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De Bondido is inmiddels een

legende.Drie pond Dynomiet in

schoopskleren! Zo onoonzienliik

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

prestoties!

professionele kwoliteiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

met de volgende oonbieding:

Nu is de Bondido ll uitgebreid met een

keuzeschokeloor op de Alle Mefolen-

stond. Je kunt nu kiezen voor

Normool of Auto-tune.

Stondoord uitgevoerd

met verbeterde bruine open

zoekschiif met flexibele kobel,

Deze oonbieding is geldig bi¡ de firmo

Detect en olle erkendeTesoro deolers,

Gooien met kortingen is niets

voor ons, moor omdot hetgebruik

von de iuiste zoekschiif de

u kriigt von hen de bekende

Goudgele Gorontiekoort,
,t
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lmporlreur: Gert Gesink Enschede

Tel; 053-30051 2, tox;053-302192
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VAN DE

VOORZITTE R
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De vorige keer had ik niet
zoveel "noten" meer op
mtjn"zang" , maar het kan
verkeren.

Jammer genoeg druppelen
er weer negatieve
"berichten" binnen.
O.a. de e.w.N. heeft een

klacht geuit t.a.v. detector-
amateurs, die op verboden

gebied in het "verdronken"

land van Zæeland zoeken en

daarbij methodes zouden

gebruiken, waardoor
archeologen gehinderd
worden in hun werk.

Informeer eerst altijd, en is

er een opgraving en/of
verboden gebied, blijf daar

dan weg. Ook kunt u in het

artikel "verboden voor
detecto¡amateurs" lezen,

dat door het wangedrag van

sommige zoekers steeds

meer gebieden verboden
worden voor detector-

Een aantal leden van de

Detector Amateur heeft me

al gebeld met het verzoek of
ik hun vondsten wilde
fotograferen. Helaas heb ik
geen vrije tijd genoeg over

om even naarAmsterdam,
Middelburg, Delft,
Nijmegen oÊTytsjerk-
steradiel te reizen met mijn
foto-app aratuur.

Toch wil ik mijn aanbod

handhaven, want gelukkig
zorgt "Tante Pos" er voor,
dat pakjes van deur tot deur
bezorgd worden. Scuur uw

ik fotografeer ze en stuur

vervolgens het geheel weer

terug. Vergeet niet voor de

retourpost postzegels bij te
sluiten, want anders ziet de

penningmeester zn de

bodem van de clubkas.
'Wil je zelFook afdrukken in

kleur, dan kan dat.

Ik doe er gewoon een brie$e

bij, wat dat kost. Tot weder

bels.

AIben Folkens,
rel. o745r-18o67

Voor mij gaat deze

uitdrukking nu zeker op,

want in het kad.er van d.
reorganisatieplan nen van de

gemeente Rotterdam naar

het stadsgewest Rijnmond
ben ik mijn leuke

seretariaatsfu nctie kwijt
geraakt en heb nog relatief
oninteressant werk
overgehouden.

Nu kun je bij de pakken

neer gaan zitten en de

dingen die komen gaan,

aÂvachten, maar zo werkt
het niec.

Ik weet, dat ons Detector
Magazine behalve door de

ware liefhebbers ook geleznn

wordt door min of meer

archeolo gisch geo riënteerde

magistraten bij diverse

instellingen op dat gebied.

In ons blad heb ik mijn
schrijÂvoede c.q. talent en

interesse voor de

gezamenlijke hobby al

duidelijk kunnen etale¡en

en misschien, heel misschien

weet iemand een plaatsje

voor me, waar ik mijn
talenten beter kan toepassen

dan in een stoffig magazijn

met "dode" dossiers, die

vernietigd moeten worden.

De archeoloog of
museumdirecteur, die iets

beschikbaar heeft , verzoek

ik vriendelijk contact te

zoeken. Mijn gegevens

staan onder het kopje
sec¡etaris van dit maga.zine

(zie hiernaast).

Met vriendelijke groet,

Alben Folkens

amateurs. Jammer, want op vonos[en crus oP;

deze manier blijft men
negatieftegen ons

aankijken. Laten we ons

toch als "ambassadeur" van

onze hobby gedragen.

Dus toestem ming vragen,

alles netjes achterlaten en

bijzondere vondsten bij de

officië[e instanties

aanmelden. Dit in uw eigen

en in ons aller belang.

Probeer onze hobby positief
uit te dragen.

Geef tegenstanders van het

zoeken nu en later geen kans

om het zoeken te verbieden.

Onze houding is alles

bepalend.

Een volgende keer hopelijk
weer een wat "zonniger"

bericht.

Luitzen Haak.
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Ha lidmaatschap van dere vereniging loopt altijd per lalenderjaar en wordt zonder opzegging

altijd stihwìlgend verlengd met een jaar. Degenen die in de loop van het jaar (oetreden,

ontvangen alle reeds eerder venchenen numncrs van het lopende jaar. 0pregging dient

uiterlijk op I augustus schriftelijk binnen te zijn. De contributie per lid bednagt I 47,50 6r
jaar. Yoor gezinsleden geldt æn aantrekkelijke kortìng.

Giro: ló75000, Bank: ING nr. ó7.80.04.900,
t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwa¡den.
Ledenadminist¡atie : Wim Woudstra, Melkemastate ló,
8925 AP Leeuwarden, 058-ó61818
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B I SU((ISY0]ZotffiltflDf tfIttUrICoR,
door Gøt Gesink, 229 pog, 200 folo's................................................... f 29,90

B 2 AIA[0GU$ Dt lllDltlltlD$ tUnH Ytll lE0ó lol heden,

Mevius l 994 ............................... 1 495
B 3 Uitverkocht, wordt niet herdrukl (kopøen munlen 7 Prov. l
B 4 (ITAToGUS Vilr Dr Z[V¡t¡]t tutiltil 7 novilo'Ëil t54ó-t795. dæl I

(Wel iledclondl

B 5 (ÂIAI0GUS YAil Dt Z[.YtRIil tUilTtil t pnovtiloÏil t 54ó-t 795. deel 2

(lloord en 0ol l{ederlondl - ........17,25

B I Olil.oout ¡X tutiltil vilt ulcË t790 I 987 ......... | 8,55

B 9 qIilOGUS, KtlllIR Dtl,IS(lltR tUllZQIÀL0G vonof ì 871 - .................. 17,50

Bl 3 llUlill0lt o¡- 7 PROVlildil vonof I 587 (beroemde Verkodebo*l - .... 32,50

844 Y.D.ffUS lIIlDIllAAl, ofbeddingen woegle

llederlondse munlen lol I 57ó. (een dondoordwerk!l - ............................ I 59,00

85lo.lAARl0H tlUilnil fi Pllllllllclll DIR lltDlRltlllltll l9E¿ tfÍ
0P¡RtllCSInilff ilJ VtlllllG[ll, ó40 blz, duizenden ofbældingen - ....... 42,50

85tb.JAAR¡ott tumil il Pmlilt{fflt Dtt lüDIRuilDIlt 1988 - .................... ó5,00

852 G0l,D(0lllS 0l lllf lï0llll, von de onlieke wereld lol nu,

723 pogino's, gebonden. ............... 87,50

GO1D AIUS,

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

0uDrruiltiltullGRoilHGIililtoiluilDilt- ...... t0,75

DI ftDttuff turil vÀil Huruc#t t457.t tot .......... I 5,00

ll00tD HIDIRUIIDS¡ llUllIGItTlffIIll door Arenl Pol - ........................... 31,25

PR0VlKlt VAI¡ ttll lllPtRlUll door P. Stuorî,

I 79 blz met honderden folo's von Rome'næ voorwerpen (koopie! - .......... 25,00

SffttlS0PDIGRIllS. Bourlonger bodemvondlen (koopie) .................... ó9,00

l0llD0ll tU$Ut ruüWAl OIA1OGUI l9{0. 320 pog. mel honderden

ofbeeldingen von l,liddeleer¡v¡e melolen yoorw. - ...... ó9,00

LtYl,Ulltll ill lflC[m H DI UGI UllD¡ll (zie Delector Amoleur

nr I I blz l71 380 pog. 250 folol en koortiæ - .....

873 ltstoillüt$Dr ¡n¡Alfi (l598 t7901

munten v. Srobcnt v. l{derl. en Belg. +Z.l.imb. met priizen -..................... 29,90

874 lllltlc¡ll UII Dt t0DDfl, ln Zeelond gevonden pelgrirnsl*ens,

I 50 blz, honderden ofbældingen. - ......

Bis tt¡til$t l/rRTil¡il Hu]¡ G[sffttDlilts,

hilorie ochler de Rome'næ munten, ls¡k boek 200 illushoties - ............... I 7,00

- 
il[|Jrl,- lilt|.Jlt,- ilttul{-il[t|ll,- il[lJl{- ilttutl, _ lilttjw_

87ó GRoSS{R DtUrSfin ruilruril0c yoil tE00 ¡ß HIt[r
4ól pog. mel prifzen (Duilse munlen von I 800 lol nu) .............................. 38,00

877 ¡R00fif S 0l llfil0UltY door R¡chord Hsfiofi. li{onlelqelden iizertiid, Romeime

liid tol in de Midddeer¡wen, 40ó pog., hødruk v/e tondoordwerkl ........... 98,00

878 YIR¡ORGIll ftDtll, SIÀDSARfil0lOGlt lll llfD[tllllD. Proólbo* met

honderden folo's von voorwøpen, lodsplotlegronden en opgrovingsløreinen,

Geb., Hord koft ...................... ......3ó,00

879 R0ttll(0lll5,olleRomdnæmunlen,melpriizen.,Geb.,hordkofl......... lló,00
880 tllfl(l0PtDll Ylll WlPtllS llrc¡¡illd lol lL 33ó pog, hord k0h............... 45,00

88l lf S t0lllltltS DIS DU(S Dt ¡Rl¡tllf ll (lló7-l 59E1, I 25 pog.,

(munlen von Brobont en Z. limburg mel pr4-zen)....................................... 30,00

Dt lllJllllll Vlll Dt CilVtl YIll VtltllDtRtl lll 11555-lt80l, 145 p0s...........36,00

ttS t0lllltll5 Dt U PRlll(lPll,It Dt llIGI. door Àlignolel. De munten von bisdom

Luik (+ I 000-l 800), mel zelüoomheids¡onduiding, frooi ploolwerk ..........58,00

BtsTfl.1il{:

TIltf0lllSff: Bel:053-30051 2, de belelling wordl direkl onder rembours

loegezonden, (is duurder gewordenI venendk. f I 2,-

GlR(l'()VIRB()lilll0 mook hel bedrog v/d bestelling + f 5,- porto ovø op

GlR0: 48.38.91 I l.n.v. Detecl le [nschedg bestelnummers vermelden.

llÂ IIltf0lllSfft AISPRAAK kunt u de boeken ook ofholen.

ó9,50

25 00

882

883

Zoals u ziet, is dit blad behoorlijk gevuld met
"Vondsten van het jaar". Dit is de gevarieerdheid niet
echt ten goede gekomen, maar natuurlijk hebben we
de leden ook aan het eind van het jaar nog de
mogelijkheid willen geven om aan deze wedstrijd mee

te doen.

ln het volgende nummer zullen de winnaars bekend
gemaakt worden.

BELANGRUK ! ! !
Door ziekte van de hoofdredacteur, Kees Leenhee6 is

het niet mogelijk teweest om de jaarstickers op t¡jd
bij de drukkerij te krijgen. Deze sticker zit dus pas

in de envelop van het volgende nummer.
Uiteraard als u al betaald heeft.

Bestuur en

redactie
utensen alle

le den

een

aoorspoedig
199 5

ii 1¡ÍÈìJíl
De redactie bedankt iedereen die het

afgelopen jaar kopij aangeleverd heeft.
Mede dankzij u hebben we weer ó mooie

bladen kunnen verzorgen.

3
Uz
ñ
(,
:
d

F
UUFU
ô



eden hiervoor is

niet zozeer het

Ë zoeken op zich,
*rì maar de manier

waarop men zich opstelt æn

opzichte van de plaatselijke

bevolking die komt informeren wat
men âan het doen is. \Øie precies de

schuldigen ztln,kan men niet
âengeven, maar dat ze van elders

zijn, is wel duidelijk. De problemen

variëren van onbeschoft gedrag in
de geest van 'waar bemoei je je mee'

tot het moedwillig vernielen ven

fruitbomen en het meenemen van

fruit.

Jagers maken melding van

het feit, dat het wild opgeschrikt
wordt. Iets wat de heren bijzonder

irriteert, vooral daar ze flinke
pachtsommen neer moeten tellen
voor hun terrein. Verder is het
zondermeer ongewenst wanneer je

de zondagsrust komt verstoren in
dit gelovige stukje Nederland; dus

zoek hier nooic op de dag des

Heren. Cultuurverschillen tussen de

grote stad en het platteland zijn de

hoofdoorzaak van de problemen.
Kennelijk denkt men dat hier alles

maar mag, maar juisc hier is de

sociale controle enorm en val je

meteen op met een detector.

Bel van te voren de eigenaar

op of je welkom bent, meld je even

zodraje er bent en laat aan het eind

van de zoektocht even zien, wat je

gevonden hebt. De appels en

aardappels zijn hier stukken

goedkoper dan in de winkel, koop
eens een kist vol van de boer en

maak een praatle, dat helpt zeker

het ijs te breken. Loop je nu
zondermeer het land op en je bent

geen bekend volk, dan wordt het
kenteken van je auco genoteerd en

de politie gewaarschuwd. Je loopt
bovendien het risico geroyeerd te

worden door de vereniging, omdat
wij ook in een aancal

gemeentegidsen vermeld staan en

men dus bij ons gaat klagen; kijk de

huisregels maar na.

\Vaar mag je niet meer zoeken?

- Gn noorden van kasteel

Hagestein (vernielingen).

