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WI' HEBBEN t
WA(HTE

DAAß I'

DE TOITEC II,

EINDEI.IJK

EEN

TOPDETECTOR

DIE

MAKKEI.IJK TE

BTDIENEN IS!

De Tohec ll is

uilgevoerd mel een

duideli¡ke (verl¡chte)

identificoliemeler en

3 knoppen voor:

oon/uit sensitivily,

luning (bosisloon op

de olle melulen-

stond) en lroploze

discriminolie.

Dournoosi heeft deze detector 2 schokeluors. Mer de

le xhokelour kunl u kiezen lussen de discriminulie- en

de olle melolen- Íond en met de 2e schokeluor (ulle

melolenl, kunt u kiezen lussen uuto en normuul.

De Toltec ll is het enige topmodel, dot moeiteloos tot

heupmodel is om te bouwen.

TOI.TE( II AANZETTEN TN ZOEKTN!

(Verkriigboor bi¡ ulle Tesoro deqlers, zie deolerpogina)

GESCHIKT

v00R
BEGINNERS EN

PROFESSIONATS

MET MAX. KORTING

ANDERE TES0R0 M0DELLEN (mel mox. korling)
cuTt-Ass tl

CUTLASS ll met 20 em schiif

SIwER 5À8RE tl

StDf Wl HDER (krochtþe reísdetector)

BANDIDO II

60LDEI{ SABRE II

1080

STf l{ GRAY (onderwatelord)

r 1699;

Í 629,-

Í 756,-
f l0l 7,-
Í ggg,-

Í 1242,-

f l3gó,-
f 1575,-

f t790,-

DETECT GESINK METAALDETECTORS
Schurinksdworsweg ll, /523 AT Enschede

Tel: 053-30051 2, fox: 053-302ì 92

(geopend no telef. ofsprøok)
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Rare bokkesprongen

Van het bestuur en de redactie

Voor u gelezen

Eerste detectorbeurs

A\øN activiteiten

Reactie op "Sagen en Legendes"

Een uit de hand gelopen hobby

Een onderschat zoekterrein

Determinatie: Ringen

Yraagbaak

Detector nieuws

Puzzel

Opgravertjes en Occasions

tijdens het zoekweekend in Duinrell



VAN DE
VOORZITTER

Dit is alweer het
eerste nummer Yan
de editie 1995.
Mogelijk denkt u net
als ik: wat gaat de tijd
toch snel, zo vier je
Oud en Nieuw en
Yoordat je het in de
gaten hebt, is het jaar
weer voorbij.

Ik hoop, dat u de feestdagcn

goed bent doorgekomen en

nret frisse moed de detector
weer ter hand neemt onr

mogelijk aan een goed

znelgaar 1995 te beginnen.

Op het momeut dat ik dit
schrijfi speelt de

"watersnood" in een gloot
deel v¿n ons land zich afen
ik weet dat ook een flink
aantal van onze leden in
deze gebieden wonen

Dcze leden wens ik veel

sterkte en zo weinig
mogelijk overlast toe.

U heeft op dit momenc wel

wat anders aan uw hooFcl

dar het vinden van goede

zoekplekjes.

Ik hoor valì olrræ leden wel

eens, dat ik soms te negatief
ben, omtrent het melden

van vondsten en het zich

houden aan de regels.

Uiteraard weet ik ook, dat
veel van onze leden nlet de

beste bedoelingen erì puur
u it hobby zreken met de

metaaldetector.

Dit waarde¡'en we ook ¿ls

be.s ruu r-

Helaas zijn er instanties, die

vaak niet of nauwelijks
weten wat detectorzoeketl iu
dc praktijk precies inhoudt,
maar wel voor ons e.e .a.

willen bepalen.

De activiteitencommissie is

druk bezig met de

voorbereidingen voor een

volgend zoekweekend.

Hierover krijgt u nog nadere
irrformatie. \Øij rekenen op
een grote opkomst.

Ik wer-rs u allemaa.l een goed,

gezond en op zoekgebied

eerr vruchtbaar 1995.

L. Haak

Misschien is het u in hec

vorige blad al opgevallerr dac

de heer Houben niet langer

meer ilr de lijst van

adviseurs stond.

Het nragazine was toen
bijna ldaar, zodac we geen

plaatsje nreer vrij hadden

om henr te bedanken voor
het werk, dat hij voor ons

hecft gedaan.

Dus alsnog bg d,ezen.

VAN DE REDACTIE

Ja, u zult wel even raar
gekeken hebben toen u het
magazine uit de envelop
haalde. Ach, we houden

wel van een verandering en

zijn dan ook steeds bezig

om het magazine nog

interessanter, beter en

aantrekkelijker te maken.

Wat hebben we dit iaar
o.a. voor u in pettoi ln elk

magazine determinatie-
pagina's (ziepag.27),
interviews met leden,

puzzels en uiteraard yeel

door u ingezonden

vondsten. Bovendien gaan

we proberen in elk

magazine een detectortest
te plaatsen.

Over de betrokkenheid van

de leden bi¡ onze

vereniging hebben we
gelukkig niet te klagen,

want we hebben afgelopen

iaar veel kopij, brieven,

ideeèn en suggesties binnen

gekregen. We hopen dat u
er begrip voor heeft dat we
nog niet alles hebben

kunnen plaatsen of
beantwoorden en hopen

dat u desondanks gewoon
blijft schrijven.

We zijn ook blii dat steeds

meer leden hun vondsten
aanmelden bi1 de bekende

instanties en bij onze

vereniging via ons

aanmel dingsformu lier.

D¡t ¡s ulteraard voor onze

vereniging en dus ook voor
u een hele goede zaak, dus

doorgaan en melden.

Natuurlijk z¡in er altiid
dingen die nog beter
kunnen, dus als u suggesties

heeft, schrijven!

Kees Leenheer
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Tot onze spi¡t is de heer Woudstra niet langer lid van ons

bestuur. Gelukkig heeft hi1 erin toegestemd om de
administratie voor ons te blijven verzorgen,
Wij danken hem hierbij voor ziin inzet In de afgelopen

¡aren. Wim, bedankt.

T q,ESTUUR

EX-ADVI'EU R

EEN BE'TUURSLID MINDER

Yoonhter L Haak

Yice-voonrtler: Tfolknøn

Secr¿taris: ÁJ. lolkerts

le Bestuunlìd: D tekhof

Hoofdredacteur: CB [eenheer

tectotAMAIEUR

B¡sruuR
Ietveld ll
Tel 05 lì0-??804

Rembrandtstaat 2l

ht 0J7t?-72817

Ridderspoor?0

Tel. / tax 01451-180ól

Pealskar 4J

Tel. 05 ll8-ló670

Hanebalken I 5J

Tel / fax 05110J0403

9201 Ll{ Dnchten

7l9l BB Twello

4l4l Gt Leerdam

8501 iL Joure

9205 CL Drachten

G

l-rovmrsculp
lIet lidnuatschap van dere vereniging loo¡ altìjd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging

altijd stihwì¡gend verlengd net een jaar. Degenen die in de loop yan het jaar t0etreden,

ontvangen alle reeds eerder verschenen numrners van het lopende jaar. 0pregging dient

uiterlijk op I augustus schriftelijk binnen te lìjn. De contributìe per lìd bednag I 47,50 per

jaar Yoor gezinsleden geldt een aanlrekkelijke korting.

Giro: ló75000, Bank: ING nr. ó7.80.04.900,
t,n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden.

Ledenadministratie : Wim Woudstra, Melkemastate ló,
8925 AP Leeuwarden, 058-óó1818



Ook de redactie en deskundigen weten niet alles.

Hieronder zijn een aantal voorwerpen geplaatst

waarvan we graag wat meer willen weten.

- voorwerp I is van brons

- voorwerp 2 is van brons en was verguldl

- voorwerp 3 is van koper

- voorwerp 4 is van lood/tin

nr. 2 en 3 zijn gevonden op een terrein waar

voornamelijk Romeinse munten en voorwerpen

zijn gevonden.

Reacties graag sturen naar de redactje:
C.B. Leenheer, Hanebalken I 53, 9205 CL Drachten.

B 1 SUCCESVOT ZOEKEN Mfl DE MEÍAAI.DETECTOR,

door Gert Ceiink, 229 pag, 200 foto\ . . . . . í 29,90

B2 CATAIOGUS, DE NEDERI,ANDSE MUNTEN VAN 1806 tot heden,

Meviur 1994 . .. . ..... ... .. 14,95

B i U¡tverkocht, wordt niet h€rdnikt ßop€r$ muntm 7 Prov )
B 4 CATAIOGU5 VAN DE ZILVEREN MUNTEN 7 PROVINCIEN 1 546.1 795. dæI 1

(WeitNed€dand) ..17,25

B 5 CATALOGUS VAN DE ZIwEREN MUNTEN 7 PROVINCIEN 1 54ó-1 795. dæl 2

(Noord en Oon Nededand) ........... ..............17,25

B I CATALoGU' DE MUNTEN VAN EELG|E 1790-',1987 ......... r8,5s

B9 CATALOGUS,XIIINERDEUTSCIIERMUNZCATAIOGvanaf187l ........... ...17,50

813 MUNTBOEKen¿.TPROV|NC|ËNvanaf1587þeræmdeVerkaddoek) ... . 12,50

844 V.D CHI|S BEEI.DENMR, afteddingen vroegste

Nededandse munten tot 1 57ó. (een standaardwerk!) ........................ .... ... . .. . I 59,-
851 a. IAARBOEK MUNTEN EN PENNINCEN DER NÐNLAND IN 1 98¿ MET

OPBRENGSTPRIIZEN Bl| VEIUNGEN, 640 blz, ùìzenden afbeddingen . . . 42,50

851b. IAAREoEK MUNTEN EN PENNTNCEN DER NÐilLANDrN r98{r.. .... . . 6s,-
852 c0t-Dc0lNs 0t THE WORLD, catalogus van de gorden munten u¡t

de hele werdd van de Romdnen tot nu, hard katl 73ó paginal

prijzen in U.5. dollars. Cebmden ................. ... 120,-
855 C0t-DATLAS,39pag.kaartenvanallewerddddenmethungoudvoorkomen .27,50

860 OUDEMUNTENUITGRONINCENENOMMELÀNDEN . 10,75

Bó2 DE STEDEUIKE MUNT VAN Nl|MEGEN 1457-1704 ... ...,..................................,... r5,-
863 N00RD NEDERL{NDSE MUNTGEWICHTEN door Arsìt Pol .................... .... ...... 31,25

866 PROVINCIEVAN EEN IMPERIUM door P. StuarÇ

li9blzmethonderdenfoto'svanRomeinsevoorwerpen(koopie).......................25,-

872 I.¡YUINEN EN LEYCEMRA IN DE I,ÄCE UNDEN

(z¡eDetectorAmateurnr'll blzl7)380pag. 2S0fotolenkaarties. ... .... ó9,50

873 ES MoNNA|ES DE BRÁBANT (1598-1790)

munten v. Brabant v. Nederi. m Bdg. +Z.Limb. met prijzen . 29,90

Bi4 HtIUCEN UfT DE MODDER, ln Zæland gevmden pelgrimstekens,

l50blz,hon&rdmalbeddingm............. ..-...,..-..-........ .25,-
875 MUNTEN VERTEUEN HUN GESCHIEDENIS,

hirtorie achter de Romeinse muntel, leuk bod 200 ìllustraties ........ ... . . .. ...... 1 i,-
876 CROSSTÂ DEIffSCHER MUNZKAÍALOC VON 18OO BIS HEWE

461pag.metpriþm(DuitsemuntenvanlS00totnu)..........-.-...,........ 38,-
B7i BR00CHES 0t ANTIQUITY door Richard Hattatl. Mantelgelden iþctiid,

Runeinse lijd tot ¡n de Midddeeuwen, 406 pag., herdruk v/e 5tandaardwskl, .. .. . 98,-
878 VERBORCEN STEDEN, 5TADSARCHEOLOCIEIN NEDERTAND.

Praóbæk met honderden foto's van voorwerp€fl,

sladsplaltegron&n en 0pgravingrterenen, Ceb., Hard kaft.......,...,................... .. 3ó,-
879 R0MAN C0lNS, alle Romeinse munten, met prilzerì., Geb., hard kalt .................. I 1ó,-
880 ENCYCLoPEDIE VAN WAPENS (Brmrtijd tot nu), 33ó pag, hard kaft....... ............ 45,-
881 LIs MoNNAIES DEs DUcs DE BRABANT ll (14ó7-lse8), I 25 pag.,

(munt€n van Brabant en Z. LÌmburg met prijzm) .............. ........ . , . . . . .......... . 30,-
882 DE MUNTEN VAN DE GRAVEN VAN VLAANDEREN lll (1 55t1780), 1 45 pag.. . ló,-
883 IIS MONNAIES DE H PRINCIPAUTE DE UECE

door MigndeL De munt$ van bisdom Luìk (r I 000-1 800),

met¿eldzaamheidsaanduiding,lraaiplaatwerk ....,....................,......................58,-

884

885

B8ó

887

DE MUNTEN VAN Dt STAD UÍRECHT (van 983.1579)

catalogusmetwaardeaanduiding(lranstalig) . . .. .......,............. .. 17,50

tEN EICENZINNIG VERZAMt|AAR, 94 pag A4 famæl honderden foto's

van metal$ voomerpen, kanddaars, pilpewræters, tin, mz. Zeer kldn gepr¡isd .. 12,50

S|ERADENUfTDEl9EEEUWl02pag................. ....,. ..15,-
SUNKEN TRIASURE, How to find il 390 blz. Zee gæd bo* van Robert Marx

over alle facetten van hetwakduiken, veel Ueur$foto's met vmdJ[nateriaal . .......49,-

ln0N ACE AND R0MAN BR00CHES, doa Nchard Hattat,

éénvande4$andaardvrerkenovermantelspdden................................. ......n,50
DRESs ACCESS0RIES (1150-1450), 400 pag. gúondm.

E$ schat aan informatie over midddeeuwse kledingaccessrires,

duizenden metaalvmdsten, gevonden bij opgravingen in Londen, algdeeld ........139,-

888

889

AANBEVOLEN BOEKEN,

BEL DETECT:053-300512

NIEUW:

BESTELLEN:

TELEIONI5CH:

Bel: 053-10051 2, de bestelling rvordt direkt onder rembours

toegezonden, (is duurder geworden) verzendk, f 1 2,--

G IRO.OVEREOEKINC:

tnaak het bedrag v,'d bestelling + f 5,-' porto ovet op

ClR0:48 18 918 t n v Detect te tnschede, bestelnummers vermelden.

No lelefonßche oßprook kunt t de hoeken ook aholen
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VOOR U GELEZEN

Derhalve ztjn deze boeken

standaardwerken op clit ærrein, clie

je als je geïnteresseerd bent meteen

zou moeten bestellen, want het is

altijd maar weer aÂn¡achten, of zoiets

ooit weer herdrukt wordt.

Voor u geïmporteerd door

Cert Cesink. Zie de atlve rtentie

elders in dic blad.

De Engelsman, Richard Hattatt, heeft zich onsterfelijk gemaakt

door 4 boeken te publiceren over de enorme var¡at¡e aan

mantelspel den/fi bul ea, d i e uit opgravi nge n en d etectoryondsten

bekend zijn. Hij beschrijft mantelspelden vanaf de brons- en

iizertijd tot aan de middeleeuwen. Heel Europa, het Byzantijnse

Rijk en een deel van West-Az¡ë, komen aan bod.

Ancient and
Romano-British
Brooches

U
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Heurr u uw LTDMAATScHAP

Hottot
4 standdardwerken over ontieke montelspelden

nglia Publishing
heeft alle 4

boeken in een

beperkte oplage

van 400 stuks opnieuw uitgebrachc.

