge-

wicht bekend uit de periode

t6t7-1652.

b: is een

Keizersreaal

uit De

Neder-landen,

periode l52l-1556, oor-
spronkelijke massa 5. l0 g.

Ook bekend onder de namen

imperiale, gouden reaal. Zie
De Witte, blok 39.

Oorspronkelijke massa eer-
der 5,3 g. De afbeelding liikt
op die van enkele andere

munten, maar deze komt er
het dichtst bij. Op de keerzij-

de is het merk onduideliik;
een naar links klimmende

leeuw (heraldisch rechts) bin-

nen een kr¿ns. Er komen een

aantal merken voor in aan-

merking, voor respectieveli¡k

@ffi

Amsterdam. Ook deze mer-
ken ziin in Pol terugte vinden.

Datering meestal eerste helft
van de I 7e eeuw.

is voor I forint u¡t Hongar¡ie

of I dukaat uit De

Nederlanden, periode resp.

1582-1808 en 1586-1808,

oorspronkeliike massa 3,5 I g.

Ook bekend onder de namen

Hongaarse dukaag ongers

ducaetJdukaat, gouden du-

kaat, Hollandse dukaat,

Hongaarse dukaat, ongers

ducaet. ZiePol, blokT l en 72.

d: is voor een l/2
of l/4 pond uit
Engeland, perio-

de 1603-1604,

oorspronkelijke massa 5.57

of 2,79 g. Ook bekend onder
de namen ducaton, gini, faco-
bi xx, karolus, regte iacobus,
(halve) soeverein, verkeerde

iacobus, kwart jacobis/souve-

rein, (halve) ducaton, (halve)

gouden ducaton, dicketon.

Zie Pol blok 38. SE =
Soeverein Eduardus I
Elisabeth (l) voor Eduard Vl

1547-1553 resp. Elisabeth I

I 558- I 603.

is het merk van

lsaac Gz.

Deelen I of ll te
Rotterdam, ca.

1600111620?-l65 l. Zie Pol,

merk bd.

e:

(er zijn meer varianten) is

voor I excelente van Spanie

of I ducaat van De

Nederlanden, periode 158 l-
I 594, oorspronkeliike massa

3,5 I g. Ook bekend onder de

namen gouden dukaag

Hollandse dukaat, Honparse
dukaag onSers ducaet. Zie
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, ffiâkkeliiker geweest.

I lee,o'þn"I a: is een l/2 Reaal van De

Nederlanden, periode I 52 l-

(vermoedelijk) Gillis Jorisz.
Vermeulen te Rotterdam of
Amsterdam; idem; idem;

idem; Lenaert van den

Gheere lll of lV te

Amsterdam; idem; Roelof
Woutersz. van der Schure te

kf e,ne
CrLch aun

bu,ler, /¿o" /.
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Pol, blok 47 en 48.

is het merk van

Guilliam de

Neve.

f is voor een 4
cruzado van

Portugal, perio-
de 1584-1674,

oorspronkelijke massa I 2,24

g; in de periode 1677-1727

met een massa van l.0,76 g.

Ook bekend onder de namen

cruisaat, ligte cruzaad, vier
crusaat, dubbele crusaet, hal-

ve crusaet, millerees, twee

crusaet, cruysaeg halve crui-

zaad, halve milrees, kruysaet,

kwart cruisaet. Zie Pol, blok
157.

Voorwerp 3: Sierplaatje, dat

over een platte riem gescho-

ven kon worden. Datering

begin I 9e eeuw.

Vermoedelijk een massapro-

ducq gezien het anker, dat los

op het plaatje is gemonteerd.

Voorwerp 4: Een broche?

Materiaal niet beschreven,

evenals de achterzijde. Toch

wil ik een poging wagen: ge-

zien de vorm een koperen
broche, ook machinaal ver-

vaardigd, begin l9e eeuw.

Voorwerp 5: Gewicht. Het
opschrift 20 is afkomstig van

Korenschaal. I 8e eeuws.

Voorwerpen 6a en b:

Leerbeslag. Deze beslagstuk-
jes dienden als versiering of
bescherming van het leer.