- Tèn zuid-westen van.Asperen

(vern ielin gen en fruitdiefstal).
- Rond kasteel Heukelum

(vernielingen).

- Op landgoed Mariënwaard
(wegens natuurbehoud).

- Bij Ti'icht en Duurmalsen
(vanwege de zondagsrust).

- De hele stroomrug van de

Hamsche brug via KerkAvezaath,
De \foerd en Erichem tot Buren
(vanwege overlast en fruitdiefstal).

- Bry Asch (zondagsrust).

- Btj de Engelenberg en Frissestein

æn zuiden van Herwijnen
(vanwege het ooievaarstation).

- De Eerste en Tweede Tiefaarse
Straat bij Neerrijnen (vanwege

onbeschoft gedrag).

- Tên noorden en ten zuiden van

Est (vanwege jachtgevaar).

- Omgeving Meteren
(vanwege overlast).

De politie vra.:agt je znker of
je toestemming hebt om ergens te

lopen. I

Albert Folkert¡

VERBODEN VOOR
METAALDETECTORS

ln voorgaande nummers yan ons orgaan heb ik al melding

gedaan yan het feit, dat gronde¡genaren ten zu¡den van

Asperen en op het landgoed Waardenburg geen

detectorzoekers meer op hun land dulden. Helaas heb ik nu

melding gekregen, dat we ook op een flink aantal andere

plaatsen in de West-Betuwe n¡et meer welkom zijn.
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EEN BONK
OUD ROEsT

.ä k zoek al jaren met de

ii detector en heb ook aI

i* veel leuke dingen
ic gevonden. Maar soms

vind je van die dingen, waardoor je

naderhand toch eens achter je oren

l<rabt. Zo ook die zaterdag.Ik liep

met mijn detector over een natte

akker te zoeken en deze keer vond
ik niets, helemaal niets. Hoe bescaat

het, dacht ik nog. Na enkele uurtjes

zoeken in de modder besloot ik
naar huis te gaan. Zoals gewoonlijk
liep ik met de detector aan, lichc

zwaaiend de akker af, in één rechce

lijn op het hek af,, waar ik doorheen

was gekomen. Opeens (en daar

zaten jullie natuurlijk op te
wachten, want daar moest toch nog

wat gebeuren) hoorde ik een hard

geluid in mijn koptelefoon.

Het geluid van een groot stuk ijzer.

Omdat ik toch al niets gevonden

had, besloot ik om het deze keer

maar eens op te graven.

Ik stak mijn schopje in de

grond en even later had ik een groot

sfuk verroest ijzer in mijn handen.

Het had een rare vorm, maar aan

het smeedwerk te zien was het niet
echt een oninteressant ding.

INGEZONDEN
VOOR DE

VONDST
VAN HET

Ik besloot het daarom maar mee te

nemen, want ik ging toch naar huis.

Ik gooìde de bonk roest achter in de

auto en reed op huis aan.

Thuis gekomen gooide ik het

ding in de schuur; daar heefc het

nog zeker een halfjaar gelegen.

Tot ik op een zaterdag mijn
schuurtje aan het opruimen was.

Daar lag die bonk roest weer en

mijn gedachten gingen terug naar

die dag, dat het nat was en dat ik
niets gevonden had. Behalve dan

dat stuk roest, waar ik nu mee in
mijn handen stond. Hier en daar

vielen er al stukken roest af.

Ik pakte een bikha.mer ven de

werkbank en begon voorzichtig de

roest eraf te bikken. Na een tijdje
begon er al een beetje vorm in te
komen en sommige delen werden

weer scharnierbaar. \Øat kon dit
nou toch zijn, dacht ik.

En geïnteresseerd ging ik verder met

bikken en borstelen,

Opeens hoorde ik een

bekende stem achter mij.
Het was mijn zoekmaatje, Adriaan

\Øagenmakers uit \Øasp i k.

Hrj kwam zomaaÍ eens even kijken

en vroeg mij wat ik aan het doen

was. Ik liet hem het stuk rjzer zien,

waarop hij direct reageerde: "Dat is

een oude voetboei". Ik stond

perplex. Zovindje niks, neem je

een bonk oud roest mee naar huis,

ligt het nog een half jaar in de

schuur, bikt het vervolgens uit
verveling een keer afen dan staat

plots je maat achter je om je te

vertellen dat het een oude voetboei

is. Prachtig toch? Graag wil ik met

deze vondst meedoen aan de vondst

van hetjaar.

Lucien van Irsel, \Øaspik
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VERKOOP IVERHUUR
METAALDETECTOREN

Palambangstraat 5
1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 officieel dealervan:

øs.
graag na 19.00 uur W=

'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

D.y.&ÆÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIT . VERHUUR
Pieter Maatsstraal 12 1777 AP Hippolyrushoef

TELEFOON 02279_3286

Viking detectors

Viking I .......... ..217,-
Viking 5 ......... ...253,-
Viking 5D ?t64,-
Viking 6D 426.,-
Viking 7Nl ....... .. 499,-
Viking TNIX ...... 565,-
Viking 8MX ......874,-

*
*
*
*

2laar garantle
levering blnnen 48 uur
franko levering onder rembours
bovengenoemde prlfzen
ultslultend voor leden
lnrull mogelljk
alle types steeds op voorraad

*
*

OPENINGVAN ZAKEN!

Wij laten u graag de rest van ons
assortimenl zien.

MARO ME'T AALDETECTOREN

lan Koosstraat 16
2201 PW Noordwijk

Tel. I Fax 0171942821

WH¡r¡'s
C-Scops

Trsono
Frsnrn

Gannrt.r

.r,.,i F+|i ....,...,.:i
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ZlVefmefke fr 
G"oo", gids voor de verzometoar

Boeken

Detectoramateurs zijn wel een hele aparte catagorie

zilververuamelaars. Ons zilver staat vrijwel nooit glanzend

in de vitrine van de juwelier of antiquair, keurig onder de

halogeenspotjes met een bordje en een prijs erbij. Nee, wij

zoeken onze collecties bij elkaar op stranden, langs rivieren

en in kaalgeslagen stukken grond in oude binnensteden,

om maar een p¿rar mogelijke vindplaatsen te noemen.

Vrijwel ieder lid van de

Detector Amateur is op zoek naar

boeken op het gebied van de

archeologie. Misschien kan ik
wtjzen op het bestaan van een

antiquariaat op dat gebìed in
Amsterda.m. Antiquariaac Halos
koopt en verkoopt alle mogelijke
collecties archeologishe boeken,

doublures, opruimingen of
restantpartijen. In overleg met de

Joan Williams Stichting heeft dit
antiquariaat zelfs het alleenrecht

voor de verkoop van alle publicaties

van de R.o.B. van voor r9oo.

Ik ga natuurlijk niet de cacalogus

van de R.o.B. overrype n, maar er zit
heel wat interessant materiaal bij
voor onze club.

Antiquariaat Halos stuurt je
kosteloos de catalogus coe.

Adresgegevens:

R. Oudhuis, J. van Lennepstraât

z9o rr, rotJ KD Amsterdam,

teLlfax ozo-6815523

(ma/vr ro.oo - r8.oo uur).

gemerkc te ztjn; bijvoorbeeld van

doosjes zowel het deksel als de

bodem en van lepels de bak en de

steel.

Puur zilver is te zacht voor
bewerking, daarom wordt hec

gelegeerd mec koper. Pleet is een

dun laagje zilver op een onedele

Zeker voor ons is de nieuwe
gids van Geade een uitkomst,
uiteraard alleen in het geval het

gevonden stuk is voorzien van

merktekens. Allicht kom je het

gezochte merkrcken in dit boek
tegen, ìMant er staan meer dan

tweeduizend nation ale en

internacionale zilvermerken in van

de middeleeuwse keuren en

gildemerken [ot wat er vandaag de

dag aan merken te vinden is en

verder van vrijwel ieder werelddeel.

Een onmisbaar naslagwerk op
handig pocketformaat.

In het kort komt de

geschiedenis van de zilvermerken
hierop neer:

Om te voorkomen dat zilver
van inferieure kwaliteit in de handel

kwam, waren de zilversmeden vanaf

het einde van de vijftiende eeuw, in
ons land tenminste, verplicht hun
producten te laten keuren. Sinds de

nveede helft van de zeventiende

eeuw werden zilveren voorwerpen

voorzien van een meesterteken, een

stadsteken (meestal het stedelijk
wapen), een provinciewapen (niet

in alle provincies) en een telkens

veranderen de j aarle tter.

Ook in de latere Franse tijd
en na de stichting van het
Koninkrijk der Nederlanden bleef
de verplichting tot keuring van het

zilver. De merken zyn zelden naasr

elkaar ingeslâgen, maar komen
veelal verspreid op het voorwerp
voor. Voor de negentiende eeuw

werden de merken op het
belangrijkste deel van het voorwerp

aangebracht. Daarna dienden zoveel

mogelijk delen van het voorwerp
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ondergrondlegering van koper,

nikkel en zink, sinds ongeveer r82o

in gebruik. Verguld zilver bestaat uit
zillver met een dunne laag goud, die

in het vuur of langs galvanische weg

is aangebracht. ZtIver werd van

oudsher in vorm gehamerd of
gegoten.

Sinds de tweede helft van de

achttiende eeuw kon men ronde

zilveren voorwerpen ook op de

draaibank in vorm forceren. Bij een

gehamerd voorwerp moet je altijd
nog de slagen van de ponsen en

hamers zien aan de binnenkant en

wanner het geforceerd is zie je de

kenmerkende draairingen in het

metaal. Zilver komt natuurlijk
nooic mooi glanzend en gaaf uit de

bodem tevoorschijn, maar denk
eerst even na voordat je er met een

zilverdoekje op gaat poetsen, dat
kan de waarde juist teniet doen.

Kijk eerst even in het hier

genoemde naslagwerk wat de plaats

en het land is waarin het keurmerk
werd gebruikt en de periode waarin

dat merk werd toegepast. Ook het

zilvergehalte vind je terug en mocht
je twijfelen, neem het ongepoetste

voorwerp dan eens mee naar

Schoonhoven, naar het nationaal
Ztlver- en Klokkenmuseum, daar

krijg je deskundig advies over

waarde en conserveer-

mogelijkheden.
Voor wat bereft de zilvermerken-

gids van Ceade, ga naar de

boekhandel en koop er een, went
die dertig gulden, die het boek kost,

is het zeker waard.

Ztlvermerken, Jon Divb

tsBN 90 60t7 722 3

Priþ f 30,-

UiEeverijGeade

Postbus 97,3990 DB Huæn,

tel. 03403-776ó0, fox 03403-77ó00 I

I

U

r p-er O-är-q of per

ar eruanneerdan 13

3076 SP Rotterdam
Tel: Ø10 - 4199096
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ZILVEREN
MIDDELEEU\^/s I
GEs P

De teksc is als volgt:

+Án,oRVl-
De afmeting is ongeveer een

cm. Ik zoû graag willen weten hoe

oud dit gespje is en regelijkertìjd wil
ik hiermee aan de vondst van het
jaar meedoen.

Antwoord van de heer Eekhof:

Dit is een heel mooi en vrij uniek

zilveren gespje met een leuke (voor
mij althans) tekst in het Latijn.

Datering: I 3e- l4e eeuw, misschien

iets ouder. De tekst amorvi: ik denk

dat het een woordenspel is, twee

woorden ineengevlochten. Amor
betekent liefde en Morvi betekent

lk sterf. Dus vrij weergegeven: ik
sterf van liefde voor jou. De

omgekeerde letter t is het

beginpunt. De punt is het eind.

Jeremy Vane, Tegelen

INGEZONDEN
VOOR DE

VONDST
VAN HET

li" n nummer I5 van

ì. "Detector Magazine"

'i: Ias ik, dat iemand een

, rond gespje uit de r3e -

r4e eeuw had gevonden. Ik heb

vervolgens nagevraagd of dat gespje

van zilver was. Dat was niet het

geval Zelf bezit ik wel zo'n gespje

van zilver.

Dete(ctolrminotie
Dick Eekhof, bestuurdid en vro0gb00k speciol¡sl heeft een heel

leuk boekie over bodemvondslen gemookl.

Dil boekie heeft I 00 poginot en bevol I /5 fotot von

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

toeposseliike n00m: Dete(cto)rminolie.

Von olle vondslen wordt uitleg gegeven.

Detefrb)rrninqfie

De priis von dit hoekie ß ind. venendkosten: f 29,95. hlook dit hedrog over

noar honkrekeníng numne¡ 33.47.ó5.7 8l von de Rohobonk te Joure, ontler

vermeldíng vøn fotohoek. Dan zol het zo snd mogelíik noor u loegezonden

wo¡den.

¡ Feh¡ot
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H ET JA \^/OORD
VAN DE JUWELIER

Soms |ukt het om een gevonden trouwring terug te bezorgen

bij de gedupeerde, soms ook niet. Met twee stuks,

waaryan er een al gauw 2 iaar in mijn bezit is en de andere

bijna I jaar, wou het maar niet lukken.

Van alles geprobeerd; de afdeling Bevolking van omringende

gemeenten, radio Omroep Brabant,

een vijftaljaarmarkten, waarbij een bordje met gegevens

op de kraam was geplaatst, maar succes bleef uit.

..:: morgen van

i. november het
i:; "Eindhovens

dagblad" mij belde of ik het op prijs
zou stellen, als zr een artikeltje over

mijn - en jullie - hobby in de krant
zouden plaatsen. Graag wilde ik
daar alle medewerking aan verlenen

en narn de gelegenheid te baat om
nog maar eens de gegevens omtrent
die trouwringen te vermelden en ....
ditmaal had hec succes, wat één ring
betreft althans.

Dezelfde ochtend, dat de

bewuste k¡ant verscheen, belde al

een mevrouw uit Vessem. Of ze

even langs mocht komen want alle

gegevens klopten, alleen durfde ze

niet te geloven, dat het inderdaad
de hare zou zìjn.