Allen netjes gebonden en met hard

kaft op A4 formaat. Helaas is het
vierde boek: 'Ancìent Brooches and

other Artefacts", 520 paginat,
waarìn 300 manrclspelden en 250

andere voorwerpen werden

afgebeeld alweer uitverkocht, maar

de andere drie zijn nog verkrìjgbaar.

1 "Alrcient and Romano-British

Brooches", 224 paginìs (200

mantelspelden).

2 "Iron Age and Roman

Brooches", 242 paginas (500

mantelspelden).

3 "Brooches of Antiquity", 406

paginat (700 mantelspelden).

De auteur heeft zijn leven

lang interesse gehad in de

archeologie. Toen hij was

gepensioneerd, wijdde hij zijn leven

aan de scudie en het verza-melen van

antiquiteiten. Het gebrek aan

makkelijk verkrij gbare naslagwerken

over mantelspelden zette hem ertoe

4 tan't dezevier boeken te publiceren.

Zrjn eigen enorme

verza-meling mantelspelden is itr

deze boeken op wetenschappelijke

wijze beschreven eu geillustreerd

d. m.v. voortreffelij ke penteke ni n gen

met boven en ztj-aanzichten.

VOOR I995 AL BETAALD I



WHITE'Í TPECTRU/v\ XtT

WilKuypers

nlangs werd ìk

benaderd door

Ruud de Heer,

de officiele
im¡rorteur van \7hite's, die mij
vertelclc dat White s een nieuwe

Spectrum op de markt had

gebracht.

Zijn vraag was of ik deze nie uwe
"Spectrum xLT" eens kritisch aan de

rand zou willen voelen iu eet'r

ken n ismakin gstes c. Altij d
geïnteresseerd i¡r nieuwe detectors,

voldeed ik graag aan ztjn verzoek.

Na een maand de xlr te hebben

gebruikt, (inclusief uitgebreide

testen op de woonkamertafel)

kwam ik tot eelì aantal voorlopige

conclusies en overwegingen. Immers
ee n viertal we ketr ervaring met een

totaal nieuwe de tector is nie t erg

veel. Derhalve zal ik de nodige

voorzichtighei cl in mij n uitspraken

betrachcen. Zeker ook omdat de

Spectrum een "computerisecl"

app^raa.t is en mijn ervaring met

dergelijke apparatuur minimaal is.

ALGEMEEN

Bij het uitpakken uit de doos

toorlt de algehele constructie van de

KENNI'MAKING'TE'T

\X/hitet Spectrum xrr robuustheid

en degelijkheid. De tijd dat

fabrikanten hutr detectors met losse

stekkerverbindin gen, slappe stelen

en loshangende schotels afleverden

lijkt nu toch wel echt voorbij.
Met een gewicht van r.94o grarn

heeft de xLT een acceptabel gewicht.

De handelbaarheid van de detector

is prima door een goede balans en,

heel slim, een velcro band aan de

onderarmsteun, zodat de detector

"muurvast" aan de arm verankerd is.

I)e controle over de zoekschijf

tij<lens het zwaaien is dan ook
t ooo/o.

De Spectrum xrr wordt afgeleverd

met eerì batterijoplader.

batterij cassette (oplaadbaar),

batterijcassette (navulbaar) en een

koptelefoon. Er zt)n spoelen

leverbaar in de maten 4, 6, 8 en de

enorme 15 inch.Het is mogelijk (op

bestelling) om de xLr om te bouwen

tot heup-model.
De adviesprijs van de Spectrum xr'r
is f 1999,-. psu levert de xrr
(inclusief ledenkorting) voor f 1799.-.

\Wie de advertentie van de

Speccrum xlr op de middenpagina
van het laatste nummer heeft

Een kennismakingstest is

n¡et meer dan de erYarint
van één gebruiker.
Bekijk en gebruik indien
mogeli¡k zoveel mogelilk
detectors, voordat u tot
aankoop van een detector
overgaat.
Denk goed na (en wees
reéel) over de plaatsen waar
u hoofdzakelijk wílt gaan

zoeken en de zaken, die u

zou willen vinden.

gezien, kon lezen dat de detector

5 door de fabriek ingestelde en

4 zelfi nstelbare prograrnmat heeft.

Daarbij zìrjn er ro regelbare

basisinsrcllingen en een ongekend

grote rij professionele instellìngen

mogelijk. DsH levert er 4
zelfi nstelbare customprogra.mma's

bij. Deze zijn voor de Nederlandse

situatie aangepâst en krijgen een

door de gebruiker zelf gekozen

naâJn.

De Spectrum wordt geleverd

met een Engelse en Nederlandse

gebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksaanwijzing dient de

gebruiker wel goed [e bestuderen.

Enige kennis van technisch Engels

ls meegenomen, wan! de Engelse

gebruiksaanwijzing is veel

uitgebreider en voorzien van

tekeningen en (met het apparaat

erbij) duidelijk. \Øie vragen heeft

over of problemen met de xrr kan

natuurlijk altijd osn bellen.

SPOEL

De Spectrum xrr is

standaard uitgerust met een 9 lz
in ch concentrische zoekspoel.
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Opvallend is dat deteccor-

fabrikanten de laatste tijd srceds

meer overgaan oP grotere

con centrische standaardspoelen.

Dat ligt ook voor de hand.

Men zoekt naar vergroting van het
dieptebereik err die wordt verkregen

door de zoekspoel te vergroten.

Flauw gezegd, kun je stellen, dat als

een fabrikant elk jaar zijn spoel met
een t/z inch vergroot, hij ieder jaar

terecht ka¡ claimen, dat de detector

dieper gaat dan het jaar daarvoor.

De xlr heeft nu een spoel v^n 9 lL
inch. Een diep ce-vergelij kin gstest

met ande¡e detectoren is dus niet
reëel, want daarvoor zouden ze

allemaal dezelfde maat spoel

moeten hebben. Overigens geeft de

xrr die die ¡rce, die je var.r een

dergelijk topmodel mag

verwachten.

En inderdaad, de techniek gaat

vooruit. Met de huidige grotere

concentrische spoelen kunnen

tegenwoordig ook de kleine zilveren

mLmtjes nog gedetecceerd worclen

op een redelijke diepte. Daarbij kan

men <leze spoelen superlicht
fabriceren. f)at is niet te vergelijken

me t dezelfde gesloten concentrische

spoelen van een aantal jarell terug.

Niettemin hebben die grotere

stan daard-zoekspoelen ook hur.r

keerzijde. Zo vond ik enìge tijd
geleclen een Keltisch bronzen

ringetje. f)e massa van <Iit bronzen

ringetje is echter zo klein, dat de

doorsnce detector mer

standaardspoel dit sieraad

nauwelij ks si gnaleert.

Met de nie uwe hausse van

detectorfab¡ikanter.r, die in hun
speurtocht naar dieptebereik hun
standaardspoelen steeds groter
uicvoeren, gaât mer) dit soort

vt-¡ndsten steeds vakcr missen.

Ook c{e xrr kan met de 9 r/z inch
zoekspoel dit ringetje
niet/n auwelijks detecteren.

Natuurlijk liggen deze juweeltjes

ook niet voor het opscheppen en je

kunt je op het standpulrt stellen,

dac je het verlies van dit soort

vondsten op de koop toe moet
nemen. Je kunt nu eenmaal niet alle

immense zoekterreinen met eerT 7
inch zoekspoel of kleiner afzoeken.

Maar jammer is het wel.

Op plaatsen waar )e dergelijke

votrdstell kunt verwachten, is een

kleinere spoel (4 of 6 inch) dus wel

aan te bevelen.

\^/AT BIEDT DEZE
DETECTOR EXTRA?

Het bijzondere van de

\Øhitet Spectlum xrr is dat deze

extra info biedt omtrent het

vooru/erp in de grond.

Hoe gaat dit in zijn werk?

r Je krijgt eerì getal te zien,

waarvan je ongeveer kulrt
bepalen wat yoor soort metaal

het kan zijn.
f)aarmee correspondeerc tevells

de toonhoogte van het signaal in
de koptelefoon.

z Op cle display wordt een plaatje
(karakter) getoond van het

gesignaleerde voorwerp
(of karakters van voorwerpen).

3 Er verschijnt een "balk"
(of meerdere) op de display als je

de schotel over het gevonden

voorwerp blijft zwaaien.

De plaats van de balk(en)

zeg(t)gen iets over de aard van

het voorwerp. Zo laatijzrr over

het algemeen een hoeveelheid

balkjes zìen over het gehele

gebied.

Aan de hand van het geheel

v^n deze informatie neemt de

zoeker het besluit om al dan niet
het voorwerp oP te gfaven.

\(/ant dat is de hamvraag mer aI

deze informatie: graven of niet
graven? Deze beslissing lijkt met
voorgaande informatie simpel en

doeltreffend te nemen tezyn.
Er schuilen echter nogal wat
addertjes (lees verkeerde

voorwerpjes) onder het gras.

\7e zullen dit met een vierta.l

opmerkin gen bes preken.

Detector op het wod.

Spíjkers zoeken
oÞ loog woter?

ledereen die wel eens met een de-
tector het wad op is gegaan weet het
wel. Met de apparatuur, die men nor-
maal op "het droge" gebruikt is zoe-

ken daar dikwiils een hels karwij.
Dit komt door de mineralisatie van

de zeebodem. De meeste klachten

die we horen van mensen die terug-
komen van een dagje wadsnuffelen

zijn: veel valse signalen, ook met min-
der gevoelige afstelling van de detec-

tor, gering diepteberei( soms maar
enige centimeters. Drzstische terug-
gang van de zoeksnelheíd kunnen de-

ze problemen soms gedeeltelijk on-
dervangen, maar vaak heb je dan het
gevoel helemaal niet meer op te
schieten.

Op zoek naar de ideale wad-detector
hebben we verschillende machines
geprobeerd. De eisen die gesteld

werden, waren: een detector die

ruim in de reguliere handel te koop
is, zonder grote aanpassing met stan-

daardschiif stabiel bliift, voldoende
dieptebereik heeft in de modderbo-
dem en afdoende spatwaterdicht is.

Pelgrimsinsignes en andere voorwer-
pen van een tin-lood legering hebben

ook nog het nadeel heel vlug uitge-
discrimineerd te worden. Onze de-

tector moest dus een zeer goed on-
d erscheidingsvermogen bezitten.

De conclusies van de testen zijn dat
er een detector is gevonden, die zon-
dermeer voldoet aan de door ons
gestelde eisen. De White's Spectrum
XLT!

Deze detector gedraagt zich uitste-
kend op het wad met een aanpassing

in het programma. De zoeksnelheid

blijft hetzelfde als op het land.

De diepte liikt ietsje minder te zijn,

maar is ruimschoots voldoende.
Valse signalen hoor je met de aanpas-

sing totaal niet en het onderschei-
dingsvermogen blijft 100% gehand-

haafd. Mensen, in het bezit van de

xLT, die geinteresseerd ziin Ín deze

uitbreiding van de mogelijkheden

kunnen terecht bij alle erkende

White's dealers.

Aanvulling van W.C.M. Capello

en M. Steenbergen
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Opmerking r

f)e dcteccor sigualeerc een

diepgelegen voorwerp, aan het

randgebied (de schil) van zijrt
zoekveld, met eelì coon die aangeeft

dat her rlzer is en er verschijnt geen

andere informatie op de display.

Dat het voorwerp geen tjzer blijkt te

zijn, wordt duidelijk als we de spoel

iets dichter bìj het voor\Merp

brengen. Het voorwerp komt dan

binnen het meetbereik van de

dispiay en dat.r blijkt dat het niet

om ijzer g ^\ ma r om eell munt.
De informatie voolde display

wordt dus alleen doorgegeven als

het voorwer¡r binnen een bepaald

gebied van her cotale zoekveld van

de .scl-rotel is.

Opmerking z
ln mijn vcrzameling zit cen

puntgave (al.s nieuwe) bro¡rzet.t

Rome inse fibula. Deze fibula scoort

negatief op de discriminatieschaal

van de Whitet S¡rectrum xL:r,

namelijk -65. IJzer dus.

Eenzelfde type fibula, ook in

excellente staat scoort eveneens op

de schaal -35. Tèrwijl overal op de

schaal blokjes verschijnen, die cle

indruk geven, dat het om ijzer gaat.

Hoe dit komt, is voor mij nog

on<Juidelijk. Allerlei atrdere bronzen

voorwerpjes scorelr namelijk over

hct algemeen redelijk in de ¡rlus.
Een mogelijkc verklaring is, dat het

komt doordat deze fibulae

overdreven uitgehamerd zijn bij het

fabriceren. Mogelijk ook dat de

vorm ìn combinatìe met het brons

voor deze lage score zorgt. Hoe dan

ook, helaas blijkc dit zeer g^Ye

bronzen materiaal uiterst laag op de

discriminatieschaal te scoten.

lfas dit voorwerp in de loop der

j aren vanwege grondomstandi g-

heden meer gaan oxyderen, dan is

het heel goed mogelijk dat door het

oxydatieproces het voo¡werp veel

gemakkelij ker geaccepteerd zou

worden door de detector. M.a.w. we

lopen het risico dat we verrotte

fibulae makkelijker vinden, dan de

uiterst fraaie, pun tgave exemplaren.

Daar word je nou nict ccht blij van.

\Øant hoeveel van die schoonheidjes

zouden we in de loop van de tijd al

weggediscrimìneerd hebben?

Dic in ieder geval door mi) zeer

gewerìste item scoort minimaal op

de discriminatie, waardoo r 99o/o y^rl

ons clit soort vondstetr laat liggen.

Dat gebeurc niet alleen met een

\Yr'hite's. Ook bij andere detectors

hebberr we de neiging de

discriminatie (veel) te hoog af te

scelle n. lØil je dit soort zaketr wel

vinden met de xLT, dan kom je bij
de afstelling van cle discriminatie als

een dwars onder de spoel gehouden

vierkant gesmede spijker (Romeins

ofmidcleleeuws) net

gediscrimineerd wo rdt.

Opmerking 3

Over ijzer gesproken. De vraag:

"Graven ofniet graven?" heeft geen

zin bij he t zoeken op plekken waar

je ook groter en massiever tjzer wtlt
opgraverl. C)mdat je daar ijzeren

sleutels en speer/pijlpunten elr

andere fraaie tjzeren voorwerpen

(zie de prachtige voecboei in

nummer r8!) kan verwachten.

Opmerking 4
\le hebben gezien, dat het kan

gcbcurct'r dat fraaie bronzen

voorwerpelì een lage score geven op

de discriminatieschaal van de

Spectrum. Omgekeerd komt het

voor, dat sommige vlakliggende

(roestige) Ijzeren plaatjes de meest

mooie getallen (nqi) 
"p 

de display

rczien geven. Echter die +95 is een

"vergaarbakgetal" voor rommel, dus

dìe voorwerpen kan je vergeten.

Bij wijfel: graaf het voorwerp op-,

ofgebruik een tip uit de gebruiks-

aanwljzi ng, waari tr geadvi s eerd

wordt om naar de dieptemeetstand

over te schakelen. Ligr het voorwerp

diep, dan moet je grâven, ligt het

ondiep, dan kun je het laten liggen.

Houd wel in de gaten dat de

diepteschaal gecalibreerd is op

munten. Dus hele kleine en hele

grote voorwerpen kunneu deze

procedure wat Yerwarren.

Ook willen diverse

voorwerpen nog wel eens

verschillende geta.llen geven als je ze

anders (onder een andere hoek)

onder de spoel houdt. Deze mis-

interpretaties blijven mogelij k.

Als laatste nog een

opmerking van algemene aard.

Zoek je op terreinen waar )e oud(er)

spul kunt verwachten, graaf dan

alles op vall +ro en hoger.

De tafeltests laren zien, dat

draadfi bulea, sommige sceatta's, dun

draadzilveren Frankische oorriu gen

en verscheidene dunne zilveren

muntjes tussen de oo en de +zo

scoren. Tiek je dan niets aan vân de

display, clie het plaatje "foil"
(zilverpapier) laat zien.