De datering ligt tussende l5e
en 17 e eeuw. Lectuu r:

"Succesvol zoeken met de

metaaldetector'' van Gert
Gesink "Dete(cto)rminatie"
van Dick Eekhof. ln "Schans

op de Grens, Bourtanger bo-

demvondsten" staan enkele

afbeeldingen van dit leerbe-

slag.

Hallo vraagbaak,

Ik vond weer een aantal voc¡r-

werpjes, waar ik graag wat

meer over wil weten.

Voorwerp r is een riemtong,

maar hoe oud is zel Materiaal:
vermoedelijk koper, lengte 6
cn'r, breedte r,5 cm.

Identiek langs beide zijden.

Voorwerp z:

de functie is mij onbekend.
Het voorwerp is van koper.
Merk het kleine gaatje bo-

venaan op. Een vooraanzicht

geefc het volgende:

Het voorwerp is 6-kantig
(waarvan 3 vlakken gete-

kend).

Dank voor de informatie,
Hans van der Meeren

Beste Hans,

Voorwerp l: het hier afge-

beelde is geen riemtong, doch

een gedeelte van een boek-
beslag. Deze sluitingen voor
boeken ziin gedateerd tussen

de l5e en l8e eeuw. Uw be-

slagstukje dateren wij in de

l8e eeuw.

Voorwerp 2: hiervoor zijn

twee mogelijkheden. Ten

eerste: het is een onderdeel

voor het trekkoordgedeelte
van een schellekoord. Je kunt
deze het beste voorstellen als

een soort katrol. aan een spij-

kertje of een schroef werd

deze langs het plafond beves-

tigd. Het touw, dat aan het

schellekoord vastzat, werd

hierdoor geleid naar de ver-

trekken waar de dienstbode

was.

Ten tweede: het kan ook de

geleider zijn voor een pomp-

stokie van een pistool of een

geweer. De datering is rond
de l9e eeuw.

Lectuur: "Succesvol zoeken

met d e metaaldetectoy'' door.
G. Gesink en "Dete(cto)rmi-
natie" door D. Eekhof.

"Opgravingen in Amsterdam,

20 iâar stadskernonder-
zoek", vraagbaak nr. 6 op blz.

21. "ldentifying metâlic small

fìnds" by Michael

J. Cuddeford op blz. 21.

Geachte vraagbaak,

Ik zend u drie afbeeldingen,

waarvan ik graag iets meer w.il

weten.

Afbeelding r is een hangervan

zilver. Hoe oud is deze han-

ger en waar staat de "s" voor?

a-'

Afbeelding z is een gesp van

zilver. Hoe oud is deze gesp

en is e¡ misschien meer over

te vertellen?

!¡rlr z !t'É

Afbeelding 3 is een voorwerp

van koper. \flat is het en hoe

oud is hetl

Bedankt voor de te nemen

moeite.
F. \Øiersma

Beste miinheer Wiersma,

lk complimenteer u met de

mooie afdrukken. lk mis ech-

ter wel een aantâl gegevens,

die heel belangriik zijn voor
determ inatie, zoals eventuel e

zilvermerken. Gelukkig heb ik

scherpe ogen.

Afb. I is een medaille met het

opsch rift "godsdienst-arbied-

tevredenheid. De letter S

stâat voor Samaritaan, die de

helper van de zieken en ar-

men symboliseert. Kortom,
dit is een medaillon voor ie-

mand, die zich dienstbaar

heeft gemaakt voor een ker-

keliike instantie. De datering

is eind l9e begin 20e eeuw.

Afb. 2 Omtrent deze speld

verschillen de meningen bin-

nen ons team. Miin eerste re-

act¡e was dat het een gedeel-

te van een biibelsluiting

moest ziin, gezien de vier be-

vest¡gingspunten voor het

scharnierende gedeelte, maar

het zou ook een onderdeel

van een ceintuur of een arm-

band kunnen zijn. De datering

is alleen te bepalen aan de

hand van het zilvermerk.