Bij mij thuis gekomen,

begon ze haar verhaal. Haar man

was 4 jaar geleden overleden en zljn
ring droeg ze nu. Daar haar man
tijdens zijn leven altijd zwaar werk
verricht had. was zi)n ring
behoorlijk afgesleten. Haar eigen

ring, die zebi)na3 jaar geleden

verloren was, moest er nog als

nieuw uitzien; wat inderdaad zo

was. De totaal verschillende

condicies van beide ringen bracht
haar in verwarring, maar een verder

vergelijk met behulp van mijn loep,

leerde mij al snel, dat het inderdaad

haar eigendom betrof. Maar toen ik
haar de ring wou overhandigen met
de woorden "Alsjeblieft, het is uw
ring" deinsde ze terug en durfde ze

hem niet aan !e nemen. Ze kon het
niet geloven en was bang, dat ik het
mis had. "Als we ze nu eens aan de

juwelier lieten zien", zei ze"die zal

ze wel herkennen". Dat was totael
geen probleem, went de juwelier,

waar de ringen in 1963waren

gekocht, woont z strâten van mij
vandaan. Zo'n kleine 5 minuten
later klonk uit de mond van onze

juwelier: "Ja hoo¡ roo%o zeke¡ dit is
uw ringl". Op dat moment barstte

ze in traneu uit. Têrwijl ze dankbaar

haar ring aannarn snikte ze "Hoe is

het in godsnaam mogelijk, bedankt,

duizendmaal dank". Toen ik haar in
de betraande ogen keek, moest ik
ook even slikken. Vanachter de

toonbank knikte de juwelier, over

zijn leesbrilletje kij kend,

goeddunkend naar ons, terwijl hij
de eenvoudige doch mooie woorden
sprak:
"Dat benne nou mooie dingen voor
de mens".

De affaire werd keurig afgesloten

met een passend vindersloon.

lfl Biessen, Hapert.

P.S. Uit bovenstoonde Hijkt dot mij nog een

ttouwilng res;L Die is gevonden ¡n septernber

I 99 l, oÞ een groot grostdd te Eersd, woor

joorlijks meerdere molen vde poorddiefhebberc urt

het hde lond bþen komen. Merk Dæiree, noom:

H en Iç v erl oofd: ...-..- I I I 4, gev atwd : ...-... - I 9 87.

De complete dota zijn mij uiteroord bekend.

Te[.0497744787



EEN GOED
OOC, DOET
WONDEREN

zoekplekje te vinden. Ik had al een

paar maisveldjes gehad, maar

znnder resultaat. Na zo'n 3 kwartier
te hebben gereden in de polder
langs de Maas in Brabant zag ik een

geploegd land en zette de auto aan

de kant. \Øat mij opviel roen ik
uitstapte, was dat er allemaal

witceigeelachtige plekken in het

landzaten, die heel goed afstaken

tegen de kleigrond.

Ik ging naar de boerderìj, die

naast het stuk land lag en vroeg aan

de boer of ik op het land mocht
zoeken. Van hem mocht ik er wel

zaeken, alleen het land was niet van

hem, Hij stuurde mij dus naar de

eigenaar, maar die woonde erg ver

weg. Ik vroeg hem hoe ver het
rijden was en hijvertelde mij, dat

dat ongeveer een halÊuur was.

Gelukkig bood hij aan om even te

be Uen. Hij ging naar binnen en

even later kwam hij terug met de

mededeling, dat het goed was.

Hij vroeg wat ik zoaJ, zocht
met een metaaldetector en ik zei:

"Oude munten". Hij wenste me

veel succes. Ik pakte de

metaaldetector en ging het land op.

Ik liep naar zo'n witte plek en cot

mtjn verbazing zag ik, dat hec een

cirkel was van zo'n 6 meter
doorsnede.

#i,

Nadat ik er een paar had

afgezoch\ bleek dat er helemaal

niets lag en aangezien het land zo

nat was, dat je er L,ijna niet kon
lopen, besloot ik terug te gaan naar

de auto.

In het midden van het land
lag een ploegvoo¡ waarin ik
terugliep. Plotseling zag ik wat witte
scukjes liggen en die raapte ik op.

Ik bekeek ze goed en kwam tot de

conclusie dat het verbrand bot

moest zijn. De omgeving lag er mee

bezaaid en toen ik ook wat scherven

vond, ging bij mij een lichtje
branden. Ik ging staan en keek eens

goed om mij heen. De ploegvoor

liep dwars door zo'n witte cirkel en

een halve meter verderop in de

ploegvoor zat een zwarte plek van

3o cm doorsnede met in het

midden daarvan een witte plek.

Ik bukte me weer en bekeek

alles nog eens goed en ja hoor, net

rI

INGEZONDEN
VOOR DE

VONDST
VAN HET
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wet ik dacht: het waren inderdaad

cremetieresten en restenten ven een

urn. Ik zat midden op een grafveld.

Ik heb zoveel mogelijk materiaal

meegenomen. Aan de scherven te

zien, was het een urn uit de

tlzrltijd. Nadat ik alles in de auto

had gelegd, ging ik toch weer terug

met de metaaldeæctor om nog eens

goed te zoeken, want bij een urn

liggen ook wel eens voorwerpen, die

mee begraven zijn, maar ik heb

niets gevonden. Toch ging ik blij
naar huis, want dit wâs een mooie

vondst. Thuisgekomen heb ik alles

schoongemaakt. Dezelfde week heb

ik de provinciaal archeoloog van

Noord-Brabant, de heer Verwers,

gebeld om te zeggen, dat ik alweer

een mooie vondst had gedaan.

Hij is bij mij langs geweest en mijn
vermoeden was juist: een urn uit de

ijzrrujd en nog wel een met een

voet, de meeste zijn plat aan de

onderkant. De heer Verwers heeft

een en ander meegenomen voor

verder onderzoek.

Nu had ikwel honderd
scherven in een doos zitten van een

urn uit deijznrcijd, maa¡ dat is ook
niets. Ik heb contact gezocht met

Cor Rijken, een beeldhouwer uit
Drunen en heb verteld van mijn
scherven in een doos. Hij was een

en al oor en zou hem wel in elkaar

willen zetten, maar hij moestwel
weten, waar het mee gelijmd moest

worden en wât voor klei ze

gebruikten voor de ontbrekende

stukken. Ik heb dat nagevraagd bij
de n.o.s. en kreeg de informatie.
Na zo'n 2oo uur gewerkt te hebben,

was de urn klaar. Ik heb nu een

mooie urn uit de ijzertijd in de

vitrine staan. Hij is zz cm hoog

Gera¡d Pelders, Drunen
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Search Motion Required

Detachable Control Hous¡ng for Hipmounting .......Yes

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

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

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

Target lD/Discriminalion......................... No

Ftst{E@t

Specifications
Length 9................... Extended ............................. 50'

Collaosed ............................ 31'
Wei9ht9.................. Complete (with Hoadset) ..... 5.3 lbs.

Handle and Search Coil ......2.4 lbs.

Control Housing....................2.4 lbs.

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

per seclnd
crystal c{nlrolled

Audio Target Fìesponse (Headset).......................VCO@

Visual Target Response .......... .. 1. LED@

2. LCD bar grapho

Headset ............. ........................Waterproof ,

Piezo Electric

lnterchangeable................... No
Ground Balance Required....................................No

Tuner knob
adjusts for
maxtmum
sensitivity

Volume knob
adjusts aud¡o
target signal

GELAN
METAALDETECTOREN BV
Bedrijvenweg I7
527 2 P A Sint-Michielssestel
Nederland
Teleloon 04I05-12949'
Telelax 04lO5-15658

Search Coil Type ....... Dual co¡|, Non-

inducüve balance

0iameter................ g.

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

lnterchangeable.....No

Batteries............ .........(g)1.S.Votr, AA

aane,.y urf ........ ....carbon .,.............ålllnllr,',
41ka|ine..................100+ hours

Nicads....................20-25 hours
Automatic Banery Check.........................Yes

Operating Temperature.......................... 32-1 20'F
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l5 /v\UNTEN ZOEKEN
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METAALDETECTOR
Albert Folþerts

Zaterdagochtend, de kille ochtendnevels hangen nog over het

verlaten land van Zeeuws-Vlaanderen. Op een

versgeploegde akker loopt een schimmige figuur met een

futuristisch apparaat te zwaaien, een koptelefoon op zijn hoofd.

Soms bukt hij zich om, kenneliik, iets op te graven

met een minuscuulschopje. Een voorwerpje verdwijnt in de

iaszak en dan loopt de figuur weer door. Een grote kans,

dat je dan de 26-iarige Mark Steenbergen uit St.-fansteen hebt

zien lopen. Even weg yan het |awaai van de werkvloer,

rustig genietend van de wijdse natuur en uiteraard bezig met

zijn grootste passie: munten zoeken met zijn metaaldetector.

'ri; .iilie aan Hulst
denkq

denkt aan

Reinaard de

Vos. De snoodaard neemt aan het

hofvan koning Nobel het woord,

uiteraard in het kleurige en v/arme

Vlaams van de Middeleeuwenr

". . . In 1 oostende uan Vkendren staet

Em bosch, ende lteet: Halsterlno.

Coninc, ghi moghet ueten uroo,

Moghedi onthoud¿n dit:
Een crornne borne, l¡eet CriebEit. . ."

Hulsterloo, dat is het bos van

Hulst. Daar ergens ligc een bron

met een vreemd klinkende naa-m:

Criekepit. Een naa.m, die schatten

belooft. De plaats schijnt vandaag

ook nog terug te vinden te ztjn,
maar in Reinaards dagen was het er

een stuk woester en eenzalner.

Het is bij die bron, waar de schat

L Lunleo

begraven ls.Zeven berken staan er,

en onder die welke het dichtst bij
de bron staat . . . . "Daer leghet die

scatbegraven....."

Met dit beeld voor ogen trok
de toen r4-jarige Marco naar de

Keldermanspoort, apetrots met zij n

pas gekregen Micronta van de

Tändy. "Man, ik dacht dat je daar

potten vol goud kon vinden, omdat

Hulst zo oud is. Niks gevonden,

dus!" Maar het vuur bleef branden

al vanaf dat hij, toen hij ro jaar was,

een film op rv had gezien over

piraten, schacten en

meaaldetectors. Toen kwam het

gerucht, dat mensen van

Gemeentewerken in een plantsoen

heel veel losse munten hadden

gevonden. "Ik vond er vijftig in een

paar dagen tijd, toen is de

goudkoorts echt begonnen.
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Van gespaard geld kocht ik een

eenvoudige C-Scope 7to en toen

kon het echte werk beginnen."
Dat dacht hij, maar als beginner

moest hij nog heel wât leren.
"Ik maakte veel te grote en te

haastige stappen, kreeg een kromme
rug van de gebogen zoekhouding,
bewoog de zoekspoel veel te vlug en

ongelijkmatig, waardoor de

afgezochte stroken elkaar niet
overlapten, maar allengs ging het â'

mij beter af. De eerste goede

vondsten dienden zich aan en ik
schafte me een Têsoro Bandido aan,

een detector uit de duurdere

prijsklasse. Nu loop ik alweer een

jaar of drie me t een lØhitet
Spectrum, de "Mercedes" onder de

metaaldetectoren. In het begin heb

ik er wel veel problemen mee gehad,

maar het is net als autorijden, als je

de gebruiksaanwijzing onder de

knie hebt, gaat het prima. Maar dat
duurde wel een maand of drie.

Helaas kon ik toen een periode

haast niet zoeken, omdat ik
's nachts werkte, dan houd je

overdag ma r ztr weinig tijd over.

Toen mijn toenmalige baas

plotseling failliet ging, had ik ineens

zeeën van tijd en kon ik opnieuw
beginnen. Nu heb ik gelukkig wat
regelmatiger werktijden, zodat er

ook nog tijd over blijft voor deze

fantastische hobby. Helaas hebben

de meeste mensen nog steeds een

verkeerd beeld van het fenomeen:

dercctora-maceur. Dit is vooral te
wijten aan de media, waarin over

het algemeen maar twee facetæn

van het detectorzoeken ter sprake

komen. Plundering van

monumenten door kwaadwilligen
en grote schawondsten. Het gevolg

ìs, dat de meeste mensen nog steeds

niet weten, wat een detectoramateur

precies is, Nou ik weet hec wel,

gewoon een liefhebber van 'het
oude',"

Voor Mark bestaat geen

groter genot dan een serie bliepjes

ìn de koptelefoon, want daar draait
het eigenlijk om bij een moderne

amateurarcheoloog. Ráák, er

sluimert metaal tussen de kluiten.

Zilveren geq Y

En dan de spanning: is het

misschien een munt? Het is vaker

een spijker ofeen trekring van een

bierblikje.

Achtkonüge bronzen voododer von een

musketpistool

Ondertussen haalt Mark zijn
'schatten' ævoorschij n. Koperen

munten van Albertus en Isabella,

Philips rv, één groot van Karel de

Stoute, één van Karel v en één van

Philips rr rollen over de mfel. "Dir is

een sterling van hertog Jan u van

Brabant, gaafniet? Ik heb zo alzes

albums vol munten en daarnaast

nog wat potjes vol kopergeld, maar

dat moet nog behandeld worden

met vaseline".