VOORLOPIGE CONCLUSIE

Aan de hand van het

voorgaânde kuntren we de

voorlopige conclusie trekken, dat de

meerwaarde van de gekregen

informatie op de display van de

Whitet xLT op bepaalde

zoekplaatsen van minder belang

lijkt te zijn. \üe zullen de mogelijke

diverse zoekplaatsen eens nalopen.

Op akkers blijkt de

meerwaarde niet zo hoog.

Het meeste ilzer is toch al

behoorlijk verrot. Bovendìen... wie

stelt zijn discriminatie nog hoog in
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op een akker? Discriminatie geeft

ìmmers altijd diepteverlìes en op de

or'ìeven oppervlakrc van een akker

geldt nu eenmaal dat hoe meer

zoekveld je spoel uitzendt, des te

meer kans je hebt op vondsten.

Misschien zetten alleen de luilakken
onder ons, die geen zin hebben om

een kuiltje meer te graven dan

nodig is, hun discriminatieniveau

nog boven ijzer.

Soms vindt je op één akker telkens

dezelfde olì gewenste voorwerpen

zoals: kogels, hulzen en aluminium
sluitingen van plastic zakketr met

landbouwproducten (in de

omgeving van Doetinchem zijn de

sluitingen van de "gebr. Hooydonk"
berucht). Als je eenmaal het

nummer weet op de display van

deze voorwerpen kun je die in het

vervolg op dat terrein overslaan.

Daarbij kun je de detector "leren"

deze voorwerpelì te negeren (dit
lukt niet blj ijzerlegeringen, stalen

kroonkurken en spijkers). In
principe werkt dit als de notch bij
andere decectors, echter bij de xrr
kun je deze 'îotch'bij ieder

(meerdere!) voorwerp(en) instellen.

Stadspuin

Op stadspuin karr deze

detector, met zijn hoeveelheid

informatie over het in de grond
zittende voorwerp, mogelij k
o nno,li g graaÂverk besparen.

Alleen ¡riet met de 9 lzinch
srandaardspoel. Ik heb het

geprobeerd, maar met de

standaardspoel krijgt de detector

teveel informarie om die correct te
verwerken. Dan laat ,le display her

afrveten. P¡obeer een 4 ofeen 6 inch
spoel.

Veengrond/veenlagen

Daar kunnetr we ijzer (maar

ook hout, bot en leer) werkelijk in
sublieme mate aantreffen en is de

meerwaarde van de xr-r eigenlijk

niet van belang. Je zult toch echt

alle voorwerpen boven een bepaalde

Gebruikerstest van de

Mijn ervaringen met de White's
Spectrum dateren van november

1993. Toen kocht ik de Spectrum bij

Detection Systems. Daarvoor had ik

al enkele merken/modellen detectors
gehad. Merkentrouw staat nu n¡et di-

rect in miin boekje. lk vind het leuk
en boeiend om telkens nieuwe mo-

dellen en merken detectors uit te
proberen. Zo begon ik met een

C-Scope 770, dat was in 1978.

Overigens was ik daarvoor ook al

vaak op akkers te vinden om met het
blote oog naar leuke voorwerpen te
zoeken.

Met de 770 zocht ik zo'n 3 keer in
de week langs rivieren en op akkers.

lk vond nogal wat ijzer, zoals kanons-

kogels en hoefìizers, maar munten

kwamen er ook mee naar boven.

Daarna had ik een Tesoro Silver

Sabre Plus. Een lekkere lichte detec-
tor, die gemakkelijk te bedienen was.

Je hoefde aan het apparaat niets te
veranderen. lk deed er meer interes-
sante vondsten mee, zoals munten,
gespen, knopen, musketkogels etc..

Daarna heb ik een tijdje met een

Tesoro Eldorado gezocht. Deze was

wat ingewikkelder om in te stellen

en het batteriigebruik lag ook hoger

dan bij de Tesoro Silver Sabre Plus.

Toen zag ik een Tesoro Bandido bij

iemand anders en ik was meteen ver-

kocht. Dit vond ik een zeer fìjn appa-

raaq makkelijk te bedienen, zeer ge-

voelig voor kleinere metalen.

Met deze detector vond ik echt

Romeinse spullen zoals fìbulea en

munten. Met de Bandido heb ik heel

fìjn gezocht. Net als met die andere

detectors zocht ik zo'n drie tot vier
keer per week.

White's Spectrum
Op een zoekdag zag ik een White's
Spectrum bij een zoekmaat en weer
was ik helemaal verkocht. lk vind het

fìjn om via de display te zien, wat er
onder de schotel zit. Tot nog toe

vind ik het mijn ideale detector. lk ge-

bruik hem langs rivieren en op

akkers/oude woongronden. Mijn vond-

sten met de Spectrum zijn o.a. vele

Romeinse en midddeleeuwse munten.

Uiwoering
De Nederlandse gebruiksaanwijzing is

een dik boekwerk, dat niet alti¡d ge-

makkelijk te begrijpen is. Je moet er
echt even voor gaan zitten.

Aan het apparaat zelf was niet veel te

verbeteren. Het gat van de schotelbe-

vestiging heb ik groter geboord en in

plaats van de stalen bout en moer heb

ik deze in plastic gemonteerd. Ook heb

ik een signaalversterker (de

Depthmaster) gekocht en gemonteerd.

Dat werkt zeer goed.

Na gebruik maak ik hem meestal

schoon en soms poets ik hem.

Deze Spectrum is wat aan de zware

kant, maar technisch stevig uitgevoerd.

Hij werkt op een oplaadbare accu en

dat vind ik een groot voordeel.
Anders kost het je handenvol geld aan

nieuwe batterijen. lk heb er een keer
een storing mee gehad. Toen versche-

nen er geen programma's meer op de

display. Dat is goed opgelost. Overigens

is het contact met DsH uitstekend.

Je kunt altijd terecht met ie vÌãgen.

Gebruik
lk kocht de Spectrum omdat ik op spe-

ciale plaatsen, zoals op akkers en oude

woongronden, wilde gaan zoeken en

meer diepte wilde. lk hoefde daarom

ook geen andere spoelen dan de stan-

daardzoekspoel.

Mede Spectrumgebruikers zijn ook te
spreken over het dieptebereik: stukken

dieper dan bij andere detectors.

Niet-Spectrumeigenaars vinden de de-

tector veel te zwaar.

Mijn idelale detector is denk ik de nieu-

we White's Spectrum xL.r. Van deze is

de elektronische kast kleiner en hij is

ook wat lichter. Bovendien is de display

groter en helderder. Ook het instellen

van dat apparaat is eenvoudiger.

White's Spectrum, model 1994
door Henkleensen
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(lage) discriminatiegraad moeten

opgrâven. Dat is overtgens geetl

straf. Persoonlijk vind ik het altijd
waanzlnnlg spanuend om iu echte

goede veetrgroud te zoeken.

Rivieren

Ook langs de rivteren

kurrnerr we ijzrr in prima staat

aantreffen. Derhalve moeten we ook

hier niet hoger discrimineren dan

het purrt waar klein tjzer afgewezert

wordt. Tenzrj je natuurlijk haast

hebt en alleerr de krenteu uit de pap

wilt vissen.

Strand

Van een ervaren Spectrum-

scrandzoeker hoorde ik, dat de

nieuwe xrr nu het nikkelgeld veel

beter kan "leren". f)at was met de

vorige Speccrum beduidend minder.

Hij stelde ook, dat het vast

i ngebo uwde stran dprogra.mmâ van

de Spectrum xLT niet geschikt is

voor onzc stranden. Het Ilieuwe

Nederlandse strandpro gra-m ma zaJ,

ook als customprograrrì.ma gelevertl

gaan wordeu door de importeur.

Andere plaatsen

Voor paden, wegen, parken,

recratieterreinen etc. is de extra info

van de Spectrum xrr in min of
meerdere mate een plus.

Zo was ik eens langs de Maas in
België aan het zoekeu. Regelmatig

vond ik buìten allerlei audere nìet-

tjzeren voorwerpen eelì munt,
echter ua eell uur scopte ik er maar

mee vanwege de dreigende

blaarvorming op mijn handen.

De grond was namelijk keihard!

Dan is het heerlijk als ie een

apparaat hebt, die meer informatie
aar.rgeeft, zodat jeje arbeìd alleen

tot de noodzakelijke munten hoeft
te beperken. Dan had ik nog wel

wat langer kunnen zoeken.

Tênslotte zat ìk echt niet om

trekringen verlegen. En gekomer.r

op de recreatieterreiuen lijkt de

Spectrum xrr helemaal in zijn
elemetrt. Met de basiszoek-

programmat, in een flits ingesteld,

moet het heerlijk zoeken zljn.
De trekringe n, zilverpapier en

flessedoppen ztjn"naar maat" weg

te di.scriminereu.

VOORLOP¡GE
CONCLUSIES EN
OVERWEGINGEN

Het lijkt er bij de eerste

kennismaking met de xLr op, dat de

meerwaarde van de Spectrum op

verschillende zoekplaatsen varieert

vân geen tot groot belang.

Ik krijg de indruk dat traarmate je

de reacties van de detector beter

kent én naarmate je de vondsten

vân een bepaalde zoekplek beter

kent, de Spectrum een groeiende

meerwaarde krijgt.

Je zult dan wel ee u eigetr

custumpfogrâlnma moeten maken.

Zeker omdat de \X4riteì een âantal

basisprogrammas heeft, die

afgesceld staan voor de Amerikaanse

markt. E,n daar houden ze geen

rekening met Europese

omstandigheden zoals o.a. dunne

koperetr en zilverett murìtjes en ons

eigen nikkelgeld.

Overigens levert DStl een viercal

customprogramma's, die voor de

Nederlandse omstandigheden zij n

sa.mengesteld en die kun je

natuurlijk naar eigen behoefte

bijstellen. Of vier custom-

programmat voor Nederland
voldoende zrjn, zal de praktijk
uitwijzen. C)verigens is de keuze uit
het aantal instelmogelij kheden

enorm.

In feite heb je een detector

met 40 knoppen en schakelaars.

En met die 4o knoppen en

schakelaars kun je de detector

helemaal naar je eigen wens

afregelen! Gun jezelf wel minstens

enige maanden (voor echte

beginners zeker langer) de tijd om

de Nederlandse en Engelse

gebruiksaanw tjzingen ui cgebrei d ce

bestuderen. Het zijn geen papieren

om nu eens midden op een akker

door te nemen.

Deze detector biedt enerzijds, door

het gebruik van de zelfinstelbare

zoekprogrammat, de vergevorderde

zoeker eeî zee aan mogelijkheden

voor persoonlijke insrclling van de

basis- en professionele instellingen,

terwijl anderzijds de detector, door

het simpele instellen van de

basisprogrammat en toegeleverde

Nederlandse progra.mmas ook

geschikt is voor de beginnende

zoeker.

En die beginner krijgt dan ook de

luxe van een werkelijk doodsimpele,

perfecce grondinstelling.

Visueel/audit¡ef

Voor mij was het de eerste

keer, dat ik met een detector te

maken kreeg, die nadrukkelijk
visuele informatie gaf over het

voorwerp in de grond. 'ùØant je kunt
met de xlr een beeld krijgen van

wat er in de grond zit. Je kunt als

het ware de munt "zieu" en je krijgt
letterlijk een cijfer en 6guurlijk een

plaaile van een trekring op de

display te zien.

Ik ben aldjd gewend om een

voorwerp in de grond te "horen".

Met de cot nu door mij gebruikte

detectoren "beluisterde" ik de rnunt
en "hoorde" ik het ijzer ìn de

koptelefoon. Als auditief ingestelde

detectorzoeker moest ik
omschakelen van auditieve

informatie naar visuele i¡rformatie.

Een hele toer, als je nooic gewend

bent geweest om naât een meter of
display te kijken. Verschillende

keren was ik al aan het graven

zonder naar de display te hebben

gekeken.

Ik maak even een zrjstap.

Uit de communicatieleer is

gebleken, dat veel mensen een

uitgesproketr voorkeur hebben in
hun zintuigen. Visueel ingestelde

mensen "kijken" naar binnen en

"zien" weer hec licht in hun leven.
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Audi cief in gestelde mensen

"luisteren" naar hun hart en "horen"

de muziek weer in hun leven

klinken. Het is gebleken, dat

mensen met problemen het beste

kunnen worden geholpen als de

hulpverlener spreekt in de voor de

cliën t belangrij kste zintuigtaal.

Van deze zrjstap terug naar

detectorgebruikers. Of je een

uitgesproken visueel ingestelde

zoeker bent, kun je herkennen aan

jezelf omdat je altijd al detectors

met meters belangrijk vond.

Je kocht altijd al detectors met een

meter en tijdens het zoeken keek je

regelmatig op die meter. Je had

behoefte aan visuele informatie.

In dat geval is deze Spectrum xlr
roo%o jouw detector. De meer

auditief ingestelde zoekers krij gen

met de xr:r, boven de auditieve

informatie, extra informatie op de

display. Het kan echter zijn, dat

deze informatie door auditief
ingestelde zoekers gewoon niet
gebruikt wordt, omdat dat niet in
hun aard ligt.

Heb je geen uitgesproken
zintuigvoorkeur, dan is het meer

een kwestie van smaak en gevoel

hoe je de xLr ervaart.

Aan de kwaliteit mankeert niet.s.

I
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VOORJAARSAANBIEDING:
Nu bij aankoop van een nieuwe

ondelwater detector

Tesoro Stingray of White's Surfmaster

Gratisr
waadpak,

waadschep (r.v.s.) en landschep
(of 1O% kortíng)

De technÍek

Allereerst grote opluchting dat de technici van White's niet ziin overgestapt op
SMD. Surface Mounted Devices is de techniek waarin piepkleine onderdeeltjes op
de koperkant van de print zitten gelijmd en gesoldeerd.
SMD leent zich slecht voor modifìcatie en reparatÍe; in veel gevallen wordt een
defekte SMD print in ziin geheel vervangen (elke kolenboer wordt reparzteur!).
Ofschoon dit lekker snel werkt is het zelden een goedkope oplossing. Verder
bl¡ikt het solderen van SMD nog steeds niet geheel betrouwbaar, mogelijk omdat
de mechanische belasting voor de komponenten enorm veel groter is dan bij
klassieke technieken.
Gewoon degeliike techniek dus in de Spectrum. Toch is er veel veranderd ten
opzichte van de "oude" Spectrum. De print bevat veel minder onderdelen!. De
truc is de nieuwe microprocessor l, of eigenliik moet ik mícrocontroller zeggen.
Deze veel modernere en krachtiger versie doet voortaan alle digitaal/analoog
omzetting gewoon even erbij, waardoor een flink aantal ic's en weerstanden kon
vervallen. Daarbij wordt ook nog eens veel minder stroom verbruikt dan
voorheen. En nu we toch over stroomverbruik praten: het step-up
voedingssysteem is verbeterd op twee punten: een hogere accuspanning wordt
gecombineerd met een nieuw (en effìciënter) step-up ic. Resultaat: een detector
die veel minder verbruikt en dus met veel lichtere accu's kan werken.
Minder gewicht en langer zoeken dus. Trouwens ook de software is verbeterd
dankzij de nieuwe processor l.
Wil Hofmon, technicus
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ndsaldetedorc Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond

De grootste van Zuid Nederland
Alle modellen uit voorraad leverbaar
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EERSTE DETECTORBEURS
,N CUTTUREEL CENIRUM "HET DAK" TE LEERDATVI

e tentoonstelling over de

"Decector A.mateur" (zie fo-
to) heeft ons in totaal vijf
anikelen en interviews in

de regionale pers opgeleverd. AJ die pu-

bliciteit en belangstelling resulteerde in

een flink aantal verzoeken om informa-
tie en in ieder geval een drietal nieuwe

leden. Zoals bekend, is herhaling de

besce reklame, dus als gevolg van dit
succes organiselelì we nu de eerste

detectorbeurs op zaterdagmorger-r

18 maart a.s. in Cultureel Centrum
"Het Dak" in Leerdam. Hoe het

progranrnla er precies uit gaat zien,

weten we nog niet, maar in ieder geval

;¿al de voorziccer een inleidend praacje

houden over wat de oo¡ precies is e n

vootstaat, waarna een andere spreker

vercelc over hoe leuk onze hobby is.