Afb. 3 is een koppel voor le-

deren riemen van een paar-

detuig. De exacte naam van

dit koppel weet ik niet, maar

is gezien de vorm van oude-

re datum dan de ronde kop-
pels, die men vaker tegen-

komt. De datering is begin

l9e eeuw. Hetzelfde type

maar dan met ronde ogen is

te dateren van de I 9e eeuw

tot heden.
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Geachte vraagbaak,

Een "twijfeltoon" hoorden

mijn getrainde detectororen.
"Laat maar liggen" zei ik te-

gen mijn met metaaldetector

scuntelende vriendin. Die ei-

genwijze Yrouwen altijd! O m

mijn gelijk te bewijzen zocht

ik het gegraven putje af naar

een stukje alufolie.

Maar wat krr¡am er naar bo-

ven? Een zilveren penning

van Hendrik van Vianden uit
n6ol,Dat noem ik pas begin-

nersgeluk. Maar als zedezelf-

de dag ook nog het volgende

vindt (zie afbeelding, foto ge-

nomen door Ton van

Broekhoven) krijg je bijna

spijt haar meegenomen te

hebben.

Dick helpl De n.o.r. (pro-

vinciaal) vond het nodig dit
en anderevoorwe¡pen 5 mnd;

3 mnd langer dan afgespro-

ken te houden. Na 4x navra-

gen, kregen wij de voorwer-

pen terug. Het beloofde rap-

port over dit voorwerp zullen

we na inmiddels een jaar niet

mee¡ hoeven verwachten.

Alvast bedankt voor de

moelte,

Jan Bol en Greetje Born

Best jan,

Wat een prachtige vondst

heeft jouw vriendin hier ge-

daan. Deze zeer vroege gesp

dateren we l3e- l4e eeuw.

Dit is trouwens een van de

mooie puzels op vraagbaak-

gebied. Deze mooie foto is

een genot om te zien, laat

staan het gespje op zich.

Voor- en achterzijde fraai be-

werkt en dan de tekst. Deze

Griekse tekens ziin niet na te
typen, dus heb ik ze maar na-

getekend. Het komt onge-

veer hierop neen VIAMEI-
LOSVlll. Je kunt de tekt in

TÃ1T\I

parten lezen. Het duidelijkst
komt hier VIA naar voren,
wat weg of plaats betekent.

En dan MEILOS; dit woord
heeft meerdere betekenis-
sen, zoals: zoet" lief, aange-

naam, lekker. Het laatste

Vl??l is mij volslagen ondui-

deliik. De V gaat nog, maar

dan het teken gelijkend op
een huismerk en de C komt
in het Grieks nietvoor, even-

als de afgekorte letter V, ter-
wijl deze duidelijkgeen slijta-

gesporen vertonen. Het be-

gin- en eindteken liiken bei-

den ookop een huismerk. De

tekst hienussen zou volgens

bovenstaande betekenen " de

weg naar de liefde" of " plaats

waar het aangenaam vertoe-
ven is". Vermoedelijk werd

de gesp aan de riem (laten we

aannemen, dat het een broek-
ríem was) met de bewerkte

zijde naar voren gedragen,

was de riem los, dan kon men

de tekst lezen.

Twee soortgelijke gespen

(zie afbeelding) werden na

enig speurwed< gevonden in

het Engelse boek " Medival

Pelgrims and Secular Badges".

Hier spreekt men van love

broches. U kunt zo de tekst
en lettertypes goed vergelij-
ken. Ook is een vergelijkbaar

exemplaar te vinden in het

boek van Van Beuningen " I 00

pelgrimsinsignes". Dit type
gesp is ook in tin bekend.

Geachte vraagbaak,

Hierbij ze¡d ik u de potlood-
aflruk van een mij onbeken-

de koperen munt. De voor-

zijde toont een afbeelding van

een vorst met een lauwer-

krans op zijn hoofd. Aan de

zijkanten staat: FRANc. Ir.D. G.

en R.rMP.D.B., op de keerzij-
de staat AD-usuM-BELcII-

AUsrR.. De munt dateert uit
ry9) en is nogzner gaaf.