Van één afbraakterrein achter hec

gemeentehuis van Hulst, midden in
het centrum, in de volsmond
bekend als het Boudeloo-terrein,

naar een oud klooste¡ komen al

4oo munten. "Alle munten, die ik
gevonden he6, zijn zwerfmunten uit
verstoorde grond, die in de loop der

eeu'\Men verloren ztjn in de

omgeving vân plaatsen waar veel

mensen seJnen hva-men, zoals

markten en kermissen en

dergelijke". Aan de meeste losse

vondsten wordt weinig aandacht

besceed, omdat het vaak gaat om

munten van algemeen bekende

typen,zoals oude cencen of duiten,
die een waarde hadden van één-

achtste stuiver, maer waar nog altijd
wvee gerookte bokkingen voor

gekocht konden worden, Heel wat

meer koopkracht dan van het

hedendaagse kopergeldl Bij een

vondst van een gouden ofzilveren

munt of van een munt met een

ongewoon uiterlijk is de kans op
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melding aan deskundigen veel

groter. Meestal gaat het om muntjes
van een lage waarde. Sinds de komst
van de metaaldetector is de vondst
van losse munten aanzienlijk groter

geworden en daarmee de ke nnis

omtrent kleinge ld. Ieder jaar

worden er nog weer nieuwe typen

ontdekt. Onder de los gevonden

munten, die zì)n aangemeld, blijken

veelal rekenpenningen,
speelpenningen, loodjes en knopen
te zitten. \Øanneer je de gegevens

van dez.e relatief waardeloze munties
echter in verband brengt met de

algemene geldsomloop in vroeger

tijden, kunnen soms belangrijke

conclusies worden getrokken over

handclscontacten, relatievc rijkdom
en tijd van bewoning. Op zekere

dag deed hij daar een vreemde

vondst.

"Ik liep zo'n vijf meter het

zoekterrein op en zette mijn
detector aan. Na zo'n nvee tot drie

mecer gelopen te hebben, hoorde ik

L Alledei vondsten

muntjes uit de vijftiende eeuw,

allemaal los in de grond, maar wel

voorzien vân een kruisje, een schac

of zo, maar koper was toch niet zo

kostbaar en wat had dat kruisje te
betekenen op ieder geldstukje?

en sluitwerk, tinnen lepels,

vingerhoeden en gespen, verder drie

mondharpjes, een pâssertje uit
vijftienhonderdzoveel en heel leuk,

een koperen plaatje met een

afbeelding van Reinaard de Vos met

drie ganzen in een zak op zijn rug,
leuk omdat die figuur vast

verbonden is met de volkshistorie
van Hulst. Hoe al die spullen daar

komen? Men had vroeger geen

vuilophaaldienst en gooìde het afual

gewoon in de achtertuin.

Zo ontstond er een hele stortplaats

van huisvuil vermengd met zaken,

die nu weer interessant zljn.
Tijdens graa6verkzaamheden komt
zoiets gewoon weer boven de grond.

"Mijn mooiste vondst is een

oud pistool. Ik zat in oude club-
bladen te lezen en mìjn oog viel
telkens weer op een oud musket-

pistool, dat iemand gevonden had.

Dat leek me nu ook zo leuk.

Amper twee dagen later zoek ik bij
Sluis op een oude zeedtjk en daar

stond er warempel een rechtop in
de grond. Ik dacht eerst met een

patroonhuls uit wo II te doen te

hebben, want die vind je daar ook

veel, maar ik zag plotseling de

achtkantige Yorm en dacht'bingo'.
Het bleek uiteindelijk te gaan om
een puntgave achtkantige bronzen

voorlader van een musketpistool.

een piep, dus stak ik mijn schop in
de grond en z^g tot mijn verbazing
een stuk of wat muntjes tegelijk

naar boven komen, In totaal werden

het er meer dan 4o, van maar een

paar vierkante meter oppervlak.

Navraag leerde, dat het
mijtjes waren; dunne, koperen

Het zijn muntjes, die geslagen

waren tussen r3o5 Philips de Stoure

tot141.4 Philips de Coede. Kostbaar

zijn ze niet, mar het geeft je wel een

kick als je zoiets vindt".

De overige vondsten zijn heel

gewoon voor een oude binnenstad,
horlogesleutels, fi etsplaatjes, hang-
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Dijken werden aangelegd als

waterkering, maar werden al gauw

gebruikt als weg. Hierop en aan

weerszijden ervan kan van alles

gevonden worden, variërend van

roestige hoefijzers tot zeer oude

munten. Een poosje terug vond hij
in Scherpenisse, niet ver van Tholen
nog een zilveren gesp met Zeeuwse

stempels en initialen in een

dijktalud.

Romeins materiaal is een

stuk zeldza.mer. Mark heeft in al die

jaren maar twee Romeinse munten
in Hulst gevonden; één ervan is een

bronzen muntvan Floris Gallius uit
293 na Chr. volgens het Munt en

Penningkabinet. "Ik zoek wel eens

alleen, maar meestal toch met mijn
drie maten: Eddy, \Øilfried en

Hans. In groepsverband is het een

stuk gezelliger" verklaart hij.

De contacten met de

museummensen in Zeeuw-

Vlaanderen zijn ook redelijk te
noemen, Mark laat zijn vondsten

wel zien, mar het kon beter.

Voor de goede orde: men is meestal

alleen geïnteresseerd in
vindplaatsen. Het is dus niet zo dat

je je vondsten moet inleveren.

T

Mondhorpje L

Zonnewþer L
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VEEL VOND'TEN
lk vind het leuk, dat de "yondst van het iaar" veranderd is in

meerdere categorieën. Hierbij stuur ik een aantal dingen in

voor de vercchillende onderdelen.

k zoek met een Golden

, Sabre met een grote
:l open schotel en ik

meld, indien ik ierc

bijzonders vind, dit aan bij de

R.o.B., die in onze plaats

vertegenwoordigd is. Daardoor heb

ik twee IJzrrttjdvelden als re melder

op mijn naarrr staan.

Nu mijn vondsten voor de

wedstrijd

- voor de categorie muncen, een

zilveren munt Sigusmund ru
(niet afgebeeld)

- voor de categorie

religie/devotionalia, een

reliekkruis uit Lourdes

- voor de categorie

gebruiksvoorwerpen, zeer oude

deursluitingen

- voor de categorie militaria, stukje

ca.mouflage parachurc,

Amerikaans en embleem,

Hierbij dus mijn eerste bijdrage.

C. Mutsaers
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V¡nfi u wel eens

of hebben onderen olti¡d meer geluk?

Wocht niet lunger op dil geluk, m00r dwing het voortoon of!

Go noor een off¡c¡ële Wh¡tet/DSH deoler en

koop door uw nieuwe

Een deledor die, voor de beginner en de ervoren

zoeker, helemool noor eigen wens is in le $ellen.

Whitet heeft, hoewel de oude Spectrum ol

onovertroffen presloties leverde, nu de unieke

Speclrum XLT geiniloduceerd. Een deleclor die vergeleken mel de oude Speclrum, een

$uk kleiner en l¡chter is, een 50% groler beeldscherm

heeft, veel eenvoudiger te bedienen is en

ook nog eens beler presteerl.

Door simpelweg op een von de piil{es-

loelsen te drukken, kunl u kiezen uil

9 voorof ingestelde progrommot*.

Grondbolons? Even 2 keer een

loets indrukken en zoeken m00r.......

l'lotuurliik kunt u olle instellingen, zools

gevoeligheid, discriminotie, toonhoogle enz.

eenvoudig bi¡stellen, d.m.v. de toetsen.

Deze infellingen kunl u doorno ook in een von

de 4 vrii-instelbore progr0mm0t beworen.

SpXn



Spectrum XIT

Een grool scherm met grote VDI nummers, ofbeeldingen von

voorwerpen, diepte-oflezing en een spectrum-grofiek moken het

u gemokkelilker bil uw beslissing om ol don niet te groven.

Dieple-ofleilng

0p hel heeldxherm

kriigt u olle infornolie

over hel soorl

mlool(VDD, de diepte,

minirolisolie enz.

Spiiker Ring of trekring

Zelfs bi¡ fel zonl¡cht bli¡ft het scherm duideli¡k leesboor.

Ook het pinpointen is bii de Spectrum XLT $erk verbeterd.

Geheel nieuw is de cossette met I oploodbore penlite-

bofieriien, woormee u l5 uur kunl zoeken.

De Speclrum XIT wordt geleverd met een oploder, hileriicossefie
(oploodboor), boileriicosselte (novulboorl en een koptelefoon.

tertor die, door ziin
oties, ziin tiid en de

s.

Dus bliifi u wuchten op geluk 0f......

Detection Systems Holland
Veerpod 2, 827 6AP Zolk, Iel./Fox 05203-ó591

loord-Holond: orlftlíîtr, 020-6 6s2e 68

Zuid-Hollond: 017 19 -47 821 / 0l 0.48V 611 - Utrechr: 034ó5-ó3032
Overiþsel: 05203-ó591 / 053-30051 2

Gelderlond: 03494-5439 I / 0834S-l ó30 - t'loord-Brobo nt:04920-44782
Groningen: 05957 -17 49

Zeelond/België: (31 )01 | 40-12261 /(31 )01 140-l ó503

HELPDESK: 05203-ó591 VAN 9.00-23.00 UUR

SNELI.E REPARATIES DOOR EIGEN REPARATIEDIENST

forgel volumeMenu

SPE(IFIGTIIS:

Gewicht: l,ó kg

Srhotel: X[I Bluemox 950 deepsran

*Plogrommu's:

5 progrommc's: (oin, (oin & Jewelry, Jewehy

& Beorh, Reli<, Prosperting

4 progrommo's: door DSH somengesleld voor

de Nederlondse zoekomstondig-

heden.

Hierin ziin ook uw zelfgemookte

inslellingen, onder eigen nuom,

le bewqren.

l0 regelbore bosis-

instellingen: Volume,Threshold,ToneAdiust,

Audio Disciminolion,

Silenl Seorrh, Mixed Mode,

A( Sensitivity D( Sensitivity,

Bocklight, Viewing Angle

Regelbure profesionele inslellingen:

AUDIO Rolrhet Pinpointing,

S.A.T. Speed, Ione 1.D., V.(.0.,
Absolule Volue,

G.E.B./IRA( Aulolroc, Tror View, Irot
Speed, Troc Offset, Trqr lnhibit,

MonuelG.E.B.

DlSffi. Edit, Bloc [dit, leorn Â<cept,

leorn Reiect, Rerovery Speed

Bottlecop Reiert

DISPLAY ltons, Visuol Dis<riminolion, lubels,

V.D.l. Sensilivily, D.(. Phose,

Groph Aaumulote, Groph Averoge,

Groph Fode

SIGNAI Trqnsmit Boost, Tronsmit

Frequency, Preomp Goin

Nederlondse gebruiksoonwiizing slerhts
ó pogin



EEN ZEER
BI)ZON DERE
VONDsT

i!;,il;.l;-:.4;1¡. e duurdere

modellen
konden al

llt:.*'*' Romeinse

gespen en zilveren sieraden

opsporen. Het topmodel had een

geluidsdiscriminatie voor
edelmetaal. Hiermee was dan ook
een massief gouden nuggetvan
ruim een kilo gevonden.

Zo'n vondst kon ik dus wel op mijn
buik schrijven. Toch ging ik
enthousiast aan de slag en vond
ondermeer een motorplaaqe van
een neergestorte Juncker uit tøo u,

een revolver uit wo lt, muntjes uit
19oo, een koperplaatje met
hamerslag en vergulding uit een

vermeende ijskelder en meer

inceressante zaken. De grote
hoeveelheden roesr laat ik maar

even buiten beschouwing.

Een kennis van mij, Réne

ln 1980 kocht ik mijn eeñste detector, een Sayo Beachcomber,

gemaakt in Schotland onder White's licentie. Het was een

inductiebalans detector zonder discriminator. Hij reageerde

dan ook fel op elk stukje roest¡g iizer,waaryan de herkomst

meestal n¡et te bepalen was. De bijbehorende kleurenfolder

deed mij geloyen, dat ik eigenlijk een m¡skoop had gedaan,

omdat met dit eenvoud¡ge modelslechts koperen munt¡es

gevonden werden.

INGEZONDEN
VOOR DE

VONDST
VAN HET
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Degenaar, was zeer gecharmeerd van

de impression istische schilderkunst,

waarvan Renoir, Monet en Van

Gogh wel de bekendste

vertegenwoordigers zijn. Over het

leven van Vincent van Gogh is vrij
veel bekend. Zo heeft hij een deel

vanzt)n leven in de Franse Provence



doorgebracht.

Op vakantie naar deze streek

moest de detector dan ook mee,

Van Cogh heeft hier ruim een jaar

doorgebracht in een rusthuis in het
dorpje Saint-Remy en Provence, in
r889-r89o. In de ommuurde tuin
v^n dez.e kliniek en in de nabije
omgeving heeft hij zeer veel

schilderijen gemaakt. Het was zelfs

de meest productieve periode in zljn
leven. Na enkele maanden was hij
zover hersteld, dat hij, meestal

onder begeleiding van een verzorger

van de kliniek, weer begon te

schilderen. Gedurende maanden

schilderde htj zeer intensief, soms

zelfs meerdere doeken per dag.

De klinìek bestaat nog steeds,

maar is niet toegankelijk. Komende
van de kliniek ligt rechts een dorpje,
waar Vincent enkele doeken

gemaakt heeft. Meestal echter ging
hij schilderen in de nabij gelegen

bergen. Het was zijn gewoonte om
lege verftubes ter plaaße achter te

laten.

\Øe konden aan de hand van

de doeken, die Vincent hier

geschilderd heeft, de locaties

Zekenzool in het ziekenhub æ A/eq Olie op doeN 92 x 74 cm, Saint-Remy, oktober 1 889

enigzins bepalen. Voornamelijk op

ons gevoel afgaand, zochten we in
de richting van het gebergte.

Na enkele zoekuren vonden we

inderdaad enkele lege verftubesl

Het waren weliswaar onooglijke
opgerolde frutsels, mââr eens waren

ze door Van Gogh gebruikt om ztjn
gevoelens aan het linnen toe te

vertrouwen! Op zulke momenten
sta je bijna tâstbaar in her verleden;
je kijkt mee over de schouder van

Vincent van Gogh, hier op deze

zelfde plaats bezig een doek te

schilderen, waarvan je al weet hoe

het zal worden. De verf in de loden

tubes bleek na 9o jaar nog goed ce

zijn.