Doel is onderling contacten leggen, de-

tectors erì de vereniging pl'omoten.

Hoogtepunt van deze ochtend zal de

uitreiking van de prijzen voo¡ "de

vondst van het jaar ry94" zijn.
Er is een determinatietafel bemand

door een paar deskundigen waar je je

vondsten op naam kunt laten brengen

en eventueel aanmelden in geval het

iets archeologisch betreft .

Verder worden er tafels verhuurd voor
het vriendenprijsje van f ro,- (dit om

o.a. de zaalhuur te bekostigen).

Aanmelden bij: het secretaria¿t

(4. Folkerts) voor wie belangstelling

heeft. Harm \lolthuis, uitbater van het

Cultureel Centrum heeft ons de achter-

zaal, goed voor r2o mensen ter beschik-

king gesteld. De zaal is om 9.oo uur
open erì er is koflìe, patat, pils, ctc.

verkri.jgbaar.

Bereikboorheid

Cultureel Centrum "Het Dak" is
centraal gelegen irr Leerdam en heeft

plenry parkee¡ruimte. Op het platte-

grondje kun je zien hoe je er komen

moet. Leerdam is bereikbaar via de ¡2,
Atl en AL7 per auto en nlet de trein via

overstap Dordrecht of Geldermalsen of
met ee n busdienst vanaf Utrecht cs.

Gezinsleden, die geen zin hebben in de-

tectoLs kunnen de binnenstad van

Leerdam bezoeken met zijn gezrllige

winkelstraatjes. \fe hebben ook nog

een glasmuseum en museum/wv-r
"Het Oude Raadhuis" plus wat gale-

rieën met glaskunst. Bovendien zit
zwembad "Peerenschot" pal tegen het

Cultuleel Centrum aan.

De ochtend duurt van 9.lo - r2.oo uur.

Een goede suggestie is misschien, dat je

daama je geluk ee ns gaat proberen met
je detector in de Betuwe. Leerdam is

natuurlijk geen Klondike, waar de

goudklonrpen nìaar voor het oprapen

liggen. Maar toch doe je hier leuke

vondsten, zoals oude duiten en dergelij-

ke. Kom in grote getale, misschien kun-
lìen we er zelfs een jaarlijk terugkerend

everìement van maken.

Gegevens.'

Detectorbeurs

Zaterdagmorgen 18 maan I995

Van 9.1o - r2.oo uur
Cultureel Centrum "Het Dak"
Tiendweg 9

4r4LBG Leerdam

Tel. q45v9626 /tr755
Informatie bij het secretariaat.

I
PR KI

Er zijn diverse leden die afgelopen
december nog artjkelen hebben
ingezonden voor de rubriek
"Vondst van het iaar 1994".
Om organisatorische redenen hebben

wii deze niet meer in het december-
nummer kunnen plaatsen. Daarom
hebben wij besloten om deze inzendingen
met de "Vondst van het jaar 1995" mee

te laten doen.

Zoals u al heeft kunnen lezen zullen op

l8 maart a.s. in Leerdam de priis-
winnaars bekend worden gemaakt voor
de inzendingen die in 1994 in het
magazine zijn geplaaat.
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Het zou natuurliik leuk ziin als u tiidens u
de prijsuitreiking ook de "vondsten" bii u Z
heeft, zodat iedereen deze ook kan I
bekijken en bewonderen. ?
Er zullen misschien mensen ziin die 

=denken dat zij toch niet in de priizen ö
vallen. Toch maar komen want het wordt U
zo wie zo een gezellige ochtend, en je 

Ë
weet maar nooit Ô
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u wel eens

of hebben onderen oltiid meer geluk?

Wocht niet longer op dd geluk, m00r dwing het voortoon of!

Go nsor een offic¡ële Wh¡ret/DSH deoler en

koop door uw nieuweswxn
Een delector die, voor de beginner en de ervoren

zoeker, helemool noor eigen wens is in le stellen.

Wh¡tet heeft, hoewelde oude Spectrum ol

onoveriloffen preslolies leverde, nu de unieke

Speclrum XLT geinlroduceerd. Een deteclor die vergeleken mel de oude Speclrum, een

stuk kleiner en lichter is, een 50% groter beeldscherm

heeft, veel eenvoudiger te bedienen is en

ook nog eens beler presleerl.

Door simpelweg op een von de piilties-

loelsen le drukken, kunl u kiezen uil

9 voorof ingestelde progrommo's*.

Grondbolons? Even 2 keer een

toels indrukken en zoeken m00r.......

Notuurliik kunt u olle instellingen, zools

gevoeligheid, discriminotie, toonhoogte enz.

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

Deze in$ellingen kunt u doorno ook in een von

de 4 vrii-instelbqre pr0gr0mmot beworen.



Spectrum XIT

Een grool scherm met grote VDI nummers, ofbeeldingen von

voorr'verpen, diepte-oflezing en een speclrum-grofiek moken het

u gemokkeliiker bii uw beslising om ol don niel le gr0ven.

Dieple-oflezing

0phet beeldxherm

kríþl u olle informolie

over hel soorl

mtool(VDl), de diepn,

minirolinlie enz.

Spqk" Ring of trekring

Zelfs bi¡ fel zonlicht bli¡ft het scherm duideli¡k leesbuor.

Ook het pinpoinlen is bii de Spectrum XLT sterk verbeterd.

Geheel nieuw is de cossetle met B oploodbore penlite-

boilerilen, r,t,oormee u l5 uur kunt zoeken.

De Spedrum X[T wordt geleverd mel een oploder, htteriicosselle

(oploodboorl, boilerilcosselle (novulboorl en een koptelefoon.

De Speclrum XtT is de detector die, door ziin

eenvou{ gemok en prestolies, ziin tiid en de

conrurrenlie ver vooruil is.

Detection Systems Holland
Veerpod 2, 827 6AP Zulk, Tel./Fox 05203-ó591

Deolers:

Noord-Hollond: 02510-25451 / 020-66829 68

Zuid-Hollond: 017 19-47821 / 010-4Sliól I - Ulrecht: 034ó5-ó3037

Overiþsel: 05203-ó59 I / 053-3005 I 2

Gelderlond: 03494-54391 / 08348-ì ó30

Noord-Brobont, Limburg, België: 04920-44782

Groningen, Frieslond, Drenlhe: 059 57'17 49

Zeelond, Belgiä: (3 I )01 I 40-l 2261 / (31)01 ì 40-l ó503

llELPDES|(: 05203-ó591 VAN 9.00-23.00 UUR

SNELIE REPARATIES DOOR EIGEN REPARATIIDIENST

Dus blilft u w geluk 0f......

førgel volumellenu

SPE(III(AIIES:

Gewitht: l,ó kg

Srhotel: XLT Bluernox 950 deepston

*Progrommo's:

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

& Beuch, Relic, Prospetling

4 progrommo's: door DSH somengesteld voot

de Nederlondse zoekomslondig-

heden.

Hierin ziin ook uw zelfgemookle

instellingen, onder eigen noom,

le beworen.

l0 regelbore bosis'

instellingen: Volume,Threshold,ToneAdiusl,

Audio Disaiminolion,

Silent Seorrh, Mixed Mode,

A( Sensilivily, D( Sensilivity,

Bucklight, Viewing Angle

Regelbore professionele inslellingen

AUDIO Rolchet Pinpoinling,

S.A.T. Speed, Tone 1.D., V.(.0.,

Absolute Volue,

G.E.B./TRA( Aulolrut, Troc View, Troc

Speed, Itat Offsel, Irut lnhibit,

MonuelG.[.8.

DIS(R. Edit, Bloc Edit, leorn Actepl,

leotn Reiecl, Recovery Speed

Bottletop Reiett

DISPIAY lcons, Visual Distrinrinction, lobels,

V.D.l. Sensitivity, D.(. Phose,

Groph Acumulote, Groph Averuge,

Groph Fode

SlGNAL lrunsmit Boosl, Transmil

trequency, PreomP Goin

Nederlondse gebruiksoonwiizing slerhts
ó pogino's

ADVTESPRIJS f 1999,-

]EDEN D.D.A. t nqî,-



8 maart
Afd. Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland. J.G.M. Verhagen.
Zevenoor: de oudste nederzetting oþ

de steenheuveL Aansluitend aan
jaarvergadering (v.a. 19.45 uur),
Cultureel Centrum de Coehoorn,
Coehoornstraat l7 , Arnhem,
toegang f 2,50 p.p.

8 maart
Afd. lJ sseldelta-Vechtstreek.
W. Roebroeks (lPL).
Vroegste prehistorie von Euroþo.
Locatie nader te bepalen, I 9.30 uur.

l3 maart
Afd, Kennemerland.
P.M.M.G. Akkermans (RMO).
Archeologie in Syrië - Oþgrovingen oþ

de "Heuvel von de Wine Jongen".
Archeologisch Museum, Grote
Markt 18, Haarlem, 20.00 uur.

l3 maart
Afd, Rijnstreek. A. Carmiggelt.
Beerþutten ols orcheologische bron.

20.00 uur, voor informatie over de

locatie kan men contact opnemen
met de heer P.W, van den Broeke,
tel. 01720-75846.
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Voor mee¡ inlichtingen:
tel.07l - 218741

2l maart
Afd. Zaanstreek en omstreken.
C.A.M. van Rooijen.
Van kogeþot tot moza'ikvloer
(ponenbokkers Utecht).
Werkruimte, Dorpsstraat 370,
Assendelft, 20.00 uur.

2l maart
Afd. Amsterdam en omstreken.
B. Goudswaard (ROB).
De Romeinse brug by Cuijk
Voormalige Herman
Heijermansschool, Pandora l,
Amstelveen, 20.00 uur

l0 april
Afd. Kennemerland. A.C. Lagerweij
(Stedel¡jk Beheer Amsterdam,
afd. Archeologie).
Het kosteel von Amstel.
Archeologisch Museum , Grote
Markt 18, Haarlem, 20.00 uur.

ll april
Afd. Zaanstreek en omstreken.
P.BJ. Reeling Brouwer en JJ. Stolp.
Bez ochte a rcheol ogisch e /ocoties

t4dens de vokontie (Molto en Sponje).

Werkruimte, Dorpsstraat 370,
Assendelft, 20.00 uur.

12 april
Afd. Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland. Mw. W. Groenman-
van Waateringe (lPP).

Een bergbeklimmer von 5000 joor
geleden. Cultureel Centrum de
Coehoorn, Coehoornstraat I 7,

Arnhem, 19.45 uur, toegang f 2,50

P.P.

12 april
Afd. lJssel de lta-Vechtstreek.
MJ. Raven (RMo).
Mummies onder het mes. Locatie
nader te bepalen, I 9.30 uur.

22 april
Afd. Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland.
Voorjaarsexcursie naar Kampen en

Lelystad.

8 mei
Afd. Rijnstreek. L. Jacobs
(lnstituut voor
Aardewerktech nol ogi e, Leiden)
Ao rdewerktechnologie. Aansl uitend
aan de afdelingsledenvergadering
(vanaf 20.00 uur). Voor informatie
over de locatie kan men contact
opnemen met de heer P.W. van den
Broeke, tel. 0 I 720-7 5846.

l0 mei
Afd. Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland. L.G.A. Smits (Lesotho,
Afrika).
Rotsschi/denngen in de D rokensbergen,
zuid elijk Afriko. Cu ltureel Centrum
de Coehoorn, Coehoornstraat 17,

Arnhem, 19.45 uur, toegang f 2.50

STEENBERGEN DETEGT()RS
Verkoop - inruil - opspor¡ng - advies.

Uniek in de Benelux is ons
'EIGEN VONDSTEN MUSEUM'

OFFICIEEL DEALER VAN :

- TESORO * FIELDMASTER * VIKING * CELTIC * WHITE'S. PULSESTAR * LASER 81 . PULSE TECHNOLOGY * enz.

Wij hebben onze zaak (64 mz¡ in het centrum van Hulst,
(Zeeuwsch-Vlaanderen (NL.) aan de Bontehondstraat 3-5,
Tel.01140 - 19756 of 16503
vanuit België Tel. 00-31 .11.40.19.756 of 16.503.



De telefoon gaat:

'Gesink, Firma Detect' .

Aan de andere kant meldt

zich een heer die een

metaaldetector wil huren.

"Natuurlijk kan dat,

waarvoor heeft u er

een nodig?

Dat kan ik u niet vertellen"

antwoordt de man.

Als klanten dat zeggen, dan

weet ik wel hoe laat het is.

"Zoel<t u iets, dat in de grond

en ogenblik is het

stil aan de andere

kant, alsof hij met

zichzelf in overleg

is. "Ja, dat klopt". Ik vertel hem, dat

ik aldjd dergelijke vragen stel,

omdat ik dan beter advies kan

geven in verband met de juiste

detectorkeuze. "\feet u pre cies wac

u zoekt, ofhoe groot het is en ofhet
diep is begraven"?

"Ikzal u het hele verhaal

vercellen. Mijn schoonvader schijnt

zeventien jaar geleden een grote

blikken ton met zilveren munten in
de achtercuin begraven te hebben.

Mijn zwager is daar als kind nog bij
geweest, maar hij weet alleen niet of
zijn vader dat later toch weer heeft

opgegraven. Ik heb zelf al, een

poging ondernomen om het terug

te vinden en heb op de plek die

mijn zwager âanwees een flink gac

gegraven, maar ik heb echter niets

kunnen vinden. Een bijkomend
probleem is, dat een paar jaar

geleden de tuin gedeelcelijk 3o cm

opgehoogd is".

Ik adviseer de man een diepzoeker

te huren, met een gewone detector

is zoiets, zeker voor een leek,

moeilijk te vinden.

I Het zilver blinkt ons tegemoet

Als hij een paar dagen later volgens

afspraak de diepzoeker wil afhalen,

vertel ik hem, dat ik het ook wel

voor hem wil opsporen en dat de

kans dat het ook echt wordt
gevonden dan veel grocer is.

\Øe maken een afspraak over mijn
belonìng, ook als het niet gevonden

wordt. De volgende dag moet het

clan gebeuren. Ik vraag of ik wat

forc's mag nemen als we de munten
vinden; dat is oké.

De volgende morgen laad ik drie

detectors in de achterbak van mijn
auto: een Fisher rw 6, die ik altijd
voor dit soort klussen meeneem,

een Tèsoro Toltec II met een z8 cm

wide scan schijf en een

splinternieuwe \Øhitet ru 8o8

(het nieuwste model diepzoeker

van rü/hite's). Van de laatste heb ik
goede verwachtingen wat betreft het

vindetr van middelgrote metalen

voorwerPen.

De kapitale villa die ik
verwacht, blijkt een gewone

hoekwoning te zijn en er ligt al een

hoop zand voor de deur.

De mannen die praktisch voor de

deur een sleufaan het graven zijn,

hebben het zilver niet gevonden,

zoals ik even dacht. Puur coevallig

moeten ze juist vandaag op dit adres

wat kabels bloot leggen. Ik pak de

rvr 8o8 en een tuinschop voor het

graafwerk uit de auto en bel aan.

"Ah, goede morgen, mooi op tijd,
loopt u maar even opzij langs het

huis. Kijk, hier heb ik zelf vorige

week nog een flink gat gegraven".

Het tuintje waar het zilver moet

liggen, is piepklein, tlzbreeden

DE ZILVERTON
G, Gesinþ
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ongeveer 6 meter lang.