Vl;,C) tC\Õ,'ZìC\t\

Verder heb ik nog een loden
voorwerp, dat ik niet kan de-

termineren. Het is ongeveer

2,5 cm lang en 2,7 cm breed

en heeft aan beide kanten
exacr dez.elfde beeltenis, een

gezichcje en Yan boven naar

beneden zit in het voorwerp

een rechthoekige sleuf van

ongeveer o,4 cm.

Misschien kunt u mij overde-

ze üwee YoorwerPen meerYer-

tellen.

Bij voorbaat dank,

Örjan læuvenink

Beste Orjan,
Het muntje, dat ik als eerste

behandel, is gedetermineerd

door de heer Van Loon. Het
muntie is een liard of duit uit
Brabant (Belgë), geslagen te
Brussel onder Jozef ll van

Oostenrijk. Je potloodafdruk
was helaas te slecht om te
kunnen afdrukken.

Het tweede voorwerpie
heeft heel wat los gemaakt.

Men had het over een sche-

debeschermer en over riem-

beslag, maar dat is het dus

niet. Dit voorwerpje wordt
regelmatig gevonden, soms

zelfs met een fìrmastempel

op de achterzijde.

Vermoedelijk hooft er nog

een deel bij, dat aan twee

touwtjes YastTÀt

Als daar aan getrokken werd

viel dat gedeelte met een klap

in de onderkaak. Dit alles is

slechts een vermoeden, om-

dat nog nooit een compleet

exemplaar bekend is gewor-

den. De datering is niet ou-

der, dan begin deze eeuw.
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Ceachte heer v.d. Molen,

Is dit een pijpekop? 6rnn

Hec materiaal is voor mij onbekend,

het is blauwgrijs van kleur en hard.

Bij voorbaat dank,

M. Hilgers, \Øaddinxveen

A:9,e+

Omdat u schrijft, dat deze kop

blauwgrijs van kleur en hard is, ga ik

ervan uit, dat de pijp van pijpaarde

gemaakt is. Van het model dat u

getekend heeft, zijn ook wel metalen

pijpen bekend. Bij een volgende brief

dus graag nog even aangeven wet

voor soort materiaal (steenachtig of

metaal) het is. Qua vorm kunnen we

deze pijp in de tweede helft van de

negentiende eeuw dateren.

Met vriendelijke groet,

R. v.d. Molen

Mijnheer Hilgers,

Dit is inderdaad een pi.ipekop.

De onderste helft van deze kop is

versierd met enige pukkels, daarom

noemen we het een pukkelkop.

&

inqtieele(ctolr
Dick Eekhof, bestuurslid en vro0gb00k spec¡olH heefi een heel

leuk boekje over bodemvondlen gemookt.

Dil boekie heefi 100 poginot en bevcl 175 folot von

voorwerpen uil ziin privécolledie. Dil boek¡e heeft een zeer

loeposseliike n00m: Dele(cto)minotie.

Von olle vondslen wordt uitleg gegeven.

De píþ von dtt hoekþ is ind. venendkosten: f 29,95. llook dit hedrog over

noor funkrekening nunner 33.47.65.781 von de Rohfunk te towe, onder

vermelding von fo¡ohoek. Don zol hel zo snd nogelfik nøor u toegezonden

wo¡den.

l"t"ttrc)rminøtie
n Éclihi)f

tì
lG Gr¡phirch Ilisglay

-73 ône Touch' bcd¡en¡ng

-73 Target ID gutde

-Ì3 U¡twt¡¡etb.rc zoekrpoel

l3 V¡ri¡ûetc Ell¡nín¡tlc

--=/ B Programmcerbaar

GARRETT
]YlETAT DTTECTORS

Enig lmporteur voor Nedorlond von,

GARRETT - PUTSE TECHNOTOGY - CETTIC
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A/ANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST
DATUII: LIDNR:

NAAH VINDEfu

ADRES:

POSTCODE / WOON PL,AATS:

TELEFOON:

GEVONDEN OBJECT:

MATERIA,AL

OMSCHRIJVING OBJECT:

,AFHETING / C.Q, GEWICHÎ

DETERMTNATTE VERRICHÎ JA / NEE DOOtu

VIND PLAATS / COORDINATEN:

GEMEÊNTE / PLAATS:

VON DSTOM STANDIGHEDEN:

IANDTEKENING:

HETGEYONDEN OBJECT BUJN |f/|f.DERGEVAL IOI3 MAIANDEN NA A/qNA4EIDING IN DEPOTßU DE YINDER

tector AMATEUR

stTUATt ESCHETS VtN DPLAATS GEVON D EN OBJECT:

AFBEELDTNG GEVONDEN OBjECT:

Hoe dient u het
aan meld ingsformulier te gebrui ken?

Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën, zodat u

alti¡d een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bi.i wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?

Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. ln het algemeen kunt u voorwerpen of munten
uit de l6e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en

bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis.

Bijtwijfels kunt u altijd even naar de R.O.B.
of het K.P.K. bellen.

Het invullen van dit formulier is heel eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres

ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse

munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

Gevonden objea:
Mqteriool:
Omschrijving objea:

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: vrouwenkop met
omschrift, keerziide beschadigd.

Afmetinglc.q. gewicht: Ø 20 mm
Determ¡notieverricht: nee
Vindplootslcoördinoten: de weg of straat waar b.v. de

al<ker ligt en eventueel de
coördinaten.

V ondstomstondigh ed en: geploegde akker met veel
Romeinse scherryen.

>€-
Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelilken door een

schetsje te maken. ln het geval van de munt kunt u een

tekening, foto, fotokopie of een krastekening van de munt
maken en deze opplakken.

Adressen woor u het formulier noot toe kunt sturen:

RÍjksdienst voor het O udheídkundÍg Bodemonderzoek
(ROB),
Kerkstraat I,
381I CV Amersfoort
Telefoon 033-634233

Ko ni nUíjk Pe n nì n gkabì net (KP K),
Ropenburg 28,
Postbus I 1028,
2301 EA LeÍden
Telefoon 0f t-120748

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vullen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen

vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.

Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de

vereniging, want het bestuur ran de vereniging wil natuurliik
ook graag weten wat er zoal aangemeld wordt.



Te koop: 5 zilveren munten. Zwarte
tournose I 3e eeuw, 6 stuiverstuk l7e
eeuw, zilveren gulden,

tweestuiverstuk en een eenstuiver-

stuk uit de l8e eeuw samen voor

f 100,-
Acht zilveren dubbeltjes, 4 zilveren

kwartjes en 2 zilveren halve guldens

uit de 20e eeuw voor f 50,-

1000 koffìepenningen voor f 25,-
1000 lmporta munthouders voor

f 35,-
40 muntbladen f 10,-
A. v.d. Bolt, tel. 08865- 1640

Te ruil aangeboden: "Koper en brons

van voorheen" - AJ.G. Verster voor
"Provincie van een imperium" -

P. Stuart.

Contact: Wil de heer

Hemstra/Hamstra opnieuw contact

met mij opnemeni

M. Hilgers, Waddinxveen, tel. 01828-

t37t6

Wie nodigt ons Noorderlingen

(Friesland) eens uit om te zoeken in

N-Brabant of Limburg?

W. de Jonge, tel 051 50-24429 (na

18.00 uur)

Te koop: Bandido, I jaar oud.

lncl. oplaadbare batterijen en draagtas

f 850,-.
Tel. 05 120-3 1636

Te koop gevraagd:

Micronta of White's AF l0l of

White's 60.

Tel. 050-41 3396 of 050-77281 3

Detectoramateur zoekt contact met

mede-hobbyist(en) om gezamenlijk

zoektochten te ondernemen Yanu¡t

Lelystad of omgeving,

R. Leenman, tel. 03200-43 176
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D¡r¡cron MncnzrNE,
JAARGANGEN 1992 EN 1993

Van de iaargang 1992 ziin nog enkele exemplaren verkrijgbaar,
uitgezonderd nummer 3.

laargang 1993 is nog in z'n geheel verkrijgbaar.

U kunt de magazines bestellen door overmaking van f 50.-
voor | 992 enloÍ f ó0.- voor I 993 (deze bedragen zijn inclusief porto)

op gironummer ló75000 of ING-banknummer ó78004900 t.n.v.
De Detector Amateur, onder vermelding van de betrefrende

jaargang(en).