Maar waren deze verftubes

wel echt van de beroemde meester

geweest? Het leek zeer waarschijnlìjk,

want lege tubes vind je niet zoma Í.
Bovendien was het merk op de

tubes nog leesbaar: "LEFRANC", van

een fabriekje in Parijs. En inder-
daad; Van Cogh gebruikte altijd dit
merk. Hij lietztjn verfmaterialen

zelfs speciaal overkomen vanuit

Parijs naar Zuid-Frankrijk. Broer

Theo besælde het materiaal en

verstuurde het naar Vincent.

Een brief van hetVan Gogh-
museum bevestigde onze vondst

nog eens. Over de waarde ervan

durfde men geen uitspraken te

doen, maar het zal voor een kunst-
liefhebber zeker een begerens-

waardig bezir zijn.
Een zeer bijzondere vondst.

John van Raak, Chaam

Ge¡stveld met grote wolk
(o chtet h et z¡ ekenhuis Sointf ouf .

OIie op doelç 88,5 x 70,5 cm,

Soint-Remy, juni 1889.
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Bij aanschaf van een tumbler, metalfinish gratìs
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metaaldetætors Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond

De grootste in
ZuidNederland

Alle modellen uit voorraad leverbaa¡

Leden van de Detector Amateur krijgen 5% korting

BEL VOOR AFSPRAAK:

04920 - 447s2
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GELAN
META¡,LDETECTOREN B V
Bedrijvenweg I 7
5272 P.4 Sint-Michieìsoestel
Nederland
Teletoon 04 105- 12949r

BIO PENFANMNN(Í
BIG IIAIUE

FEATURES
I l/ide ronge discriminotion
I Eosy tune, on/off control
I Touch-ponel outo re-tune
I Fotigue-free professionol stem

design
I Lightweighf, eosy 1o use
I lsocon woferproof seorch-heod
l2 x9 volt power source (PP3 or

equivolenf
I Stereo heodphone sockef
I Twistlock eosy stem odjusf
I AII metol mode

ST]PERIOR METAI DETECTORS
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C,B, Leenheer

e "19 an mijn 3 weken
.+, .,î vakantie in

Engeland heb ik
tevens gebruik

gemaakt om mijn dercctor eens

uitgebreid aan de tand te voelen.

Nu had ik deze detector al wel zo'n

drie-kwarr jaa! maar ik had, hoewel

ik er al aardige dingen mee had

gevonden, nog geen tijd genomen

om de diverse afstellingen van het
appareat uit te proberen. Tiouwens
wa! is er nu mooier, dan tijdens je

vakantie in een schitterende

omgeving met mooie akkers lekker
de tijd te hebben om ontspânnen te
zoeken, je detector eens goed uit te

proberen en dan ook nog eens leuke

dingen te vinden.
De cszlutx is een moderne

motion detector van hec, vooral bij
de oudere ervaren zoeker, bekende,

Engelse merk C-Scope en is alweer

zn'n z jaar op de markt.

Heel wat zoekers zijn vroeger met
een C-Scope detector begonnen.

De cszr'o< is zoals tegenwoordig de

meeste detectors uitgevoerd met een

zgn, "s" ârmsteun. Het kastje met
electronica en knoppen zit op de

bekende plaats, doch het
batterij compartiment, de

luidspreker en de aansluitingen voor
de oplader en koptelefoon zitten in
een apart kastje achter op de

armsteun, waardoor de detector

lekker in balans ligt, maar niet is

om rc bouwen tot heupmodel.
Beide kastjes zijn spatwaterdicht, en

dat is tijdens een regenbui heel wat

beter dan dat geknoei met plastic
zakken.

FUNCTIEKNOPPEN

De csztvo< heeft 5 functie-
knoppen die ik even kort zal

beschrijven, omdat dit voor het
vervolg van het verhaal belangrijk is.

Aan/uit-gevoeligheid
Als je de knop op z./3, dus in het
rode gedeelte draait, hoor je

ondanks dat de cszMx een silent-

GEBRUIKER'ERVARING

THE'EARCHINGDUTCHMAN III-II III-I-T-II'--III--I

Ja, een vakantie om niet snel

te vergeten. ln Engeland aangekomen,

was een van de eerste dingen die ik
als verslaafde zoeker deed, "The

Searcher" kopen. Daarin werd de

Newbury Rally vermeld waar we
natuurlijk halverwege de vakantie

naar toe gingen. Na op verschillende
campings gestaan te hebben,

arriveerden we tenslotte op een

camping in Kenford een plaatsje in

Devon, waar we kampeerden naast

een schitterende akker, De boer was

aan het maaien, dus toestemming was

gauw gevraagd. Op deze akker vond
ik naast een heleboel koperen
penn/s, knopen en gespen een

moo¡e grote glazen kraal uit de

Romeinse tijd en een ruiterspoor.
Toen eindelijk naar de Newbury
Rally, waar een groot kamp was

ingericht voor de zoekers, die daar

midden tussen de koeievlaaien en de

geitekeutels konden kamperen.

Prijs voor dit week-end, inclusief
kamperen f 70 ln Newbury vond ik
tijdens de eerste wedstrijd waar zo'n
600 zoekers aan deelnamen, een

prachtige bronzen "palstave bijl" uit
de bronstijd, door deskundigen

gedateerd op 1200-1500 vC. De bijl
gaf een mooi heel hard signaal, zodat
ik al dacht aen een groot voorwerp.
Toch maar graven, want je weet maar

nooit, en op een diepte van zo'n 35

cm kwam er iets groens bloot te

liggen. Als je zoiets vindt, weet je niet
wat je overkomt. Je hart gaat als een

razende tekeer en je kan het
nauwelijks geloven. Na een soort
strijdkreet en een vreemde sprong
gemaakt te hebben, kwamen er
natuurlijk diverse zoekers kijken wat
ik had gevonden. De bijl kwam in de

vitrinekast met de mooiste vondsten
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search detector is een lichte

basistoon. Draai je de knop nog

verder dan wordc deze iets luider,
doch dit is niet hinderlijk. Hoever
je de knop draait is afhankelijk van

de gevoeligheid waar je mee wilt
zoeken en de mate van mineralisatie
van de grond wâar je znekt. Bij het

^ nzetten van de detector met deze

knop, hoor je tevens een signaal om

de batterijen te controleren.

Disc. r

In de uit-stand staat deze draaiknop
op all-metal , draai je hem verder

dan staat deze in een variabele

discriminatie stand.

Disc. z Draaiknop
Voor variabele discrimi natie, welke
alleen werkt als je de drukknop disc.

z indrukt.

Disc. z Drukknop
Moet ingedrukt worden om in disc.

z te kunnen zoeken.

Pinpoint
Een drukknop, waarbij de detector

in all-metal stand de exacte plaats

van het voorwerp bepaalt.

Voor de grondbalans en de

tuning ziln geen knoppen ^ nwezig
omdat deze door de detector

autometisch worden ingesteld.

DUAL.DISCRIMINATIE

ljw zoekmaat heeft

waarschijnlijk wel eens aan u

gevraagd, om zijn signaal te checken

op een plek waar u zonet ook

gelopen heeft, maar waar u niets

hoorde. Nu heeft u opeens wel een

mooi signaal, terwijl u dit daarvoor

toch gemist heeft. Oorzaak zou wel

eens een te hoge discriminatie

kunnen zijn.U zult nu misschien

zeggeî; waarom hoor ik het signaal

dan de tweede keer wel? Als je de

exacæ plaats van een voorwerp

weet, is het altijd makkelijker deze

daarna ook te vinden. Bij een te

hoge discriminatie verlies je

gevoeligheid en diepte, en zullen

voorwerpen die in dezelfde

discriminatie-stand bij een

"luchttest" wel een goed signaal

geven, tijdens het zoeken op het

veld vaak geen signaal geven.

Bij een lagere discriminatie zullen

deze voorwerpen misschien wel een

goed signaal geven, ofnog net

hoorbaar zrjn. Er zijn dus ook
zoekers die in all-metal stand

zoeken, en bij een signaal

overschakelen naar discriminatie-

stand om het signaal ce checken.

Alleen geeft deze dan in de all-metal

stand ook al het ijzer aan.

Het voordeel van de cszMx

met dual-discriminatie is, dat als je

zoekt met een lage discriminatie,

bijv, disc. I op "L,5", heel klein ijzer

en zilverpapier worden uitschakeld,

en als je dan een klein signaal hoort,
om kunc schakelen naar disc. z met

24

te liggen. Het nieuws dat ik een

bronzen palstave gevonden had, ging

als een lopend vuurtje door het
kamp, en al gauw werd ik de

"searching Dutchman" genoemd.

Tijdens de andere wedstrijden vond
ik naast diverse wedstrijdtokens, nog

wat munten, waaronder een Romeins

muntje en een zgn. hammered coin.

Dit was een zilveren threepence van

Elizabeth I uit 1575. Deze vond ik net

na de ingang van het zoekterrein,
waar al minstens 200 mensen hadden

lopen zoeken. Met de bijl deed ik
mee voor de mooiste natuurlijke

vondst, en won daar een fles wijn
mee. Prima, want de vondst op zich

was al prijs genoeg, Vanzelfsprekend
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bijv. discriminatie-stand "5" om dan

pas definitief te discrimineren.

Hoor je niecs meer, dan is het dus

ook niec de moeite waard om te

graven.

Een voorbeeld: Een kleine
dunne zilveren munt wordt bij een

luchttest in discriminatie-stand "4"
niet afgewezen en geeft een goed

signaal, doch zal tijdens het zoeken

op het veld waarschijnlijk geen

signaal geven. Door in
discriminatie-stand "t" op disc. r te
zoeken hoor ik wel een signaal.

Om te controleren of dir geen afual

is schakel ik om naar disc. z met
discriminatie-stand "3,5" .n vind ik
de munt wel. In deze laatste

discriminatie-standen gaf de

deæcror op het veld soms kleìn ijzer
(grote spijkers enz.) âan met een

krakerig en niet helder signaal.

Ook grotere stukken ijzer geven een

signaal, doch dat is bij een lage

discriminacie ook wel te
verwachten. Deze geluiden zijn
echter goed van de "goede" scherpe

en felle signalen te onderscheiden.

Uiteraard moet je de discriminatìe-

standen op stranden en moderne

zoekterreinen aanpassen.

Voor de liefhebbers van dieptes, een peer luchctest-gegevens:

disc. "4"voorwerP disc. all-metal

zilver papier

klein ijzer

groter tjzer

duit
gulden

kleine zilveren

kleine zilveren

x
r8,5 cm

LO cm

17,5 cm
14 cm

x

x

x

22,5 cm

24 cm

20 cm

16,; cm

rlng
munt

- geen signaal

x signaal

DIEPTE EN GEVOELIGHEID

Nu hoor je zoekers aldjd
vragen, hoe diep gaac ie? Nacuurlijk
is diepte belangrijk, maar vaak is het
wel zo, dat hoe dieper een dercctor

gaat, hoe gevoeliger hij is voor
allerlei storingen en bijgeluiden.
En ik kan, evenals een heleboel

andere zoekers, niet tegen al die

herrie aan mijn hoofd, en wil
gewoon lekker urenlang ontspannen
zoeken zonder dat, het ding bij
aanraking van elke maisstoppel of
grasspriet begint te piepen. Zoals bij
de meeste detectors moet je op

zwaar gemineraliseerde grond ook
bij de cszr,o<, de gevoeligheid lager

en/of de discriminacie hoger zetten,

maar bij een gewone akker gedraagt

de detector zich behoorlijk stabiel.

CONCLUSIE

De csztto< is een stabiele

detector met een behoorlijke diepte,

die bijv. ook tijdens zoekwedstrijden

als men wat sneller met de schotel

rwaatt de voorwerpen perfekt
aangeefc Volgens mij, een voor zijn
prijsklasse goede detector, die

gebouwd is op de Europese

grondomstandigheden en vonds cen.

heb ik deze vondst aangemeld bij het
British Museum. Op de terugweg

hebben we nog een paar dagen

gekampeerd in de omgeving van

Dover en uiteraard nog een mooie
akker bezocht om te zoeken.

Daar vond ik heel toevallig nog een

zilveren threepence van Elizabeth I uit
I 579, en een zilveren short cross

pennyvan Henry ll (l 154-l 189).

Al met al een schitterende vakant¡e,

met naast de gebruikelijke foto's ook
nog eens een aantal mooie vondsten
ter herinnering.
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RnDro VERHELST Hulsr BV
v.d. Maelstedeweg 4,4561CT Hulst

Tel. (Ned.) 01140-12261, Fax (Ned.) 01140-19817
Tel. (Bel.) 00-31 1140-12261, Fax (Bel.) 00-31 1140-19817

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 ¡ I-ÖW¡

VHF . UHF 30 . 2OOO MHZ
MERKEN: COMTEL / REALISTIC / NETSET / BEARCAT / )UPITER

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.



PLAATJE
UIT WO

lk wil mijn verhaal vertellen oyer een

alledaagse vondst. Om mijn hobby

metaaldetector zoeken uit te

breiden, ben ik sedert enige tijd

aangesloten bij archeologische

stichting "PEEL MAAS EN

KEMPEN". Deze stichting werkt mee

aan opgrayingen en doet zelf ook

noodopgravingen. Dit om als amateurs onder elkaar ervaringen

te delen en lezingen te houden oyer het onde¡rverp archeologie.

Dit kan ik trouwens iedereen aanraden, om lid te worden van

de plaatselijke heemkundevereniging of -stichting. fe blijft zo op

de hoogte van wat er bij jou in de buurt gevonden wordt en je

doet ervaring op, wat betrefit landschapsverkenning, scherven

dateren enz. enz..