Ik zet de detector aân en stel een net

hoorbare basistoon in en loop even

door he c cuingedeelte waar het

blijkbaar niet ligt.
De grond is niet al te stabiel, want
de basistootr verloopt hier en daar.

Als ik gewend ben aan de diverse

geluiden stap ik op het verhoogde

gedeelæ en begin te zoeken.

Al gauw hoor ik de basistoon wat
sterker worden, ìk loop iets terug,
ja het geluid loopt op, ik ga opzij,
geluid loopt cerug, weer terug,

geluid loo¡rt weer op. "Hier zou

zeker wat kunnen zittett" zeg tk
tegen mijn opdrachtgever. Ik zet de

\X4rite's TM 8o8 op het g zon en

begin o¡-r die plek te graven.

De groncl heeft ecr.r losse

struktuur en het duurr dan ook niet
lang, of ik stuit op iem dat

weerstarìd biedt en dan zie ik iets

ondcrin hct gat. Mcteen weet ik,
dat ik her gevonden heb. "Ik heb

hetl" roep ik.
"Verdorie, nu heb ik mijn carncra

vergeten mee te nemen, is het goed

dac ik die llog even o¡rhaal" vraag

ik. De man vindt het oké. Niet lang

/. daarna be n ik weer terug mcr
I0 camera, fìitser en statief. l)it moer

vereeuwigen. 6o cm geeft de

duimstok aan!

Het blìjkt nog een hele toer,

om de ton uit de grond te krijgen.
Als we rondom een flinke kuil
hebben gegraven, begint er

beweging in te komen. Ik buig me

helemaal voorover en krijg op eell

gegeven moment mijn vtngers

eronder, maar he t lukt me rìiet om

het ook maar een mìlìmeter op te
cille¡. Met alle macht zuigc de

blikken ton zich vast in de modder,

niet bereid zijn buit aan de aarde te

laten onttrekken.
"\Wat doen we, zullen we er een

paar èchte kerels bij halen, of zal ik
hec cleksel er proberen af te steken?"

vraag ik gekscherend. \Øe besluiten

het deksel er af te steken. Na enig

gewrik met de schop scheurt het

deksel eraf.

Meteer-r vallen de eerste

blinkende muncen al in de modder.

I)e toll zit tjok en tjokvol, ror aan

de rand toe gevuld met zilveren

Julianamunten! Een jongensdroom

in een moddergat. Ongelovig kijken
we elkaar aan, wat een parti
munten zìt daar in! Ik begin de

mullten met beide hander.r uit het

blik in een grote bloempot te

scheppen, maar deze is al snel

gevuld. Mijrr opdrachtgever komt
met een goudgele emmer 

^anzetten.
"Laten we ze hier maar in gooien".

Als de emmer driekwart gevuld is,

eti de ton half leeg, slaag ik er in,

De TM 808 b de besæ diepzoeker
voor mid delgrote v ootwetÞen

om het ding op de kant te trekken.

De buit is binnenl

Na het maken van meer

fotot drìnken we binnen een kopje

kof6e. Ik krijg mijn afgesproken

geld en wat zilveren guldens en

rijksdaalders. "Zelf had ik het
inderdaad nooit gevonden mer die

diepzoeker", biecht de man op.
"Dat ding ging overal te keer".

Ervaring met deze apparatuur is

zeker belangrijk, moet ik erkennen.

In totaal blijkt de hele partij
munten een kleine 5r kilo ce wegerì.

Ongeveer rlro zilveren Juliana
rijksdaalders en 48oo zilveren

Julìana guldens. Totaal aantal

munten ongeveer 6roo! Nìet gek

voor een paâr minuten zoeken.

De conditie yan de lare jaren,

1966 ert 1967 w^s zeer goed, op veel

mulltell zal tTog eeD matte

stempelglans. Maar op veel oudere

munten bevond zich een bruin
roestachtig laagle, typisch voor

zilveren mullten die op deze manier
verstopt zijn geweest. De munte¡r

hebben slechts ry )aar in de grond

gezeten en wafen in een vuilniszak

verpakt, kun je llagaan hoe snel ook
zilveren munten âangetast worden.

Nu moet ik wel zeggen, dar de

bruine aanslag er ìn de zilverdip snel

af gaat. Variërend van enkele

minuten tot enkele uren weken en

alle aanslag is weg, de munten zijn

dus ook r.riet echt zichtbaar

aâlìgetast.

Het Koninklilk
Penningkabinet bìj monde van dhr.

Jacobi liet weten, ook van dit soorr
'moderne'vondsten graag op de

hoogte gehouder.r te worden.
Met name is hij geïnceresseerd in

de jaartalverdeling van dit soort

moderne vondsten. Deze telling kan

de vinder ofeigenaar zelfdoen en

doorgeven aan de heerJacobi.

ry evcn gocd vast gelegd wor.len, wanr

! een schar vind je niet elke dag.

Y Bewust van de publicìtaire waarde,

= 
zet ik de rM 8o8 bij het gemaakte

t gat eu vraag mijn opdrachtgever, of

Ë hij er even de duimstok bij wil
ô houden om de diepte te



Zoals bekend blijft de melding

verder geheim en maakt het KPK

ook geet.r aanspraak op vondsten.

Voor hen is de waarde van

meldingen in het algemeen Puur
wecenschappelijk.

WANNEER GEBRUIK 

'EEEN DIEPZOEKER?

Het verslag van de

zilverschatvondst roept de

prangende vraâg op, watrtreer je nu

een diepzoeker moet gebruiken en

wanneer eell gewone detector,

eventueel met groce schijf.

Jammer genoeg ben ik
vcrgeten de dia-meter van de blikken

ton te meten. Eén en ander

reconstruerend moet deze op zz cm

geschat worden, zeker niet veel

grote r of kleiner. Deze diameter van

het deksel en in mindere mate de

hoogce van het Yat, maar zeker niet

de inhoud, zijn bepalend voor het

dieptebereik van een detector.

Ook de grond is belangrijk. In dit
geval is de grond typische oostelijke

of zuidelijke zw^rLe esgroud.

Zeker nier de makkelijksce grond

om in te zoeken.

De mineralisatie is vrij hoog en

veroo rzaakt diep ceverlies.

Om dit te stâven, heb ik in
soortgelìjke grond een plank met

dik folie begraven, z5 cm in

doorsnee. Diepte 5o cm.

Enkele normale toPdecectors met

een grote schijf waretr op de disc-

stand in staat om dit nog nèc

duidelijk aan te geven. De beide

geteste diepzoekers, de Fisher

Gemini 3 en de \Øhite's rM 8o8

gavelì een goed en duidelijk signaal.

Bij een audere test met kleine

voorwerPen vân lo cm in doorsnee

zijn de ge\Mone detectors beter, de

Gemini 3 doet niets en de rtur 8o8

^Enkele zilveren Juliona rrjksdoolders en guldens,'

sommþen ziin bruin gecorrodeerd.

geeft wel signaal, mis het niet

dieper dan 15 cm in de grond zic.

Ergens zit dus een omslagpunt.

Voor de ru 8o8 zit dit omslagpunt

bij voorwerpen van 18 à zo cm ìn

doorsnee. Als je dus naar

voorwerpen zoekt kleiner dan 18

à zo cm kun je beter een sterke

gewolle detector nemen (met grote

schijf). Voor de grote voorwerPel't

vanafrS à zo cm kun je dus beter de

Whirc's rn 8o8 nemen. Zrjn de

voorwerPen groter: 25 tot 30 cm

dan is ook de Fisher Gemini 3 goed

bruikbaar. Maar één en ander hangt

af van de bodemomstandigheden,

ligging van de objecten in de grond

en (zrer belangrijk) of er veel ijzer

in de grond zit of niet, Als er veel

troep, maar vooral veel klein iizrr in
de grond z\r,kan dit dieper liggende

grote voorwerpen camoufleren als je

met een gewone detector zoekt.

Een diepzoeker heeft daar geen last

vân, kleine voorwerpen 'ziet' deze

gewoon nlet.

Na bovenstaand schrijfsel te

hebben voltooid, ben ik met eell

aarìtal detectoretr, schop en eeu

flink verfblik onze tuin in gelopen.

Dic hele omslagpunt-probleem had

nog wat praktijkervaring nodig.

Op een diepte van 6o cm in

moeilijke cuìngrontl. met puin en

klein ijzer, begroef ik op een

willekeurige plek het verfblik met

een doorsnee van r5 cm.

Geen enkele detector kon hier

overtuigen. Dus begroef ik dit blik
nogmaals, maar dan op 5o cm

diepte. Met de rM 8o8 krijg ik wel

wat signaal, maar in de praktijk zou

ik er toch ongemerkt overheen

lopen. Het blik is voor een

diepzoeker op 40 cm goed te

vinden, maar de meeste detectors

reâgeren dan ook positief.

Het vat blijft op 5o cm diepte

liggen, maar ik leg er een ronde

schijf met dik folie van 20 cm

bovenop. Ik gooi het gat dicht en

zet de testen voort. Als ik een

Têsoro Toltec u, een Fishe r n66x of
een Eagle Spectrum met een grote

schijf op de alle metalen-stand zet,

geven ze hec blik ook nèt aan.

Je zort sommige grote voorwerPen

mis.schien nog net kunnen vinden

als je de schijf op een hoogte van ro

cm boven de grond heen en weer

zwaall,

Je voorkomt hiermee dan, dat je

alle kleine ijzerprurteltjes vindt.

Volgens mij is dit ook de enige

reëele mogelijkheid, om met een
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geM/one detector middelgrote
voorwerpen op redelijke diepte te

vinden, zonder je een ongeluk te

graven. Op de disc-stand kun je dat

verge[en, zeker als er nogal watijzer
in de grond zit. Als ik precies over

hec begraven blik loop, geeft de

Fisher rw 6 (wat dieptebereik

betreft, gelijk aan de Cemini 3) het

zo cm objecr op to cm dìepte net

aan. In de praktijk zou ik er

overheen lopen, denk ik.

DE 2E SCHATVONDST

De \X/hite's rn 8o8 dan.

Deze geeft het zo cm object goed en

duidelijk aan. Terwijl ik met deze

machine de tuin door loop, maakt
hij achcerin nogal veel kabaal.
"lØat donder, is dac nu scoring door
onstabiele grond, of zit daar wat?"

Omdac er een gewapend
funderingsmuurtje loopt en er ook
nog een tuìnbank staat, duurt het

even voor ik er achter ber.r.

Nee, geen rwìjfel mogelijk; daar zit
wat! Met houtblokjes geef ik op het

gazonnetje aan, waar het signaal

sterker wordt. (Let op, de sterkste

zoekkracht zit niet onder het

midden van de spoel, zoals bij
gewone detectors, maar tussen de

voorste spoel en het kastjel)

Het vie rkant van houtblokjes
beslaat een kleine vierkante me ter.

Als ik er daarna overheen loop,

blijkt hct sterkste signaal in het

midden te liggen. Ik neem de schop

weer ter hancl en graaf een flink gat,

mââr er komt niets, zou het toch
iets kleins geweest zijn, dat ik er al

uitgeschept heb? Nee, op 70 cm

diepte (nagemeter.r) schraap ik met
mrjn schop over iets metaalachtìgs.

¡1 Nu ik dit zo oprype, zie ik je
Iö dcnkcn ... <lic Gcsink vond ik altijd

behoorlijk betrouwbaar, maar wat ie

me nu op de mouw wil spelden,

daar geloof ik geen woord meer van.

Lees rustig verder beste lezer, dit is
allemaal echt gebeurd.

Ik maak het gat nog wat groter om

beter te kunnen beoordelen wât het

MET GES,N K OP SCHATTENIACHT

Geachte leden van de Detector Amateur. E[ke detectorfreakzal
via farniJie of kennissen wel eens een verhaal gehoord hebben over
een begr¿ven schat. ledereen zal er ook weJ eens naar gezocht
hebben, maar weinigen lachte het geluk toe. Bovenstaand verslag
maakt wel duideliilç wrrarom het vinden varì verstopte spullen zo
moeilijk is.

Omdat ik best snap, dat niet iedereen zich zomaar een d¡epzoeker
kan aanschaffen, kom ik met het volgende voorsteJ. Als ie denkt over
goede aanwiizigingen te beschikken over een verborgen schat, die
rnet een diepzoeker te viftden zou zün, daag ik je uit, het geheim
rnet me te delen. Als ik mogel$kheden zie orn het te vinden, kom ik
naar je toe, om sarnen een bergingsaktie te oRdernernen.
Het enige wat ik vraag om te komen, is een reiskostenvergoeding.
Bel, schrijf of fax me,

6ERï GESÍNI( TEL 053-3005 t2 FAX 053-302re2.
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is, het zal toch geen blik zijn?

Al gravende wordt het donker,

ophouden en morgen verder gaan,

of......

Toch nog even verder, het is

inderdaad een metalen deksel van

een behoorlijk vat. Als ik op het

deksel sla klinkt het hol, clat is

interessant! Mer de schop wrik ik
onder het deksel, het lukt me

waarachtig deze iets op te lichten.
tffat wordt het, een gifvat, oude

rotzooi, of weer een schat?

Iu het schaarse licht dat naar

birrrrerr vek, zìe ik water spiegelen

en wat roestige voorwerpen. Is het
rommel? Nee ik ontwâar een oud
model lepel. Tin? Snel clraaf ik naar

cle schuur om een matje te halen,

zodat ik voor het gat op de grond
kan gaan liggen zonder smerig te
worden. AI liggende, reik ik in het
duìstere var en haal er wat uit:
stukje oud roest, llog eet.r stukje oud

roest, de lepel, een oude fles, een

blauw drinkkruikje, een kommetje,
t\Mee verrotte schoenen, verdorie ik
heb een roesßchat gevorrdenl

Ik meet nog even de

diameter van het deksel van cleze

vondst: precies 40 cm. De rest vân

de schat kan tot morgen wachcen.

l)e volgencle morgen vis ik met een

openhaardtang de rest van de

attributen op: eell licht geïrriseerde

oude fles, een verrotte leren

POrtemonale, meer roest en nog

meer roest en wât leerresten en dat

was het.

De grap is, dat de praktijk
mij op he t goede moment, nu ik dit
aan het schrijven ben, de juiste

gegevens verstrekt. Als je, zoals ik
gedaan heb, iets hebt begraven voor

een resr, is het makkelijk rerug re

vitrden, maar zou je het ook vinden

als je er zocht en je nie t wist dat er

wat lag? Door die ijzerschat te

vinclen, bewees ik in elk geval dat je

in zeer moeilijke tuingroncl zoals bij
mij achte r, in elk geval iets van 4o
cm in doorsnede op een diepte van

70 cm of 8o cm kan vinden met een

TM 8o8. Afgaande op het roch wel

duidelijke signaal, was dat op eerj

diepte van 90 cm ook nog wel

gelukt. Vercler een vat Yan Lo cm op

5o cm, een vat van Lz cm op 6o cm,

dat zijn toch goede dieptes in

moeilijke grond.

In makkelijke bosgrond ligt
het dieptebereik overigens heel

atrders, veel grotere dieptes mec



beide soorten detectors zijn
mogelijk, maar daar over misschìen

een andere keer.

De meeste verhalen die ons

hobbyisten ter ore komen, betreffen

schatten, veelal in tt.o. II begraven

in achtertuinen bij woonhuìzen,

boerderijen e.d.. De omstandig-

heden zijn in de praktijk dus best

met mijn achtertuin te vergelijken.

Scerk gemineraliseerd, door

PUlnresten, âsresten) mestresten efl

plantenafva-I, en dit alles gemixed

met alom vertegenwoordigd oud

roest en andere rommel. Kortom,
moeilijk begaanbaar voor gewone

detectors, her dieptebereik is hoe

dan ook veel minder dan onder

norm ale o mstan di gheden.