Tesoro Golden Sabre,

nw. l2 mnd. gu.......f 1180,-
tmile Heijn mehaldetectors,

tel.034ó5-ó3037

white's 4000.............................f 400,-
Garrett Freedom Ace +...........f 450,-
Bounty
Hunter Tacker 111....................f 495,-
White's 4mphibian..................f 1100,-
Compass Coinscanner................f I 300,-
Gerard en Coen

Wil hebben een nieuw telefoonnummen

050-4 I 139ó of 050-7728 I 3

White's Spectnrm opgevoerd..f 1300,-
White's Spectrum.....................f 1100,-
Fisher l2l0 X.........................f 400,-
Garrett f reedom Ace................f 275,-
Yiking SD...........................,,.....f 295,-
I'laro Detectiq tel. 01719-47821

Tesoro Silver Sabre, kompleet

met waadschop ............f 575,-
White's Eagle Specü. Siern...f 1700,-
Compass Goldsønner Pro, nieuw,

met garantie..............f I ó95,-
Compass Coin Pro ll, nieuw,

met garantie..............f I 750,-
Bounty Hunter Tracker l,

nieuw, met gar.....,,.....f 395,-
W. I'lunfers, tel. 04920-44781

C-Scope 440...............................f 125,-
C-Scope 770...............................f 195,-
C-Scope 990...............................f ó50,-
Minelab S0wereign....................f 950,-
Compass Cha|1enger...................1 I I 95,-
Tesoro Silver Sabre..................f ó50,-
Fieldmaster (defea)....................f 75,-
Grote schotel Tesoro, l3 inch.....f 185,-
Grote schotel Compass, l3 inchf 185,-
Ton van Broekhovea tel. 010-419909ó

Garrett CXlll, 3 schi¡en.........f 1495,-
White's Eagle Spectum..........f 1495,-

Compass Goldsønner................f 1295,-
Tesoro Læer 81.......................f 995,-
White's Silver Turt|e..................f 895,-
C-Scope CS211.............................f ó50,-
[a Detect - Gert Gesinlç

tel. 053-3005 I 2



DrnleRPAGlNA
Yoor een deskundige

voorlichting, degelijke garantie
en een goede service is er altild
een erkende dealer bij u in de

buurt.

Cor'rplss / O'Rrolr / C-Scop¡ / T¡sono
WHrr¡'s / Frstrn / Bourw Hutrun

Koo¡srRl M¡rmu¡rEcroRs
Buonen ll4, 8408 tlP Lippenhuizen, tel.05133-5093

WHIE'S / Yrruxc / Glnnerr / Triono

DSG M¡rLDETEcroRElt
GnouHc¡n

Butrixlraat 2ó, 99ó5 RÍ [een¡, tel.05t5Ì-l:t49

WHrrE's / Vlruxc / T¡sono / Gourns
CEIA osr¡crrE-pooRTElt / B¡v¡rucl¡cs

c.Q. HAIID DETEcr. / Puull¡guene ,

D¡epzorx lpp. / rsv¡xs vEmturn

Dn¡cnot Svsr¡ms Ho¡-Llno
Yærpad 2,827ó AP ldlÇ tC 0510¡,óJtl

Autohlefoon 0d:5)9ìt81t

Trsono / trss¡nl Ytxne

Fl. sn{K
Schurinkdwarvq ll, 7513 tT :En¡cliede;

trl. 053-3005 l)