DUIT5
IDENTI FICATI E-

nkelejaren geleden trekken en trofsporen aan ven een

liep een v^n onze inheems-Romeinse nederzetting.
Ieden met de De n.o.s. werd ingeschakeld.

metaaldetector over

il

een akker en deed een vondstvan
brons. Na.melijk fwee bronzen

wijnzeven en wat vaatwerk.

Onze stichting besloot om op die

plek een paar proefsleuyen te

Zodoende kwam een

grootschalige opgravin g, ui tgevoerd

door medewerkers van de univer-
siteit van Amsterdam en vrijwilli-
gers van "PEEL MÁAS EN KEMPEN".

Nu over de vondst. In de

z¡mervakantie was ik aan het
helpen bij de opgraving. Ik moest

met mijn mecaaldetector een nieuw
opengelegd vlak afzoeken op

metaal. Ik vond wat middeleeuwse

munten en een fibula en nog ìMat

metâlen rommel. Ik ging verder met

de randen van hec vlak afrc zoeken

en kreeg een hard signaal; de meter

sloeg ver uit. Ik zßüe d,e schop in de

grond en er lo¡¡a.m een ovaal zinken,

aangekoekt plaatle uit. Ikveegde
erover en dacht aan een

serienummer-plaatle van een of
andere machine. Ik stopte het weg

en ging verder met zoeken.

Even later stopte er een auto mec

Belgisch kenteken naast het
opgravin gsterrein. De bestuurder

kr¡¿am naar mij toe en vroeg in

gebrekkig Nederlands/Frans aan mij
of ik al iets moois gevonden had.

Ik liet hem mijn vondsten zien.

Hij neusde er wat tussen, pakte het
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zinken plaatje eruit en begon druk
Frans te praten. Ik verstond er niet¡

van, daar stond ik dan. Ik liep naar

de studenten van de ljniversiteit
van Amsterdarn om te vragen of er

iemand Frans kon spreken en

verstaan. Eén student liep mec mij
mee. Na wat heen en weer gepra t,

bleek dat de man ook met een

mecaaldetector zochten op bezoek

was geweest bij een zoekmaat in
lØeerc, die ook eens zo'n plaatje

gevonden had van een Duitse
piloot. Hij vertelde mij, dat hij mij
een adres in Berlijn zou sturen, waar

ik de gegevens kon opvragen van de

soldaat, aan wie dit plaatje

coebehoorde. Hij vertelde verder dat

het sinds kort in België verboden is

om met meCaaldetectors te zoeken

en dat hij daarom uitweek naar

Nederland en Frankrijk.

\X/ij hebben zo t'tog wat verder

gepraat. Een paar dagen later kreeg

ik het beloofde adre¡ in Berlijn en

een uitnodiging om met hem een

keer in Frankrijk te gaân zoeken.

Hij wist nog mooie plaatsen.

Ik heb met één van de leden

een brief opgesteld in het Duits en

verstuurd. Enkele weken later kreeg

ik bericht cerug. Dit plaatje

behoorde aan korporaal re klas,

Max Maier, ingedeeld bij de re

pantserdivìsìe van "Herman

Cöring". Hijwas in
Russische

krijgsgevangenschap

geraakt en in ry49
vrijgelaten. Hij heeft de.

oorlog dus overleefd en ts

niec in \Øeert, waar ik
het plaatje vond,

gestorven.

Het plaatje is

tentoongesteld

geweesr in her

museum te lØeert,

waar een

tentoonstellìng

was over de

oorlog en de

bevrijding van \Øeert. Zo zie je

maar; aI met al een mooie vondst,

die ik zelf houdeu mocht en ook
nog een zoekmaat aan de grens van

Frankrijk rijker.

Je hoefc dus hec plaatle niet af te

geven en je krìjgt een mooie brief
terug met gegevens. ZoWrjgthet
plaatje coch wel meer persoonlijke
waarde, en de betreffende instantie
krijgtzn veel gegevens binnen over

waar soldaten gesneuveld zouden

kunnen ztjn.In dit geval was de

soldaat niet gesneuveld, maar vaak

is dat wel zo.

Het adres in Berlijn:
Deutsche Dienststelle (wlsr)
Eichborndamm r79

D-r34o) BERLIN

Deutchland
T

EJ.M. Nijsen, Nederweert
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Zoeken ? Prima.r.¡.
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden bij......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

viking

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630

lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht
Tel. 02979 - 84713

Officieel dealer van;
GoMPASS, BOUNW HUNTER,

EN ANDERE MERKEN

Bel voor een afspraak;

02979-84713
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Eind augustus was ik aan het zoeken op een groot bouwterrein

in Houten. Ik was daarheen gegaan omdat een kennis had

gezegd, dat er mensen liepen met een metaaldetector en er

misschien welwat ouds zou liggen.

'. : ......; :. :; oen ik aankwam

:.: liepen er

,'l inderdaad 3

i.i mensen te zoeken,

die weinig spraakzaa-m waren en me

aankeken met een gezicht van "shit

concurrentie!".

Eerst ben ik in een grote kuil
(zandafgraving) de kancen gaan

afzoeken. Je kon zien, dat de

bovenste laag van ongeveer r à z

meter uit aarde bestond; daaronder

was alleen zand. Na een tijd (toen

mìjn "collega's" al weg waren)

hoorde ik eindelijk een positief
signaaltje. Nadat ik de kant een

beecje uìtgestoken had, kwam het

tevoorschijn; een klein stukje koper,

wat later een fragment rran een

fibula bleek te zi)n.

Verder vond ik niets in die

a-Qraving. Helemaal achteraan op

het terrein zag rk grote hopen grond
liggen, dus ging ik daar ook even

kijken. Ik liep om die hopen heen,

terwijl ik de onderkant afzocht
(waarvan je altijd zo'n Êjn gevoel in
je arm krijgt), toen ik een hard

signaal hoorde.
"Dat is vuil" dacht ik. Ik schepæ

wat grond weg en toen rolde er iets

naar beneden,

Her leek even een soort kokertje,
maar nadat ik wat grond
weggeveegd had, zag ik vreemde

lijntjes lopen (plooien).

Verderop was een sloot, waar

ik het afspoelde. Het wâs een

beeldje van een vrouw. "Zou dit
Romeins zijn?" dacht ik.
Het zoeken had gelijk geen zin
meer; ik wilde snel naar huis om
erachter te komen of het inderdaad

Romeins was. Een arnateur-

archeoloog zei dat hec volgens hem

toch wel Romeins was en dat ik het
moest aanmelden bij de n.o.n..

Ik heb toen het formulier van de

"Detector Amateur" gebruikt om
het aan te melden.

Na een paar weken heb ik
gebeld naar de R.o.B. en kreeg de

provìnciaal archeologe van tltrecht
te spreken. Zekon van de tekening

niet precies zien of het wel echt was

(?) en wie of wat het voor moest

stellen.

Ze vroeg of iemand van de

R.o.B. het kon halen, wat ik goed

vond. Ik zou het dan na een tijd
rcrug krijgen met beschrijving.

Als jullie me meer kunnen vertellen

over dit beeldje zou ik dat leuk

vinden. Tevens wil ik met deze

vondst meedingen naar de vondst

van het jaar (wellicht religie).

J, Vogel

Redactie: Gefel¡citeerd, dit is

inderdaad een schitterend Romeins

beeldje. Het is een beeldje van de

Egyptische / Romeinse godin lsis /
Fortuna. Zij is getooid met een

verenkroon, en houdt een zgn.

Cornucopia (hoorn des overvloeds)

in haar hand vast.

T
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VI E RDE-E EU\^/5 É

RINC,FIBULA
U IT V/EZEP

lfr n het voorja^r van r994

ging ik na het werk
nog even kijken bij een

nieuwbouwproject in
lØezep. Het terrein ligc in de hoek
van de ¡'z9 en deZuiderzre-
straatweg.

Er werden brede sleuven (ro m)

gegraven voor de aanleg van

de sleuf gaan onderzoeken.

Het eerste signaal was direct raak:

een ringfibulavan heel goede

kwaliteit. Hr) zatop 4o-5o cm

diepte in een veenachtige laag

precies boven het gele zand, dus in

de wand van de sleuf. Ik heb nog

gekeken of er nog meer voorwerpen

of scherven lagen, maar datwas niet
het geval.

De fibula is door de n.o.¡.
gedaæerd op 4e-eeuws.
De afbeeldin gen ujn kenmerkend

voor die tijd, maar ze komen

eigenlijk nooit tegelijk op r fibula
voor. Dit soort fibulae is wel vaker

gevonden, maar is toch wel
zeldzaam, zeker voor dit gebied.

Volgens de n.o.s. hoort de vondst
in een museum thuis, maar ik wil
de fibula, die tevens mijn eersce

vroegmiddeleeuwse vondst is, heel

graag zr.lf 6e\Maren.

Aart Schilder

TNGEZONDEN
VOOR DE

VONDST
VAN HET
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riolering etc.. De z.va;Íte grond werd
tot op het gele zand afgegraven.

Omdat er geen oude scherven in de

afgegraven grond te zien waren,

verwachtte ik er eigenlijk niet veel

van, mear ik heb toch de detector

uic de auto gepakt.

Het afgegraven vlak leverde

geen vondsten op. Na een tijdje ben

ik de overgangslaag tussen zwarte

grond en geel zand in de wand van



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

Geachte heer Eekhoi

Hierbij doe ik u een teke-

ning toekomen van een

loodje, gevonden op een

weiland in Ouddorp.
Op de voorzijde staat een

afbeelding van een weeg-

schaal met het opschrift:
afd. controle, de c en de o
oÂvel x en o zijn echter niet

zichtbaar.

De keerzijde heeft een af-

beelding van een gekroond
Nederlands wapen, zoals

bijv. op het rc stuk van
\ùØillem r, r8r5-r84o, met het

opschrift rijks-muntmeester

of ijk-muntmeester. De n en

s zijn namelijk niet zicht-
baar. De doorsnede is r7

mm en het gewicht t gram.

Kunt u mij enige bijzonder-
heden venellen over dit
loodje?

Bij voorbaat dank,

A.C. van Dijk
Hellevoetsluis

Geachte mijnheer van Dijk,
Onze expert op dit gebied,

de heerJansen, kan u het
volgende omtrent dit loodje
veftellen:

Uw loodje komt van de

rijksmunt te Utrecht.
De tekst kan variëren: rijks-

muntmeester of 's Riiks-

munt controleur generaal.

Uw loodje komt uit de pe-

riode 1909-1933. De rijks-
muntmeester was destijds

de heer C. Hoitsma. Hij had

als persoonliik teken het

zeepaardje, u misschien wel

bekend van de munten uit
die periode. Het loodje
werd door medewerkers
van ziin afdeling gebruikt om

een zakje of ton met munt-

zakjes te verzegelen.

Geachte heer Eekhof,

Sinds enkele maanden ben

ik in het bezit van een groot
lakenlood met een diameter
van 5 cm. Ondanks mijn

pogingen de herkomst en

ouderdom te achterhalen,

ben ik hierin niet geslaagd.

Documentatie over Iakenlo-
den is ook tamelijk schaars.

Kunt u dit lood voor mij
determineren? Misschien is

het een idee om met behulp
van andere leden te komen
tot een aanbevelingslijst van

boeken, die bij uitstek ge-

schikt zijn voor determinatie
van bodemvondsten.

M. Hilgers,'ùØaddinxveen

Ì

Geachte heer Hilgers,

Het door u gevonden lood
is een groot Amsterdams la-

kenlood, althans een gedeel-

te ervan. De achterzijde

ontbreekt. Door de twee
gaten, zat die er¿an beves-

tigd. Deze loden worden vrij
vaak gevonden door onze

leden. De datering van der-
geliike loden is begin 1700.

Lektuur omtrent afbeeldin-

ten van lakenloden kunt u

vinden in: "Opgravingen in

Amsterdam, 25 jaar stads-

kern onderzoek'op blz.

ll3ondernr.5l.
ln "Dete(cto)rmínatie" van

D. Eekhof op blz. 45, foto
82083. ln "Succesvol zoeken

met de metaaldetectoy'' van

G. Gesink op blz. l8l. Zie
verder voor boeken de ad-

vertenties in ons magazine.

Geachte heren,

Onlangs ben ik lid gewor-

den en ik ben nu al heel blij,
dat ik dat gedaan heb.

Het "Detector Magazine" is

precies wat ik z¡cht en

vandaar dat ik meteen een

beroep wil doen op de

vraagbaak. Om te beginnen

J voorwerpen, waarvan ik
graag de functie, herkomst

en leeftijd zou willen weten.

Bij voorbaat dank.
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A \ùfat dit is weet ik echt

niet. De Franse lelie herken

ik en de palm op de andere

zijde komt me bekend voor
(Franse kolonie?). De letter
tussen "DoM" en "n¡" kan

ik niet lezen. De dikte is t 5

mm. Het maceriaal is lood.

Vndplaats: bouwterrein
Hoogstraat, Schiedam.

B Hangertje met hand en

armband, lood-tin. De vin-
geruiteinden zijn afgebro-
ken. Achterzijde is plat.
Vindplaats: langs de Schie
(Rdam).

C Vrouwenbeeldje.
Vindplaats: Bergen op

Zoom. Het beeldje lijkt er-

gens opgezeten te hebben,

daar de onderkant aan de

v oo rzi)de afgebroken lijkt.
Materiaal: lood met bruine
aanslag.

Beste Tieerd,
De complimenten voor de

goede tekeningen, duidelijk
en in het zwart. Dit wordt
een goede weerga.ve in ons

mapzine. Gemakshalve heb

ik lettertjes bii de voor-
werPies gezet.

Afbeelding A: liikt op een la-

kenlood, vermoedelijk van

Franse afkomst. Dit type
loodje komt onze expert
onbekend voor.

Afbeelding B: een handje van

tin/lood legeríng, gezien het

oogje een bedel voor een

armbandie. Datering 20e

eeuw.