De lJzeschog rechtsboven

z¡e je het dekse/ dot oÞ de ton zoL

C-SCOPE ZET HET DE PRIJZEN !

cs 220

cs s50

cs 660

cs 770

cs 990

cs 1220

CS 2M

CS 2HX

CS PROHET 3

CS T.IETADEC 3

CS sHX

cs 4zx

NLG 299,=

NLG 369, =

NLG 599, =

NLG 699, =

NLG 799,=

NLG 999, =

NLG 899, =

NLG 1299,=

NLG T295,=

NLG 1495, =

NLG 1599, =

NLG 1995, =
GELAN
METAALDËTECTOREN B V
Bedn¡venweg l?
5272 P A Slnl Michielsgestel
Nederland
Telefoon 04105-12949*
Telefax 04105-15658

lnclusief 3 jaar garant¡el
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VERKOOP / VERHUUR
METAALDETECTOREN

A. de Boer
Palembangstraat 5
1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 olficieel deater van:

graag na 19.00 uur

OPENINGVAN ZAKEN!

Wij laten u graag de rest van ons
assortiment zien.

MÄRO METICA¿DET¡CTOREN

lan Koosstraat 16

2201 PW Noordwijk
Tel. I Fax 0171947827

WHrrE's
C-ScopE

TEsono
FrsHrn

G¡nn¡rr

D.y"ffiÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUII - VERHUUR
Pl.t6r M!¡tsslr¡¡t 12 1771 

^p 
Hippolyru.horf

TELEFOON 02279-3286

C-Scope detectors nu sterk in prijs verlaagd

Oude

priþ
Nieuwe

pfiþ VerschilTyp.

CS 220

CS 550

CS 660

CS 770

cs 990

CS 2M

cs 1220

CS PROMET]
CS 2MX

CS METADEC 3

CS 5MX

CS 4ZX

f 299,-

369,-

599,- (nieuw)

699,- f 130,-

799,- 200,-

899,- 300,-

999,- 650,-

1295,- 704,-

1299,- 230,-

1495,- 1004,-

1599,- (nieuw)

1995,- 704,-

f 299,-

369,-

829,-

999,-

1199,-

16+9,-

1999,-

1529,-
,Áqq _

2699,-

3 jaar garantie.

De meeste types uit voorraad, ander binnen 48 uur.

Franko levering onder rembours.

Leden 50/o korting. lnruil mogelijk.

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

viking

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630



Reoctie oP
"Søgen en Legendes"

Als enthousiast zoeker lees ik
altijd ons verenigingsblad met veel

plezier. Nu wil ik graag reageren op

het artikel van Ruud de Heer in het

magazlne vall maart 1994.

Voordat dit artikel geplaatst

werd, had ik al met Ruud gesproken

en hi.j vertelde mij, dat er volgens

legendes wel Romeine n geweest

waren in Lunteretr en dat ik zijn
artikel maar eerìs moest lezen.

Dus coen het blad in de bus kwam,

heb ik het gelijk opengeslagen.

Een deel van dìt stuk ging
ovel vreemde bena-mingen en

daartussen vond ik ook de naa-m

Coudsberg en dat zou in het
caaleigen Godsberg geweest zijn.

Nu kwa-m deze naam mij bekend

voor, walìt dic is eelr heuvel bij mij
in Lunteren.

Ik besloot dus om daar maar

eens te gaan zoeken me t mijn
metaaldetector, dus ging ik geljk op

pad met mijn Tèsoro Bandido.

Mijn moeder ging mer mij
mee, want zij heeft een pendel (een

soort met¿leti kogel, waar je vragen

aan kunt stellen en die beantwoordt

hij dan met ja of nee) . Hìer waren

we al vake r mee op pad gcweest en

meestal kreeg hij wel gelijk.
Na enig vragenstellen vatr

mijn moeder kwamen we er achter,

dat er op dat terrein vroeger wel

groepjcs zwervende Rome inen

waren geweest, die aan het muiten

geslagen waren.

Hierna stelde ik mi.jn

detector af, want ik ken de boer van

dit land en die vond het wel goed,

als ik daar ging zoeken, want ik kon

toch geen schade aanbrengen.

Na een half uur zoeken had ik nog

steeds niets gevonden, op wat

kogels en de gebruikelijke rotzooi
na, ma r ìk hield de moed erin.

Toen kreeg ik een zwak sigr.raal,

dus ik stak mi.in schep in de grond.

En wat denk je??? Na enig zoeken

komc er een zw^àÍ aangekoekte

munt tevoorschijn. Eerst dacht ik:
"datzaJ, wel een duirje zijn", maar

nadat ik er het meeste vuil vanaf
had gehaald, h¡¡a-m er duìdelijk een

afbeelding vâlì een Romeinse keizer

tevoorschijn.

Ik was natuurlijk heel blij
met deze vondst, dus ging ik naar

huis om de munt verder schoon te

maken. f)e munt zag er heel slecht

uit en het Penningkabinet kon mij
verder ook niks vertellen, maar ik
wâs er wel heel blij mee, want zo'n

soort murìr had ik nog nooit

gevonden bij mij in Luntereti.

Na deze vondst ben ik nog

een paar keer terug gegaân naâr

deze bewuste akker en ik ben nu al

in hct bezir van vier Romeinse

munten, allemaal gevonden op

dezelfde akker.

Bij deze wil ik Ruud hartelijk
bedanken, want zonder zijn tip had

ik deze munten waarschijnlijk nooit
gevonden. Tèvens wil ik alle

medezoekers veel succes wensen

met ollze gezamenlijke en prachtige

hobby. Veel succes allemaal!!!

Eric Norde
Lun teren
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INGEZONDEN
VOOR DE
VONDST

VAN HET
fAAR
44ç

LODEN
GE\^/ICHT

Dit loden gewicht werd

gevonden tijdens een speurcocht bij
een oude boerderij op ongeveer 40
cm diepte met mijn Speccrum.

I_)it gewicht is de enìgste tot

nog toe bekende in soort en

afmeting.

Enige gegevens: lengre 33

mm, in kop geslagen een Malthezer

kruis (ofJohanneskruizetr) en een

engeltje. De doorsnede van de kop

is 16 mm, terwijl het gewicht taps

toeloopt naar onderen, waar de

doorsnede zS mm is. Het gewichc is

rrro grarn en geslagen in het

klooster te \X/ijtwerd (in de buurt
van lJsquert) in de r4e eeuw.

J. Kadijk, Leens



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

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

S¡nds 7 jaar lllletaaldetectoren
Voor verkoop en service

Officieel dealer voorZeeland en België van:

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

White's

SCHERPE PRIJZEN - COEDE SERVICE - RUIM ASSORTIMENT

Scanners en
unicatie

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

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

AOR / BLACK JACUAR / KENWOOD / REGENCY / 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.



Marc Steenbergen
"Een uit de hand
gelopen hobby"

\Øe kennen het Zeeuwsvlaamse

Hulst vooral als een ondeugend stadje

vol sexshops, nÌaâr'rìu krijg je als

detectoranrateur ook rooie oor[jes etr

gaat je halt sneller slaan, want Ma¡c
heeft cen detectozaak geopend met in
de kelde¡ een expositie van zijr.r in de

loop der jaren gedane vondsten, zie

magazine nummer 18.

Marc Steenberge n laat er

letcerlijk geerì gras over groeicn.

Vanwege zijn deskundigheid op

detector.gebied kreeg hij steeds meer

vr-agen over detectors en als vauzelf is

hij er in gaan handelen, eerst van huis

uit, maar nu heeft hij een pandje in de

Bonte Hondstraat I erì 5 in Hulst.
Het hele verhaal over zijn voor-

geschiedenis staat al in nummer 18

vermeld. Marc geeft :æ[f aan, dat het

een uit de hand gelopen hobby is en

dat hij n'roesc uitkijken naar een pandje.

Het kosttc me hec nodige werk, maar ik
heb nu een geschikt oud pand

gevonden dat onderkelderd is.

Die keldel is ingericht met

vitrines vol bodemvondsten onr een

idee te gever-r varÌ wat er zoal gevouden

wordt in en om Hulst Het betreft niet

alleen derectorspullen maar ook
bijvondsten zoals aardewerk en

steengoed, glas en pijpekoppen.

Vri¡wel dles komt uit
zogenaamde mestputten, die

tevoorschijn komen bij afbraak en

stadsve¡nieuwing. Zo dra het terrei n

braak komt te liggen, gaat Marc zoeken

naar zaken die van zijn gadingztln.
Van echte opgravingen is in Hulst tot
dusverre nog geen sprake geweest.

Desondanks hoopt Marc, dat zijn
tentoonstelling iets van het belang van

stadskernonderzoek voor de kennis

omtrent de historie van de stad

duidelijk maakt. En dat tevens de weg

vrijgemaakt wordt voo¡ toekomstig

echt onderzoek naar de zn rijke
geschiedenins van Hulst.

Uit de advenentie van Marc in
f)etector Magazine valt al te halen,

dat hij heel wat nrateriaal in huis heeft.

Van simpele detectortjes toc

dieptezoekers en alles \À/at daar tussenilt

zrt. Hìj noemde tevens een heel stel

merken, die je tweedehands bij hem

kunt aanschaffen. Bovendien heeft hij
detectie-apparatuur in de verhuur naast

kleding voor het buitengebeuren.

De winkel heeft telefoon: on4o-r9756

en de openingstijden zijn maandag van

9.oo - r8.oo uur, dinsdag gesloten,

woensdag van rJ.oo - 18.oo uur,

donderdag gesloten, vrijdag vall 9.oo -

r8.oo uur, zaterdagvan 9.oo - 17.oo

uur en zondag van r4.oo - t8.oo uur.

Een beetje ingewikkeld misschien, nraar

dat komt omdat Marc vooralsnog ook

nog bij zijn oude baas werkt.

Trouwring na Y¡¡ft¡g ¡aar
teruggevonden

Ongeveer twee maanden

geleden mocht ik van de huurbaas van

mijn dochter zoeken op zijn mai'sland in

het buurtschap Boerhaar onder de

rook van Wijhe.

Na een reis van bijna twee uur
vanuit Bolsward kwam ik bii de

boerderij van de familie Giezen aan.

Na mij voorgesteld te hebben en een

kort gesprek¡e met de boer toog ik
naar de aangewezen percelen.
Het zoeken begon goed met een leuk
piepie. Het muntie bleek niet in de

grond te zitten, maar lag er bovenop.

Dit bleek een flinterdun twee
stuiverstuk te ziin van Holland.
Tijdens het afuegen van de laatste

resties zand had ik ineens twee helften
tussen mijn dikke worstvingers.
Dit probleem komq hoorde ik vaker
bij zoekers voor. Na twee uur zoeken
had ik alleen nog maar wat moderne
loodjes gevonden plus twee leeuwen-
centen (helemaal verkankerd)

Ondertussen was de boer
begonnen met ploegen van het perceel.

Midden op het terrein een vage reactie
tegen een rij maisplanten aan.

Nogmaals de detector er overheen en

bingo: een luid en helder signaal. ln de

eerste steek zat niets. Bij de tweede
steek glinsterde mij iets tegemoet.
Goudl Een ring, nog als nieuw. Op de

binnenkant stond een inscriPtie.
Dit was de afkorting J.J . + '41.
Gauw dit kleinood opgeborgen in een

fotokokertje en verder zoeken.

Na enige tijd stopte de boer
met ploegen en vroeg hoe het er mee
stond. lk toonde hem mijn gevonden

ring. Plotseling $ng bij hem een lichtie

op. Kennissen hadden vroeger op een

ernaast gelegen boerderiitie gewoond.

De afkorting zou van de boer, die er
vroeger woonde, kunnen ziin. Op de

plaats waar ik de ring gevonden had,

stonden vroeger fruitbomen. ln de loop
van de dag belde boer Giezen met de

vermoedelijke eigenaresse.

Deze bevestigde het verhaal. Daar ik
mijn eerste gouden vondst graag eerst

thuis wilde laten zien, spraken we af,

dat ik een week later de ring zou

brengen. ln de tussenliggende week
verscheen een berichtie in verschillende
plaatselijke kranten.

Een week later blee( bij

aflevering aan de eigenaresse, dat de

ring vijftig jaar zoek was geweest.

Vlak na haar trouwen in 194 I was ze

de ring al kwijt geraakt.
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EEN ONDERSCHAT
ZOEKTERREIN

Frans Breibach

Wanneer ik de stad in zuidelijke richting uitrijd - ter

hoogte van het Refajaziekenhuis - kom ik langs een sierlijk

aangelegd wandelpark(ie), dat voordien lange tijd

braakliggend terrein geweest is. Telkens als ik er

langs kom en de verkeerslichten dwingen mij tot stoppen,

gaan mijn blikken richting park en in gedachten komen

de beelden terug uit de periode, dat het bewuste terrein voor

detectorsnuffelaars lange tijd toegankelijk was.

die er uiteindelijk lag, vielen de

vondsten in eerste instantie tegen.

\(/ac duiten, knopen, gespen,

bikkeltjes, vooral loodjes en ander

klein spul. \fel interessant materiaal

natuurlijk, maar toch nog niet
\¡r'aarvan je zegt: ja, dit is het!

lJ weet wel wat ik bedoel. Dus in
zo'n geval laat je het terrein al gauw

voorwat het is en zoek)eje forcuin
elders in de binnenstad.

Begrijp me vooral niet
verkeerd, hiermee bedoel ik niec te

zeggeî, dat ik voor voornoemde

materialen mijn neus ophaal, maar

persoonlijk gaat mijn interesse toch

meer uit naar het vinden van liefst

wat 'vroegere' en niet alledaagse

voorwerpjes. De een is nu eenmaal

eerder tevreden dan de ander.

De'plonegrond' geeft het gebied weeL woo( het ¡n

het orükel over gooL (koort I 572).

I-r'nksboven het stodhub von Dordrecht gelegen

oon de GroenmorkL Het verlengde hiervon richting

Grote Kerk b de G¡oæ Ke¡ksbuu¿
Y

24

p het terreir.r is

toetì een

' enorme partij
grond uit de

oude binnensrad gestort, waar in
eerste instantie eigenlijk veel te

weinig aandacht aan geschouken is,

ondalrks het feic dat we clrommels

goed wisten, van wààr de grond uit
de stad afkomstig was.

Crotekerksbuurt,
Groen markc, Stadhuisplein en

omgeving - 'van den begìnne'

Dordrechts centrum - werden op

dat moment van nieuwe rioleringen
voorzien. Door mezelf en ook
collega-zoekers is de bewuste

zou je dan naar zo'n afgelegen plek
gaan i.p.v. vlakbij om de hoek?

Toen de grond pas gestort

was, ben ik er wel enkele keren wat
aan de oppervlakte gaau zoeken,

doch gezien de hoeveelheìd grond

y grondstortplaats vaak als een

! tweede keus locatie beschouwd.

3 Het antwoord waaròm, zal wel

= 
liggen in het feit dat er meestal wel

I wac viel æ snuffelen in de
U

Ë binnensrad gedurende de vele
o sloop/renovatieprojectenenwaarom



A
Aþeelding munt nr. I

Denorius of'kopje'
Zlver, diom. +l- I3 mm

D/EDERIKvon AHR, I 198 - l2l2
Eisdom Ut¡echt

Voorzijde bontbeeld met milter en stcf
Keerzijde kort gevoet kruis

Zoals vermeld, ging ik zo af
en toe toch lìaar dit terrein terug.

Nog steeds bij gebrek a nbeter z l,

ik maar zeggen. Meestal werd er wel
wac gevonden, maar alleen na de

rrodige 'doe het zrlf' graafwerk-

zaamhedcn. Voor mij kwam de

ommekcer naclat cerì kennis er cen

mooìe zilveren dena¡ius van

bisschop Diederik van Ahr (n98-

r2r2) onder het bisdom Utrecht had

gevonden. Cezien de herkomst van

cle grond was de kaus op zo'n

vonclst ¡tiet zó orìgewoon.