Ìf*¡rrrs'l Vtxrre f T¡sono

Horr¡no D¡recr - En¡r Koss

lclraseñstnat 2ó, 38ó2 l(tl llijkerlç tel. 03494-54391

Wlrru's / T¡sono

Emru Hel¡t MrrmLDETEcroRs

Bloem¡tede 58, 3ó08 TH ùlaanse¡ùrcek tel. 034ó5-ó3037

Couplss / OlHlol
WHlr¡'s / Bou[Ty Hutrtn

Horsrss Dsrscrons
lndutrieweg 15, ¡ó41: Rt l{fldæcår, tel. 02tt9,8{?t3

GlRnEn / T¡sono / Yrrutc / C-Scop¡
Fr¡rornsr¡n / Flst¡n / Wxr¡'s

MARO SYsrrus
Jan l(æslraat ló,2201 PW lloordwik tel.0l7l9-47821

T¡soRo / GlnnerT / Vtruxc / C¡lr¡c

B¡.lnx¡soou DETEcroRs

Broeklraat 41, llummelo, hl. 08348-ló30

Trsono / C-Scop¡

Horv¡u¡l¡
Burg Bauwmannlaan 90a 3043 ÂP Rotterdam,

rd. 0t0-4t 57ó49

FRIESLAND

NOORD.HOttAND

GRONINGEN

0YERUSSEL

ZUID.HOLLAND

GELDERLAND

GlnRrn / Puu¡ T¡ctnol-ocv / C¡ulc
Fr¡tormr¡n / SHoworrs-¡tlIATURElt

T.H.S. Mrrmu¡recle
Ru Parestraat 122,2552 C5 DenHaag

tel./fax 010-3971174

lleliotrqpllaan 37ó,2555 l{L Den Haag,

tel. 070-3ó81 l2 I

WtrrçT f Tn*su*r'Slnot
Div, 2Ë Htxus ottgcon¡x

Virír¡6, J f¡sono, I ÌüHrr's

{cepsFaat:l;, fT0l :l¡l Helmond, tel. 04920-44782

Trsono,

;GiScoPE / Flstsn / Wtr¡'s

Muto,,V¡nHELsr Husr BY
vÁ. eg 4, 45ól GI lluht
!el.: ó1, fax 01 140-lt817

feEoio'.l..P,uts¡ Snn / Y¡xrnc
Gi ',,f 'C¡urc / tl¡roxlsr¡n
' ,,, ,:,PUÈSE T¡CXttOtOCt

Srrttn¡RcEl DETEcroRs

'Tceqclier ló, 45ó4 DG St. Janrteen,: tel. 0 I 140- ló503

ZEELAND



et zoeken
este adres

Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

NIET VOOR N'EIs DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

DETECTORS

SCHOTTLS, PETTEN,

DIV. 50ORTEN 5CHEPPEN,
WAADPAKKEN,

KOPTELETOONS,
0PLADtR5, BATTERUOPLA.

DI.R5, BATTERIITE5TTRS,
RTINICINGSMIDDELEN,

ULTRA50ONS, TUMBLERS,
MUNTBOEKT.N, HIST.
BOIKEN, ATLAsST.N,

MUNTHOUDER5 ENZ.

ItllPoRTt tlR V^N

COMPASS,
BOUNTY HUNTER,

o'RroN
t)IALFR VAN:

TESORO, WHITE'S,
C.5COPE, FISHER

I 0'-;:iåì i.iilJi li.'iili'
I Crrlotste ¿ssortimt'nI nrt't¿¿ltlett'cto¡
2 Vakkuntlrt¡ en eetlijk arh,tt'i
3 Alle motlt'llen o¡r voort autl

4 Bij storint¡r'n altrjtl snellt'rt'¡tatulit'r tloor etr¡t'n

re¡rarolietlitnst
5 Bij reparatics evr'ntur'r'l vervant¡t'ntl .t¡r¡ralaaI

6 Bett ouwlr¿re tlaran tir,

/ Bi¡ rrrrurl, een r¡oerle ¡rt i¡r vrror uvv uurle rlelt'ctot
8 Al I0 jaar r'rvarint¡ in vr'tkoo[r t'tt r¡t'Irrtttk van

nret¿¿kletector s

9 Vcrzentlint; dorrr hr,el lrlctlerland
I 0 De be rt e pri j r/kvv¿l ¡ ¡*¡ ¡uerltr.ru tlint.¡

Nu
het gehele jaar

t0%
korting

op rnetaaldetectoren
(zonder irrrtril)

Nu
het gehele jaar

0ratis
beschermkap, schepje

en koptelefoon
bij aankoop var'ì eer'ì

nretaaldetector

METAAL

Buorren 114,8408 HP LÍppenhuízen, Tel. 051 33-5093, Fax 051 33-3067