Afbeelding C: Gezien de

platte vorm van het beeldje

liikt mij deze op de steel van

een lepel gezeten te hebben.

Datering l9e eeuw.

Beste mijnheer Eekhol

Bijgaand treft u een teke-

ning aan van een bede-

vaartspenning. Hieronder
de omschrijving.

Bedevaartspenning van een

lood/tin legering. De voor-
zijde toont Maria met kind,
waarboven twee engelen een

kroon vaschouden. Er onder

de tekst "Maria Kevelaer"

De keerzijde laat de heilige

Martinus zien, die gezeten

op een paard, mec zijn
rwaard eeen stuk van zijn
kJeed afsnijdt om dit aan

een arme te geven. Er om-
heen de tekst: "Processie

Kevelaer, dekenaat Sneek"

en er onder "Martinus".

Hij is gevonden in een wei-
land dat verrijkt is met terp-
aarde, nabij \Øanen (Frl.),

toevallig (ì) op weede
Kerstdag.....

Graagzn't ik willen wecen

of hec hier om een algemene

penning gaat en in welke

periode hij geplaaut kan
worden.

Een andere - duidelijk relì-
gieuze - penning (of is dat
het niet?) heb ik gevonden

bij werkzaamheden in ons

dorp waarbij veel aarde ver-

plaatst werd. Het lijkt ook
een lood/tin legering re it¡n.
De achterzijde is glad terwijl
de voorzijde een k¡uis ver-
toont. Het omschrift luidt
"Kruisverbond Sinc

Bernardus" Tevens in elke

hoek van het kruis één leaer
van de afkoning In Hoc S...

V....., wat "in dit teken zul-
len wij overwinnen" zou be-

tekenen. Dat teken is het
k¡uis. ls dit ook een bede-

vaartsPennlnS en zo) nee,

wat is h€t dan? Tevens zou

ik graag van u horen hoe

oud het voorwerpje is.

Roel Bos, \Øanen

Beste Roel,

Het heeft even geduurd,

voordat ik in de gelegenheid

was om zell naar Sneek te

Saan om het r¿adsel van de

penning op te lossen. Het is

mij gelukt om antwoord op
je vragen te vinden. Het gaat

hier inderdaad om een alge-

mene penning, maar dan

moet ik er wel bij vertellen,
dat deze penning vanaf 1850

tot 1930 algemeen voor-
h¡vam onder de processie-

Santers van het dekenaat

Sneek. Op de penning de

beschermheilige St.

Maßinus, waar ook de

Marcinuskerk in Sneek naar

genoemd is. ln die kerk staat

ook een beeld van hem.

De tweede kleine penning is

een draagpenning of medail-

le van de kruisbroeders van

de Heilige St. Bernardus.

Hii stamt uit dezelfde perio-
de als de Kevelaerpenning.

DeletterslHSVbeteke-
nen: lH = Jezus
S = red en V = ons. Dus

Jezus red ons ofJezus be-

scherm on (de biddende

wijs).

Beste heer Eekhof,,

Graagzort ik enige duide-
lijkheid willen krijgen over

twee van mijn vondsten.

Beide zijn helaas nogal be-

schadigd en daarom moei-
lijk te determineren.

Het re voorwerp is een lo-
den zegef met op devoorzij-
de een naar mijn mening,
soort Hanzeschip, met rand-

schrift. Op de keerzijde zit-
ten z uitsteeksels met daar-

op het wapen van

Amsterdam(l).

Het ze voorwe¡p is echter

moeilijker te omschrijven.

Ik kan hierover alleen venel-

len dat het is gemaakt van

geel koper of brons. Het is

erg beschadigd. Op de voor-
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zijde scaan enkele voor mij
onherkenbare tekens. rA.an

de achterzijde zi¡æn z uit-
steeksels voor bevestiging.

Ik hoop, dat u mij meer

kunt vene[en over dezn z

dingen.

Met vriendelijke groet,

Richard v.d. Schuur,

Noordbroek

Beste Richard,

Het eerste voorwerp is een

lakenlood van de stâd

Amsterdam.
Een Amsterdams "groot
dubbelt stael". Het schip

stelt een koggeschip voor.
U heeft hier de achterzijde
gevonden, misschien is mid-

den onder het schip nog een

jaanal te lezen. De datering
is begin 1700.

Lektuurbeschrijving hierover
is te vinden in het boek
"Opgravingen in

Amsterdam" op blz. I l3
nummer 51. Het tweede

voorwerp is moeilijk te de-

termineren op afstand.

Aan de hand van uw be-

schrifving van de achterzijde
gâat het hier waarschijnlijk

om een knoop. De tekst is

door ons helaas niet te ont-
cijferen.

HoiDick,

Hierbij stuur ik je een

schetsje van een bakenlood.

Het is gevonden op'West-
Terschelling in "De Kom",
zoals die plek genoemd

wordt. Graag zou ik willen
weten wat de letter P en w

betekenen. Het jaanal is

duidelijk 1791. Volgens de

conservator van het

Behoudens Huys is het een

bijzondere vorm (ster).

Er zit een gat in het midden

en het is van lood.

Bij voorbaat dank,

,4,. de Boer, Sneek

Beste A. de Boer,

Dit door u gevonden baken-

lood komt inderdaad vrii
zelden voor. Na enig speur-

werk hebben we in de

Beeldenaar van mei/juni
l9i4op pagina l16tot 123

afbeeldingen gevonden van

een aantâl baken-, tonnen-

en vuurloodjes uit het
Zuiderzeegebied. Zie afbeel-

dingen. Hier zit ook een

loodje bij met de letters
PW, maar we hebben niet
kunnen achterhalen wat die

betekenen (ook in de

Beeldenaar wordt dat loodje
als onbekend aangegeven).

Wd raden wij u aan dit
loodie aan te melden bii de

ROB

Beste Dich

Hierbij een reactie op de

vraagbaak in nr. 17. Het be-

treft voorwerp 3 van de heer

Blankenberg uit
'\ùfillemstad. Volgens uw de-

terminatie z¡u het gaan om
een loden knoop uit de r7e

eeuw.

Ik heb er zelfookenkele ge-

vonden in'lfillemstad op

akkers die uitgereden zijn
met vestingblubber. In mijn
geval ging hec niet om een

loden knoop maar om een

onderdeel van een

Nederlandse handgranaat.

Deze 'knopen' heb ik ge-

vonden in He[evoetsluis en

Brielle. Ook oude vesting-

plaatsen, waar het

Nederlandse leger volop oe-

fende.

Nu kan het zijn, dat

het inderdaad om een

knoop gaat, maar als hij een

doorsnede heeft van 16 mm
en hij is ¡ mm dik en er zit-
ren 2 gaarjes in van 2.5 mm,

dan zal he¡ zeker de knoop
van de handgranaatzi)n (zie

tekening).

Met vriendelijke groec,

Marcel Boonstra,

Hellevoetsluis

Beste Marcel,

Nog bedankt voor je reac-

tie. Wii als determinatie-

team n de vraagbaak stel-

len je schríiven zeer op prijs.

We kunnen zien, dat de

vraagbaak en de rest van

ons magazine goed gelezen

en bestudeerd wordt.
Bedankt voor het tekenen

van de complete granaat,

met zijn onderdelen, zoals

de schroefdoppen op

boven- en onderziide.
Deze voorwerpies heb ik

wel vaker onder ogen ge-

had, maar noo¡t herkend.

Nogmaals dank.

Geachte heer Eekhof,

Gaarne zou ik van u willen
weten wat dit voorwerp is,

waar het voor werd gebruikt
en hoe oud hec is.

De ene zijkant (de kanc van

de handvatjes) is aan de

bovenkant scherp gemaakt

en is vervaardigd van geel

koper en is tegen het bakje

aangeklonken.
De andere zijkant (het bak-

je) is voorzien van 6 rondjes

en wat lijntjes en is ook aan

de bovenkant op twee plaac-

sen scherp gemaakt
(zie tekening zijaanuchl
De voor- en achterkant van

het bakje staan een beetje

schuin.
De handvatjes zijn vermoe-

delijk wat langer geweest.

Het klepje dat op en neer

gaat (schaarbeweging) is aan

de bovenzijde voorzien van

3 rondjes en wat lijntjes en

een merkteken. Helaas is dat

onduidelijk, maar zo te zien

is dat een takje, trosje of
blaadje, 't is net een konij-
nekopje met een overeind-

staand oortje er op en daar

onder nog wat andere te-

kentjes. Heeft het soms iets

met bierbrouwerij Bavaria te

maken;
een stempeltje of zegelknip-

penje?

Ik heb het gevonden tijdens
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Geachte heer Eekhof,

Graagznt ik wat meer in-
formatie willen hebben over
2 Voorwerpen. Het eerste

betreft een beeldje. Het is

gemaakt Yan een geelkleurig
metaal, maar is nu bedekt
met een bruin-grijsachtige
kleur. De achterkant is ook
enigszins gevormd. Op de

laatste zoekdag wisten ze er

ook weinig over te ve¡tellen.
Het kon Romeins ir¡n, maar

ook oosters.

Het tweede voorwerp is een

nog grote¡ raadsel. Dit heb

ik zelfs op twee zoekdagen

laten zien, maar geen bev¡e-

digend an[woord. Dus nu
maar foto's naar de vraag-

baak. Hec voo¡werp is 18 cm
lang en aan het dikke uitein-
de is een uitsparing naar

binnen met een diepte van

3û cm e¡ een doorsnede van

¡ mm. Op diverse plaatsen

zit er een dikke grijsgroene
aanslag op. De punt deed

mij denken aan een gedeelte

van een prikspoor, toen ik
in het decembernummer
van vorig jaar las over spo-
ren (Zo, ja, aangeven bij de

R.o.B.?) De prov. archeologe

heeft beide voorwerpen ge-

zien, maar schonk er verder

geen aandacht aan. Hopelijk
kunt u mij uit de droom
helpen.

Met vriendelijke groeten,
C. Jansen, Amerongen

Beste mijnheer Jansen,
Het beeldie vinden wii een

Sroter raadsel dan uw twee-
de voorwerp. Het lijkt oos-
ters, met een zittende god

in lotushouding. Maar meer
kunnen wij er niet over zeg-
gen. We hopen voor u dat

er En de foto (die erg don-
ker is) nog een beetje een
goede print in het magazine

komt en dat een van de le-

den wel weet wat het is.

Het tweede voorwerpie be-

treft een sluitpen voor een

kist, kast of schuifraam.

Dit type lijkt mij voor een

schuifraam te zijn, omdat u

beschrijft, dat in het uiteinde
een holle uitsparing zit. Als

ie goed kiikt zie je dat er
aan het uiteinde een rond
gaatie z¡t, deze zit nog dicht
met Yuil of oxydatie.

Dit gaatje was bedoeld om

hierdoor een touw of koord
te halen, voor de bevestiging

\ran de sluitpen aan het
raamkozijn. Datering: I 9e

eeuw.

+1I .ro
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de graañverkzaamheden

voor aanleg van een nieuwe
hoofdwaterleiding.

Met vriendelijke groet,

Herman Gruijters, Lieshout

Beste Herman,

Dit mooie, door jou gevon-

den voorwerpje is een

snuitschaartie. Om de lont
van een kaars in te korten.
Een soortgelijke snuiter is te
zien in het boek
"Opgravingen Amsterdam,
20 iaar stadskern onder-
zoel¿' op blz. 360, afb. 68 l.
De datering is l8e eeuw.

Geachte heer Eekho6,

34

Hierbij stuur ik u een aÊ

beelding van een Yoorwerp,

dat ik in april 1994 in her

water nabij Hellevoetsluis
gevonden heb. Het voor-
werp is van koper, het is r

mm dik, de achterzijde is

niet bewerkt.

Gaarne zou ik van u verne-
men of het voorwe¡pje thuis

te brengen is.

Bij voorbaat dank,
L.A. Verheij, Rozenburg

Geachte mijnheer Verheij,
Deze tekening laat een sier-
beslagstuk zien, die men een

enkele keer nog bij oude rij-
tu¡8en zíet. lk kan helaas uit
uw beschrijv¡ng niet opma-
ken of het midden gedeelte

open is. Mocht dat zo ziin,
dan zou hier een stu(e leer

klem onder gezeten moeten
hebben; als opvulling en sier.

ln de gaatjes kwamen spii-

kertjes voor de bevestiging.

Datering: l9e eeuw.
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Meten en wegen ìn Friesland

Het Fries Scheepvaartrrtuseuttt
heeft een ldeine tentoonstelling
over Friese maten en gewichten
samengesteld.
Te zien ziin
enkele honder-
den kleinoden
op het gebied

Yan meten en wegen, daterend
Yan voor en na de invoering van
het rnetrieke stelsel (1820) en
alkomstig u¡t openbare en
particuliere collecties. Zo ziin er
sluitgewichten en andere kope-
ren, bronzen, loden en stenen
gewichten, lengtematen als roe
den, ellestokken, voet- en duim-
stokken en inhoudsmaten van
allerlei rnetalen (koper, tin, blik
en iizer), aardewerk en hout.

DrrecroRAMATEURs
IN LEERDAM

Het cultureel erfgoed is

kennelijk van iedereen. Tot eind
december is er in de Leerdamse

bibliotheek een bonre verzameling
voorwerpen te zien, die door leden van
de vereniging "De Detector Amateur"
(ooe) met een metaaldetector zijn
gevonden. Van het derectorwereldje

rTt Lr s e Lr rTt

Bij die tentoonstelling verschijnt
een gelijknamig, specialistisch
handboek, vrucht van zes jaar
onderzoek in archieven en
tTtusea.