C)p een van mijn vrije dagen heb ik
dc stoute schoetren weer ecns

aalìgetrokken en begaf ik mij naar

voornoem.l terrein. In de loop der

tijd was de zoeklocatie inmiddels
wel fìink overdekt met het nodige

onkruid; één groce woescenij.

f)e grondstort bevâtte de inhoud

van ìn totaal misschien wel zo'n

vijfìig of meer vrachtwagens, ladìng

na lading - drie rijen breed - als een

lange schakel neergekwakt.

Tuinieren is nooit mijn
glootste hobby geweest, mâar nu

moest ik eerst zo goed en kwaad als

dat ging de groenvoorziening van

ce n willekeurig gekozen berg

verwijdelen. De bewoners van de

schuin tegenover gelegen

flatwoningen zullen weleens, vanaf

hun balkon, hoofdschuddend

hebben staan kijken wanneer er

weer zo)n idioot bezig was.

De eerste vijftig cm graaÂverk

- waar ook nog verdwaalde

IJsselsteentjes en restanten rioolbuis
doorheen z^ten - is o¡r zich al een

pirtig karwei. Na de berg aardig ce

hebben gekortwiekt had het geheel

 
Aþeelding munt nr. 2

Denorius of'koþje'
Zilver, diom. +l- l4mm

Groof WlLLElvl Ivon Hollond, 1203 - 1222

Voorzijde: borstbee/{ in hornos,

met zwoord noor rechb
Keerzijde: kort dubbel kruiq in de hoeken roosjs

wel iem weg van een vulkaan in
wording. Toen heb ik m'n
detectortje er maar eens op los

gelaten. In de ontstane put was geen

signaaltje te bespeuren, maar de

uitgegraven grond rondom de put
gaÍ zijn eersce geheim pri.js; een

mooie bewerkte cinnen gesp.

Dac gaf de burger moed.

Vervolgens h¡¡a.m er een rle eeuws

muntje - een z.g.n. 'kopje'van graaf

Voor alle zekerheid heb ik
nog even de zijwandjes van de put
geïnspecteerd op eventueel vergecen

signaaltjes enzowa Í een zacht

pieptoontje verraadde nog een over

het hoofd gezten object. Voorzichtig
in de wand stekend met m'n
schepje, probeerde ik wat grond los

te peuteren. Enkele flinke kluiten
grond vielen in de put. Met m'n
speurdertje rn33o over de los

gekomen grond kreeg ik nu een

behoorlijk hard sìgnaal. Met de

hand de los gekomen kluiten
langzaasn een voor een over de

zoekschotel bewegend, had ik al

snel de juiste klomp grond te

pakken.

Dordrecht in circo I 520. Door de

St-Ellzobethsvloe d werd een groot geb¡ed rond

de stad door het woter verzwolgen.
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\Øillem I van Holland - na zeven

eeuwen ondergedoken te hebben

gezÊlen, het daglicht aânschouwen.

Toevallig een muntje dat in onze

eigen stad geslagen is. Een leuke

bijkomstigheid toch? Na nog meer

grond naar boven te hebben

gehaald, leverde dat een bikkeltje,
een nestel en nog wat klein spul op.

Duidelijk dus tòch flink geroerde

grond, gezien de datering van de

verschillende vondsten.

Intussen had ik van al dat gegraaf

wel honger gekregen en ik besloot

aanstalten te maken om huiswaarts

te keren en te gaan bunkeren.

Om wat meer bewegings-

ruimte te hebben - u/ant een put
maak ik net als u altijd véél te klein

- deponeerde ik de kluit aan de rand

van de put, zodanig dat ik
makkehjk met de vingers de kluit
kon splijten.

Dat was even slikken; het

opject waar ik op dat moment mee

in mijn vingers stond was een

pelgrimsteken. Ik stond oog in oog

met een voor mij onbekende

heilige, voorzien van k-roon, staf en

zwaard. Het was niet mijn eerste

gevonden insigne, maar deze was

tamelijk eenvoudig weergegeven
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^Aþeelding munt nr. 3

Obool

Zilver, diom. +l- 9mm

Groof FLONS von Hollond

Voorzijde: borstbeeld noor rechts

Keerzijde: kort dubbe/ krub

O n de r voorb ehou d geide ntifi cee rd ols:

MREL de GROTE uit AKEN
TinlLood legering

Bevestgingr oogjes

Afm: h. 52mm, br. 37mm
V

mct een ln verhouding groot hoofd
elì een neusje dat er a.h.w uitstak.

Het insigne bevatte vier draagoogjes

en was nog redelijk gaaf. Ik ben

toen met de minischatten veilig

opgeborgen in m'n binnenzak, met
een snelheid die hoogstwaar-

schijnlijk de maximale snelheid te

boven ging, en veel later dan de

bcdoeling was, alsnog thuis gaan

eten. Het pelgrimsinsigne, dat al

jaren geleden in andere handen is

./ overgegaan, wordt door cle expcrts,
20 mer cnig voorbehoud,

geïdenti6ceerd als zijnde Karel de

Crote uit Aken. De Yorst is zittend
afgebeeld met kroou, kruis, scepter

en zwaard.

Na de maa.lcijd ben ik uiteraard

weer ceruggegaan naar het
zoekterrein, maar hoe goed ik mijn

^Aþeelding munt nr. 4

Denorius of 'kopje'

Zlver, diom. +l- l4mm
Groof DIEDERIK Vll von Hollond

Voorzijde: groot borstóeeld met zwoord noor
rechts Keerztjde: kort gevoet kruþ in de hoeken

symbool en P-A-X

best ook deed, geen vondsten meer,

die ook maar in de schaduw konden

staan van die van 's morgens.

Naderhand ztjn er meerdere zoekers

op dit terrein hun geluk gaan

beproeven en deels ook met succes.

Zr) vonden r.ra het nodige graaÂverk

ook weer soortgelijke middeleeuwse

munten. Uit latere perioden werden

er nog diverse muntgewichtjes,
kledin ghaakj es, vingerhoeden,

spinloden, knoopjes, enkele mesjes

en de bijna gebruikelijke
hoeveelheid allerhande loodj es

gevonden. Tìjdens het verzetten van

grond kom je natuurlijk ook de

nodige restanten van aardewerk

tegen. Voor zover ik weet, zijn op

dit terrein geen komplece stukken

gevonden, wel enkele spinsteentjes.

Zelf 6en ik ook nog de gelukkige
vinder geworden Yan o.a ûvee

13e-eeuwse obooltjes - zeer kleine

dunne zilveren muntjes - één van

graaf Floris, de ancler afkomstig uit
Kleef, Voorts een 'kopje' van graaf

Dirk vrr van Holland.

Al met al, een scala van

materialen uit een periode van zo'n

dikke zevenhonderd jaar! Soms ligr
het geluk voor het oprapen, zoals bij

een beginneling op detectorgebied,

die ik eens meenafir naar dit
zoekterrein. Schoorvoetend betrad

hij het terrein, doch de man had

arrrper vijf mìnuten gegraverl en

vond al een - ztj het helaas

inkompleæ - t6e eeuwse kandelaar.

Zeff heb ik in mijn
'detecto rloopbaan' toch redelij k wat
spulletjes bijeen geharkt, maar nog

nòòit een kandelaar! Na verloop van

tijd was hec zoekterrein door het

intensieve gegraaf veranderd in een

maanlandschap, een en al k¡aterl

Zoal,s aan alles een eìnde komt,
kwam dat ook aan de'onderschatte'

zoeklocatie, waar op zekere dag een

bulldozer met brute kracht, vele

eeuwen historie met een paar

simpele handelingen in een

gedemp te sloot veran derde.

Nu duidt niets meer'op
wat eens was'. Alleen de gedachten,

alsof het gisteren gebeurd is, die

zullen altijd blijven!

Literøtuurouerzicht

P.O u¿t d¿r Ghìjt (il58): Dc muilÞn rlzr uoornøhge

grufscbappn Holland. n Zeland (dcel 6)

C. uøn Hengel (1986): De nnøtÞn u¿n Hotl¿nd ù dc

I3¿ ¿¿t.lu

HJ.E. uar Beunirgzr (tg9l: Heìlig n Profìøn ¡ooo lut-
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Naast elke ring is de vorm van de ring zelf met een teken aangegeven.
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Van de volgende ringen (hoepringen genaamd)

zijn slechs de nummers 3 tJm 7 van goud.

Deze 5 ringen koÍìen uit de l4e eeuw. Al deze

ringen komen uit de per¡ode I 200- I 500.

Ze werden gezet nìet echte, maar rneestal met
namaaksteenties. Ring nummer 3 is van goud
en gezet met een echte steen, de nummers l3
en 26 lijken heel veel op deze ring daarbii

heeft de echte waarschijnlijk als voorbeeld
gediend.

len2
Een tinnen en een bronzen ringetie met
hoog oplopende scheen. De erboven uit
stekende steenties ziin niet echt

3 Gouden, ftjndradige ring.
De kopjesvormige kast is rnet zilver
vastgesoldeerd. Ook in de ring zelf is een

soldeerpunt aanwezig. De ring heeft een

hoger goudgehalte dan de kæL De steen

steekt boven de kast uir

4 Gouden, fijndradige ring rnet een

tweedelige kast, waarin nog één steentie
zit. Ook deze stækt erboven uiL

5 Smalle, gouden ring, met de kast dwars op

de ring geplaatst Er z¡t een rechthoekige
steen in, die boven de kæt uitsteekc

6 Smalle, gouden ring, waaryan de scheen

vroeger gerepareerd is met een lood/tin
legering. De ovale kast is dwars op de ring
geplaatst Steen steekt erboven uiL

7 Smalle ring met een hoger liggende scheen

en een ovale kas¿ Ook hier steekt de

steen erboven uit.

8 Deze ring en de kast bestaan uit een

geheel. De scheen is kabelvormig aan

beide zijden van de kast, wærin een ovale

steen gezeten heeft

9 Dit is de k¿st van een bromen ring.

l0 Koperen, smalle ring met ondiepe
rechthoekige kasc Er zijn no8 sporen van

een gelige lijm in te zien.

I I Bronzen, holle, ronde ring, gesoldeerd aan

de verhoogde scheen. De camee is

vilstgezet met een lood/tin legering.

De afbeelding moet waarschijnlijk een

schorpioen of een krab voorstellen.

12 Bronzen, holle, ronde ring. De kast is
eraan gesoldeerd met een lood/tin
legering. Achthoekige kast met vier
haa(es
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l3 Bronzen, holle, ronde ring, gesoldærd aan

een vlak plaatje met daarop een soort
beugel, waar de steen in vast ziL

l4 Koperen, platte ring, dikker wordend naar

de rechthoekige scheen toe met een
gesoldeerd overlappend deel aan de

onderkant van de ring.

I 5 Ring van bronsdraad, vijf keer gedraaid.

Deze is l4-eeuws.

l6 Loden, halfronde r¡ng met een openinS ¡n

de scheen gemaakt, waar een steen ¡n

heeft gezeten.

I 7 Bronzen, platte r¡ng, overlappend deel

gesoldeerd aan de onderkant van de ring.

Gedecoreerd rìet een zich herhalend
patroon.

t8ilet20t2t
Nog enkele eenvoudige ringen, sommige
zijn gedecoreerd, andere nieL Dit soort
eenvoudige ringen werd vaak van brons
gemaakc

22 Smalle, tinnen ring. Op de tekening is

duidelijkte zien, hoe de versierde kast
eraan v¿sEiL ln de kast en op de hoeken
van de kast zaten namaak steentjes.
Er zitten er nog rn:ìar twee aan.
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23 Tinnen, ronde ring, de eraan gesoldeerde
kast is in de vorm van een strik

24t2st26
Smalle, tinnen ringen, alledrie gedecoreerd

met groeven, alleen nummer 26 heeft een

ronde k¿st (uit een stuk), waarin een

namaaksteentie gezeten heefc

27 Deze tinnen ring lijtct veel op nummer 24,

maar is minder scherp gedecoreerd.

28 Deze t¡nnen r¡ng is iets anders van vorÍì-
Ook hier is de scheen gedecoreerd rnet
groeven. De kast is versierd met rondis
met ¡n het midden plaats voor een ronde
steen. Deze ring bestaat uit een stuk

29 Kapotte, tinnen ring, met rúitvormiSe
bovenkang Waar de ring ¡s gebroken, zit
ook nog een gedecoreerd stu(e.

30 Tinnen ring, rondom gedecoreerd met een

ruiWormig patroon. De ring heeít een

ronde kast nìet erin en rondom
namaaksteentjes.

3l Tinnen ring, rondom gedecoreerd met een

kruisvormig patroon. Er zitten vier
namaaksteentjes op de hoeken.

3?,33t34
Smalle, tinnen ringen met gezichties en

verschillende decoraties.

Van de ringen met de kruisvormiSe Patronen
en de gezichtjes wordt verondersteld, dat het
pelgrimsouveniers waren.
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Langs deze weg wil ik
melding maken van, naar wat ik zelf
vind, een alleraardigste vondst.

Als fanatiek detecto ramateur

ontstond er de laatste tijct bij mij
evelìeens eelr gebrek aan goede

zoekplaatsen. Gelukkig wordt er in
mijn omgevitrg stee.ls meer maïs

verbouwd. Ll he t zuiderl en ooscell

varì ons land mag dat de normaalste

zaak van.lc werel.-l zijn, maar in
Noord-Holland zie je pas de laatste

.jaren mccr e n meer maïsland.

Mogelìjk dankzij de

overheidssubsiclies "ontdekken" de

lokalc veehouders hier de maïs

steeds meer als bijvoer voor hun
dieren. Toen een boer in de

omgeving zijn weiland had

omgeploegd, was ik er als de kippen
bij (om in maïstermen te blijven)
om te kijken of er wac ce vinden
was. Na uiteraard eerst toestemmirrg

gevraagd te hebben, leverde de

eerste zoekochtend al snel een

aârìcal munten op (diverse duiten,
dubbeltjes van \Øillem rr en rrr elì

een rijderschelling). Cenoeg om

enkele dagen later een keer terug te
komen. Het had de tussenliggende

dagcn hard gercgend er.r de rulle
grond wâs daardoor flink
ingeklonken.

Dus op een vroege

zaterdagmorgen heb ik, in een

dichte mist, de detector ter hand

gclìomerì en aall de hand van de

evenwij dig lopen de tractorsporen

getracht de grond zo systematisch

mogelijk af te zoeken. Een al vlot
gevonden pijlgewichtje gaf me de

verzekering, dat ik in ieder geval

niet voor niets op mrjn vrije
zaterdagzo Yroeg mijn voeten op

het koude zrilhad gezet.

Na circa een uur gezochr te

hebben, kreeg ik een mooi signaal.

U kent dat we l; je probeert netjes

tussen twee tractorsporen te zoeken

en dan zie je ne t buiten cle sporen

zo'n mooi vlak stukje grond. Even

smokkelen maâr en "pIEp" een niet
te missen signaal. Vervolgens even

een kruispeiling maken en voor-

zichtig de sche¡r ter hand nemerì.

Op nog geerì t cm diepte vond ik
vervolgens de op de foto afgebeelde

ring. Het is mogelijk, dat een

passânt op de bewuste zaterdag-

ochtend in de mìst eell vreemde

schim enkele rare bokkesprongen

heeft zien maken. Bij deze wil ik de

spookverhalen, die daarover de

ronde doen, ontzenuwen.

Aan één der merkjes is te zìen

dat de ring onmiskenbaar gemaakc

is in Amsterdam. De betekenis var.r

de andere merkjes (een klimmende
leeuw de letter .r en een vierde

onduidelijk merkje) zijn mij rot op

heden onbekend.

l)e donkere gedeelten op de ring
zijn waarschijnli.f k stukjes emaille.

De tijd heeft mij ontbroken om de

ring exact te determineren, maa¡

persoonlijk denk ik, dat de ring in

de eerste helft van de r8e eeuw is

gemaakt. Aanvullende i nformatie is

uiteraard zeer welkom.