Voordat het verzamelen yan

maten en gewichten populair
werd, dacht men dat loden

zijn de DDA-ers (r4oo leden) het minst
omstreden. Deze vereniging stelr

zorgvuldigheid voorop, heeft dat
althans hoog in het vaandel. De leden
moeten zich houden aan scherpe regels

en erecodes: zonder toestemming van
de eigenaar mag je niet op een stuk
land lopen en archeologische

vindplaatsen, die op de

monumentenlijst staan, zijn verboden
gebied. Vondsren van kennelijk
wetenschappelijke waarde moeren
worden aangemeld bij de fujksdiensc

gewichten uiterst zeldzaa¡n
waren. Vooral dankzij de meta.al-
detector is veel materiaal boven
water gekomen en nu blijkt dat
het ijkwezen in de voormetrieke

t¡id van voor
| 820 zeer yer-

snipperd was.
Na die tijd werd
het ijkwezen

beter geregeld en werden de
bekende knopgewichten geihtro-
duceerd.

Meten en wegen in Friesland,
tentoonstelling t/m a2 m.¡art
¡995 in het Fries Scheepvaart
Museum, Kleinzand | 4, Sneek.
Van maanda;g tot zaterdag van
10.00-12.00 uur en yan 13.30 -

17.00 uur.

voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek. De expositie toonr
voo¡ de detectorhob by karakreristieke
vondsten als gespen, vingerhoedjes,

munitie en munten, alles uit Leerdam
en omgeving. Een Kelcische munr is her
oudste voorwerp dat er in de

bibliotheek te zien is. Ook ligt er in de

vitrines wat reclame voor de hobby.
Voor de liefhebbers.

Uit het Archeologisch lnformotie Centrum

(A.l.C.) nieuws
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STEENBERGEN DETEGTORS
Verkoop - inruil - opspor¡ng - advies.

Uniek in de Benelux is ons
'EIGEN VONDSTEN MUSEUM'

OFFICIEEL DEALER VAN :

- TESORO * FIELDMASTER * VIKING * CELTIC * GARRETT. PULSE STAR - LASER 81 * PULSE TECHNOLOGY * enz.

Wij hebben onzezaak (64 mz¡ in het centrum van Hulst,
(Zeeuwsch-Vlaanderen (NL.) aan de Bontehondstraat 3-S,
Tel. 01 140 - 19756 of 16503
vanuit België Tel. 00-31.1 1.40.19.756 of 16.503.
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Te koop: boek "Een eigenaardige

verzameling" over kandelaars en

pijpewroeters f I 0,- en te koop of te
ruil bodemvondsten.

Jan van Bergen, tel. 073-3 I I 350

Te koop: Tesoro Silver Sabre,

eventueel met nieuwe, grote, open

schijf.

G. Huisman, tel. 05 177-9403

Te koop: Tesoro Bandido met grote
schijf en beschermhoes f 800,-.
Tel. 08385-42051

Te koop: Tesoro Bandido ll met extra

wide-scan zoekschijf, extra ondersteel

en koptelefoon.

Nog volledige garantie t/m mei 1995.

Weinig mee gezocht f 950,-.
R. van de Riet, tel. 0l 65 I -21 94

(tussen I 8.00 en I 9.00 uur)

Te koop: Wh¡te's Coinmaster Classic

lll, nieuw, gewonnen bii wedstrijd.

Prijs f 750,-.
B. van Wieren, tel. 05244-2389

Te koop gevraagd: schotel, merk

White's deepscan 950 Blue Max.

J. van Beek, tel. 05207-6 I 7 I 8

Te koop: "Koper en brons van

voorheen" van AJ.G. Verster f 35,-.
M. Hilgers, 01828- 13716

Te koop: Tesoro Bandido ll, I jaar

oud, met gebruiksaanwilzi ng,

als nieuw Í 700,-.
P. van Lieshout, tel. 08865-228 I

Te koop: C-Scope 42X2.
Weinig gebruikt, in prima staat,

I jaar oud. Vraagprijs f 1250,-,

J. Notebaert, tel. 02 | 3962362,

fax02l 39601 l0

/çJk¡jh+ û;ü/ut4

Alle Spectrum gebruikers opgelet!

Gratis 4 programma's voor uw
Spectrum:
I Uitstekend strandprogramma

(zoet en zout);
2 Akkers (zwaar gemineraliseerd

en/of zwaar vervuild);
3 Akkers (licht gemineraliseerd

en/of licht vervuild);
4 Akkers (nauwelijks gemineraliseerd

en schoon gebied).

Bij aanvraag (met overlegging
serienummer) wordt u dit gratis

toegestuurd. Detection Systems

Holland, tel. 05203-659 I

Speciaal voor de waterzoekers

Speciaal voor de waterzoekers, die
regelmatig ringen en andere sieraden
vinden, zijn er nu mooie afsluitbare
doosies beschikbaar, waar de

gevonden ringen in kunnen worden
opgeborgen. Deze doosjes zijn
verkrijgbaarvoor 12,24 en 36 ringen.
Prijzen van f 29,95 tot 49.95.
Gold Rush metaaldetectoren, tel.
020-6682968 (graag na I 9.00 uur of
uw bestelling inspreken op het
antwoo rdapparaat).

C-Scope ito............................ f t6ç-
C-Scope 66o..........................f40ø-
C-Scope 77o...........................f225,-
C-Scope 99o...........................f t7j,-
C-Scope r22o.......................... f8lS,-
Compass Liberry r5o f SSo,-
Compass Coin Pro.................. .f 9oo,-
Compass Chalenger x-roo....... f 6to,-
Tcsoro Golden Sabre

(oud model) f l8;-
Laser sr, z mnd. oud ........ f l5o,-
White's Classic tt f Sjo,-
White's Surfmaster f 9oo,-
Ton uøn Broeþhouen, tel. on-4r9go96

C-Scope IR.............................flto,-
C-Scope Metadec f 7jo,-
C-Scope cs4zr.'93 f t69;-
White's Classic a '9+ .............f ZgS,-
White's Spectrum'94 .......... f r491-
White's 4DB ..............,...........f39,-
White's ÌDB...........................ft9s,-
Fisher n66x'9t f tog1,-
Bounty Tracker r, nieuw ....... f j25,-
D.J. Laan, tel. ozz79-j286

Fisher n66xs, in koffer....... f 8ro,-
White's Surfmaster f 8So,-
Tesoro Silver Sabre P1us....... f 6to,-
C-Scope cs2M.............,........... f 79;-
C-Scope Treasure Seeker........ f zoq-
J. uan Bergen, tet. o7j-1,rt1,150

White's 59oo DI PRo

(demo).................... f r4oo,-
White's Surfmaster lr (demo) f n75,-
Tesoro Bandido (demo)....... f ttz1-
Tesoro 2t cm. open schìjf..... f Loo,-
Amìle Heijn, rel. oj46¡-6io17

Ireasure Baron.............. f 7jo,-
Yiking t.................................f19o,-
White's Classicr.....................f111-
White's Spectrum f r3oo,-
White's Eagle sl tt............,... f loo,-
Compass Au 2ooo........,........... t 8to,-
Compass Challenger x-2oo..... f t45o,-
Tesoro Eldorado...................f8to,-
C-Scope 13o............................frto,-
Garrett Grandmaster cxtlt .. f r4oo,-
Alle detectoren 1 jaar garantie
Detection Systems Hollan/, tel. o5zo1-659t

Alle importeurs en deølers uan de dealerpagina



DenlrRPAGtNA
Voor een deskundige

voorlichting, degeliike garantie
en een goede service is er altijd
een erkende dealer bij u in de

buurt.

UTRECHT

WHrr¡'s / T¡sono

Et'r¡r-s Her¡l MrrmLDETEcrons

Bloemstede 58,3ó08 Tll llaanse¡årc¿k tel. 034ó5-ó3037

Cor'rplss / GmnErr / C-Scops / T¡sono
WHtrE's / Flsx¡n / Bounw Hutrsn

Koorsrm M¡rmu¡rEcrons
Buo¡ren ll4, 8408 llP lippenhui¡en, tel.05l33-1093

WH[e's / Y¡xrnc / Grnnrrr / T¡rono

DSG M¡rAALDETEcroREll
Gnot¡ltc¡n

Butrixlraat 2ó, 99ó5 RI Leens, te|.05951.1749

WHnr's / Vrxlr¡c / T¡so¡o
CEIA oer¡cnE-pooRTEl / Bsv¡utctxcc

c.Q. HAIID DETEcr. / Pursl[ÐuÉTtË'
Dr¡pzoer tpp. / r¡vrxs vËRt{utfi

D¡r¡crox Svsrems Ìlotuno
Yærpad 2, 827ó ÁP ZdlçJd. C5103,útll

Àutotelefoon 06:52tid8lJ

T¡sono/trsx¡n/Vlrutc,
Gousp¡rn/hsn/Wtr¡ts

V¡RxuuR Dlrpzoexrns / Opsr. sERvtcE

Fn. DEr¡cr - GERT Gsslxr,
Schurinkdwarswq I l, 7521: lJ En¡chde,

tel.0J3-3005t2

Wr+lrtis IY¡xlrrc I Trsono

Hott¡lro D¡rtct - Enlr Koss

Schrasellnal 2ó, 38ó2 ll'l llijkerk, te|.03494.54391

GrnnEn / T¡sono / Ylrutc / C-Scope
Fr¡urnsr¡n / Flst¡n / Wxr¡'s

MARO Svsreus

Jan l(oostraat ló, 2201 PW lloordwik, h|.01719.47821

T¡sono/Yrruxc/Wxlr¡'s

Bulresoorq Der¡croRs
Brceklraat 41, }lumnelo, tel. 08348-ló30

T¡sono / C-Scop¡

Ho¡yrut¡
Burg Bauwmannlaan 90a 3043 ÄP Rotterdam,

td.0t0-4t57ó49

FRIESLAND

NOORD.HOLLAND

GRONINGEN

OYERI

ZUID.HOLLAND

GELDERTAND

GlnRgrT / Puu¡ T¡cHtorocv / C¡llc
Fr¡r-ot'ust¡n / Stoworrs-rrHIATURElt

T.H.S. M¡mlo¡r¡cls
Ru Parelraat 1n,7551 CS Den Haag

tel./fax 070-3971174

lltlhlroo¡laan 37ó,2555 lll Den Haag,

tel. 070-3ó81 12 I

NOORD.BRABANT

Scüoql¡tiat 15; Jl2l: Al Den Bo¡ci, rel. 073-3 I 1350

C-Scop¡ / Frst¡n

P. vln DER PurrEN
llutlkktr 3, 5552 CJ Yalkenswaard,

td. 04102.1534 r / 01102-4 t7 t7

GlnnEn

Sôr'rurns D¡recroRs
,@cwq lô 5424 $ll tlsendorp,

ld. 04925-t3t7

ZEELAND

G-Scop¡ / Frsx¡n / Wrr¡'s

Rnuo'Vrnx¡mr Husr BY
v;d, lhdsteèweg 4, 45ól GT Hulst,

tel; 0Í,11ûl:Ìld l, lax 0l 140-19817

T¡soRo / Puu¡ Snn / Ylxlxc
Glnnsn / Ceurc / Ft¡lorlsr¡R

Puts¡ Ttcxxotocv

Sr¡rils¡RcEil DETEcroRs
lempelier ló, 45ó4 DG 5t. Janrteen,

tel. 0l 140-ló503



GAAN SAINEN UOOR HEE1
WAT UUURWERK ZORGEN

en u kunt dqor von profiteren!
M.i.v. I november is Kooistro Metooldeledors officieel importeur von

Gorett metooldeteclors in J{ederlond en dol vieren we.

GRAND MASTER HUNTER CX III

Þ Topmodel mel o'0. sprookmodule,
f :-. microprocesser,liploetsbediening, grofisch*qe*,, 

;oi'ìli:';i,:,*
De FREEDOM ACE PLUS en gevoeligheid.
wordt t/m 3l lonuori ì-Aulomolische

UTTRA GTA 350
- Gorrettt unieke 0neTouch oulomotisch zoeksyleem voor

nog mokkeli¡ker zoeken.

- Door microprocesser gestuurd grofisth disploy.

- Eenvoudige liploelsbediening voor olle funtties.

- Uilgebreide instelmogeliikheden voor discriminolie en gevoeligheid.

De GRÂtlD

MÂSTER HUIIÏER

CX lll wordt

t/m 3l jonuorigeleve

mel grolis koplelefoon, r.

hschermkop en l2 inch s

Von f 1895,- voot....

Grond Moftr Hunter fi ll met 8,5 inch schotel f 1695,-

Grond Mosler Hunler fl lll mel 8,5 inch schotel f I 895,-

Scorpion Gold Stinger met 2-D ellipticol schotel f I 250,-

X| 500 Seo Hunler ondenrsletdeleclor 12295,-

geleverd mel grolis

[oplelefoon,iu.r.r,hrpun 
" 
ä boileriicontrole'

beschermkop.

Von f 595,'Yoor....

nlo,.".ççrø¡-¿ç

De ULTRÄ GTA 350 wordt

t/m 3l jonuorigeleverd mel grolis

koplelefoon, r.v.s. schep en

beschermkop.

GARRETT
METAL DETECTORS

Freedom Are Plus mel 8,5 inch schotel

Ulro GTA 350 mel 8,5 inch srhotel

Ulto GTA 500 met 8,5 inch xhohl
Ulto GTA 1000 met 8,5 inrh srhotel

Grond Mosler Hunler ü mel8,5 inch schohl

595,-

795,-

975,-

1295,-

I 395,-

lmporleur von:

GARREÍÍ, COflIPAS'

BOU]ITY HUIITIR.

Deoler von:

TtsoRo, wHIII''
c-s(0P8, flsHtR.

,(ØØ
M ETAA L - DETECTORS

Í 535,5

i 7t5,

IUB,IEUIIIAANBTEDING

Tot 3l ionuori

korting op olle merken

metooldetettors
(zonde¡ inruill

Buorren I I 4, 8408 HP lippenhuizen, lel. 051 33-5093, fox 051 33-30ó7