Hoewel ik weet, dac hij het

zelf onnodig vindt, wil ik hierbij de

heer R. Holtman nogmaals

bedanken voor hec maken van de

fraaie foto's.

M.A. Ouwehand, Monnickendam

INGEZONDEN
VOOR DE
VONDST

VAN HET
fAAR
44ç



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, 850 | TL foure

Ceachte heer,

Als lid van de vereniging

zou ik u willen vragen of het

mogelijk is om de voorwer-

perì op de bijgevoegde foto's

ce determineren.

Voorwerp I is een ronde,

holle koker in geel koper
(messing) met er bovenop

cen lus, die uitmondt vlak

boven eeu rond gaatje in de

bovcrrkant vau

åïui.1i;,,0,,,, @
staat cen merkteken.

Aan de andere kant heeft

precies nog iets vastgezetetr.

Binnenin is geen schroeÊ

draad aanwezig. Dit voor-

werp vond ik in Knokke op

het strand, daarom vermoed

ik dat het iets met schepen

te maken kan hebben.

De koker is 4 cm lang en de

doorsnede is 2,5 cm.

Voorwerp z is eveneens van

messing. Het is een ovalen

ringetje, waarop 5 uitsteek-

sels te zien zijn. Aan de ene

kant is boveuaan een vier-

kantig merktekentje ingesla-

gen, waarop echter niets te

zten ls.

I
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Aan de andere kant ook bo-

venaan zijn z inkepingetjes

waar te nemen. Ik vond dit
voorw€rp in Belgisch-

Limbulg op een r6e-eeuwse

akker.

Voorwerp 3 lijkt op een

handgemaakte koperen na-

gel met platgeklopt hoofcl.

Het is 5 cm. lang en werd

gevonden op een akker in
Ancwerpen.

Voorwerp 4 is een dubbel-

gevouwen lood met aan de

ene kant de inscripte

......LLq.ND:r en aan de

andere kant de tekst

? un¡rnN GEMAAKT I

BTNNEN ?? lnNonn. Het
lood heeft een doorsnede

van 2,8 cm en is gevonden

op een akker in het

Antwerpse, waarop I4e-

eeuwse voorwerpen liggen.

In de hoop op een gunstig

gevolg verblijf ik met de

meeste hoogachting,

L. Peustjens, rVilrijk

Geachte heer Peustjens,

Voorwerp I komt ons

totaal onbekend voor.
We hopen dat ook in dit ge-

val een van de lezers wel

weet wat dit is. Laat het ons

dan weten.

Voorwerp 2 is een fragment

van een gordelsluiting.

ln het boek "Opgravingen

Amsterdam" staan er een

aantal afgebeeld. Blz. I 60

en l6l . De datering is

ongeveer 1550.

Voorwerp 3 is een klok-

deurpen, gebruikt voor het

sluiten van de kast.

Datering: midden 1800.

Voorwerp 4 is een Leids

lakenlood.
De tekst moet zijn: WOL-
LEN DEKEN GEMAAKT

BINNEN LEIDEN IN

HOLLAND.
Datering: begin 1700.

Geachte vraagbaak,

In mijn verzameling zitten
enkele voorwerpen die ik
niet thuis kan brengen (zie

tekeningen). Ik hoop, dat u

de voorwerpen en de munt
kunt determineren.

Bij voorbaat dank voor uw
hulp.
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Voorwerp r: Een schelp (ja-

cobsschelp) van koper met

een scuk steel eraan. Er is te

zien, dat de steel is afgebro-

ken. Ik hcb nog zo'n schelp,

maar deze is veel groter en

el zit geen steel aan.

€@
Voorwerp z: f)ic is eerì zes-

hoekig gewicht. De kanten
lopen iers schuin af.

Het weegt ongevcer I granì

De z kleine vierkante scenr-

pels zijn niet nreer leesbaar.

Dit is van koper.

Voorwerp 3: Een maanvor-
nrig voorwerp. De stippel-
lijn stelt een klrik voor.
El zitcen I gatelì in het nrid-
den. Het mateliaal is koper'

oFbrons. Ronreins

(Lunulae) is niet waalschijn-
lijk, gezien de virrdplaats.

Voor.werp 4: Dit is een plat
stuk koper dat aan beidezij-
den gegraveerd is. Aan beide

kanten is een geharnaste sol-

daat met zwaard op de

schouder tezien. Onder de

soldaat is een schubnrotief
gegraveerd en er zit eel
gaarje in.

Voorwerp 5: Dit is een ring
met een steentie erin met

een oranje-achdge gloed er-

in. (barnsteen). Onderop zit
eerì puntje met ribbeltjes.
I n dit puntje zit een gaatle

ter grootte van een speld.

Voorwerp 6: Een plat kope-
rerì vool-werp. Het lijkt nrij
een vuurijzer met stokken

kruis. Een kant heeft relië6

de andere is vlak. Er is geen

bevestigingspu nt te zien.

æ@
Muut: Deze is van zilver en

ongeveer r,2 nlm groot en

o,7 mnr dik. Op de voorzij-
de is een soort gestyleerde

drakekop te zien. Op de

keerzijde staat eerì kruis met

lette¡s ertussen.

P. Snoeren, Sprang-Capelle

Geachte heer Snoeren,

Voorwerp l: Dit is een spij-

ker met als kop een iaco-
busschelp. Vaak sloeg men

deze in de stal of het huis in

een houten balk. Je kunt dit
wel zien als een pelgr¡mste-

ken. Het huis wordt be-

schermd door de heilige

Jacobus Major. Sint Jacobus
dus. Deze schelpvorm, de

pecten Jacobaeus, vindt men

o,a. ook terug in r¡emton-
gen, lederbeslag en insignes.

De datering van uw schelp is

rond de l8e eeuw. Litera-

tuur: "Detectorm inatie" van

D. Eekhol foto 30, blz. 19,

"Succesvol zoeken met de

metaaldetector" van Gert
Gesink, foto op blz. 188.

Voorwerp 2: Een zeshoekig

gewichtje. De J is de jaadet-

ter; l8l I volgens de tabel

Franse jaarletters in de

Zuideliike Nederlanden.
De letters op de ommezijde
l/VV ziin van de maker,

Jacobus Franciscus

Wolschot uit Antwerpen. ln

België werden deze tot
I 936 gebruikt. Literatuur:
"M untgewichtjes, verzam e-

ling van het Oudheidkundig
Museum" door broeder
A.PJ. Vandervee op blz. 26

en in "2000 jaar gewichten

in Nederland" door D.A.
Wittop Koning en G.M.M.

Houben blz. 122.

Voorwerp 3: Een lunula

(maanvorming amulet). De
juiste datering voor dit amu-

let is nog níet helemaal be-

kend. Het kan Romeins zijn,

maar ik geef de voorkeur
aan Karolingisch van zo
rond de 5e en 6e eeuw.

Literatuu r:

"Detectorminatie" van

D. Eekhof op blz. 49.

Voorwerp 4: Toen ik uw
schetsje voor het eerst on-
der ogen kreeg, was mijn

eerste gedachte: Sint Joris
met de draak. Vermoedelijk
gaat het hier om een pel-

gr¡m sinsiSne. Zekerheid heb

ik hierbii niet. Normaal zijn

de insignes van tin gemaakt.

Een iuiste datering kan ik
niet geven, maar ik vermoed
rond de l8e eeuw.

Voorwerp 5: De functie van

het gaatje is mij onbekend,
evenals het materiaal waar-
van de ring is gemaakt.

lk vermoed koper.
Determinatie en datering
ziin voor mij niet mogelijk.

Voorwerp 6: Dit lijkt mij

een stukje van een broche
of hanger. Er heeft vermoe-
delijk om de stokjes heen

een ring vastgezeten.

Mijn advies is: bekijk de uit-
einden eens goed, u zult
zien dat deze gebrokkeld

zijn. Ook hierbij is een date-

ring niet mogeliik tenzij een

van de lezers een gelijkend

exemplaar heefg dan hoor
ik het graag.

De munt: Mijn advies is om

deze naar het Koninklijk
Penningkabinet te sturen.
U ontvangt dan de volledige

determinatie en het muntje
weer terug. Voor de tijds-
duur hoeft u niet bang te
zijn. Als wij deze tekening
voor u versturen, duurt het
veel langer, voordat u eens

een keer antwoord kriigt in

ons maSazlne.
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Geachte redactie,

Hierbrl zou ik u willen vra-

gen of u informatie kunt
vel'schaffen over eerì aalltal

vondsten, die ik in de omge-

ving van Vlaardingen (z-n)

heb gedaan.

Ik hoop, dat u mec behulp

van de foto's iets kunt zeg-

gen over het gebruik en de

leeftijd van de voorwerpeu.

Voorwerp 4 is een gesp, afmeting 70 mm. Is voorzien van een

mooie zwarte patina. Materiaal onbekend.

Met vriendelijke groet,

\Ø. Moscert

Voorwerp r is een soort gesp voorzien van een aantal cijfers.

Het materiaal is waarschijnlijk tin of lood en de speld is van

rood koper. Het heeft een diameter van lo mm.

Geachte heer Mostert,

Complimenten Yoor de zeer

mooie foto's. Om bij de

eerste foto van de zeer

mooie gesp te beginnen.

Volgens onze expert is de

gesp van tin. Dit gezien de

soort aantasting. De date-

ring is l4e/ l5e eeuw.

De tekst op de gesp is he-

laas door ons niet te achter-

halen. De lettertypes zijn

een mengelmoes van Grieks,

Latijn en .... Welke taal hier
gebruikt is, ¡s ons onbekend.

Misschien dat een van de le-

zers meer weet. lk adviseer

deze gesp aan te melden bij

de R.O.B.

Foto 2: Dit is volgens onze

medewerkers een rljg- of
maasnaald, datering I 7e

eeuw. Zelf twiifel ik hieraan,

gezien de groote van de

naald. Als ik de foto met
een loupe goed bekiik, lijkt
het kleine puntje, dus niet

het oog, afgebrokkeld te
zijn. lk denk eerder aan de

"angel" van een zilveren

gesp. Klopt mijn observatie

niet en is het kJeine puntje

niet afbrokkeld, dan hebben

mijn collega's gelijk.

Datering blijft hetzelfde.

Foto 3: Een riemhanger.

De letter P is een eigenaar-

sletter. Het lijkt alsof er op

de hanger ook nog een huis-

merk zichtbaar is. doch

exact is dit niet te beoorde-

len vanaf een foto. Naar ons

vermoeden is dit een

lood/tin legering. Die lege-

ring werd wel vaker ge-

bruikt in de l7e eeuw.

Foto 4: Een gesp uit het ein-

de van de I 8e eeuw.

Het materiaal lijkt ons mes-

sing of brons. Ook sluiten

wii zilver niet uit. Misschien

zijn eventuele mer(es op de

achterzijde zichtbaar.

Om zekerheid te krijgen

over het materiaal kunt u

het beste even naar de

juwelier gaan, dan weet u

hetzo. 
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Voorwerp z is een versierde naald van 4o nrm lengte.

Het materiaal is zilver.

Voorwerp 3 is een hanger van 3o x rt mm. Materiaal is lood of
tin. Van deze hanger heb ik ook een foto van de achterzijde

toegevoegd.



NIEUWS VAN
CO/vtPA55

ln tegenstelling tot de geruchten, als zou Compass niet meer
bestaan, brengt Compass een nieuw model uit. Na de brand,
die een groot deel van de productie vernietigde, zijn de

ingenieurs van Compass begonnen elk model onder de loep te
nemen, om deze in de nieuwe productie te verbeteren.
Het eerste model is de RLS-500, een eenvoudige detector
met geheel nieuwe elektronica en een open schotel. Bij het
ter perse Saan van dit magazine was de prijs nog niet bekend.

Sinds kort zijn er ook
beschermhoezen voor de

nieuwe White's XLT te
verkriigen. Deze hoezen
beschermen de detector
tiidens het zoeken tegen
regen en eventuele
beschadigingen, die kunnen

optreden tijdens het
vervoer. De hoes bestaat uit
2 delen, een deel voor de

meter en een hoes voor de

kast van de detector.

Prijs: f 69,95. Ook ziin er
hoezen voor andere merken

5U PE R-
PHON E 2

Naar aanleiding van het
artikel over de Superphone
2 koptelefoon in het vorige
blad, is er grote vràag naar

deze koptelefoon ontstaan.
Hierdoor heeft de levering
in sommige gevallen enige

tijd op zich laten wachten.
Wij hopen dit probleem op
korce termijn op te lossen

en vragen tot die ti¡d uw
begrip.

A. de Boer, Gold Rush

Metaal detectoren

detectors verkrijgbaar Gold
Rush Metaaldetectoren,
tel. 020-6682968 (graag na

19.00 uur; als het antwoord-
apparaat aan staat, wilt u

dan de boodschap
inspreken? U wordt zo snel

mogelijk teruggebeld.)

BESCH ER/vtHOEZENI

NIEUW

DEPTH DOUBLER

34

Een geheel nieuw product is

de Depth Doubler (diepte
verdubbelaar). Com pass

hanteert de theorie dat de

topmodellen van de diverse
merken niet veel voor
elkaar onderdoen.

Daarom hebben zij nu een

apparaat ontwikkeld, dat het
halo-effect
(uitstralingseffect) van

voorwerpen in de grond
vergroot, zodatze
makkelijker en dieper (2x)

te vinden zijn. Het geheel

wordt geleverd met l4
ongeveer 30 cm lange

pinnen, die de bodem
opladen. Het apparaat kan in
combinatie met elke
detector gebruikt word en.

lnlichtingen: Kooistr¿
Metaaldetectors

Uiteroqrd ts de redoaie heel

benieuwd nqar de resultoten;
dit opporoat zol don ook
eerstddogs oon de tand
worden gevoeld.
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18 MAARI
VE RZAME t

BEURS
IN

H EMRIK

ln Dorpshuis de Bining
te Hemrikzal l8
maart de jaarlijkse

vezamelbeur-s (nog
groter van oPzet)

gehouden worden.
Reserveren f 10,-
per tafel, tel. 05133-
5093, L. Kooistra.

Bodemvondsten-
m unten-gewichten-
fìetsplaatjes-
vingerhoeden enz.

Tevens determinatie
van uw vondsten en

oude voorwerpen.

Entree gratis.



VE RVE tEN D H E,

dat gewissel van 9 Volts
batterijen of accu's in je

detector!
Ook wel eens gehad, dat bii

het veruersen van je

batterijen in het veld een

draadje afbreektl Of dat de

reserye-accu's in je zak

elkaar raken en je broek
begint te smeulen? Heb je

wel eens uitgerekend voor
hoeveel geld aan batterijen

ie detector gedurende zijn

leven verbruiktl

Eigenlijk is er maar een

echte oplossing; plaats

accu's defìnitief in de

detector en laad ze op via

een externe lader.

Speciaal hiervoor heeft

Hofman Elektronica de NC-
I ontwikkeld; een speciale

NiCad acculader, die

gedurende de nacht je

accu's oplaadt. De NC-l
past direct in het
stopcontâct en wordt via de

laadplug op je detector
aangesloten. Dus nooit
meer accu's verwisselen en

aan het begin van elke
zoekdag ie detector topfìt!

De NC-l is direct bruikbaar
op alle White's Classic

detectors en wordt op dit
moment geschikt gemaakt

voor de diverse Tesoro's en

mogeliik voor Compass.
Andere detectors zullen

waarschijnlijk ook van de

NC-l gebruik kunnen
maken, maar dit moet per
geval bekeken worden.

De NC-l zal ongeveer f 78,-
gaan kosten, inclusief het
chassisdeel voor in je
detector. Bijgesloten zit een

beschrijving hoe je het

TETEUR.
sTE LII NG

Orn teleurstelling te
voorkomen w'rjzen wii u

er noSmad oP ofn uw
White's detector bÌi de
g€autorÈseerde dealers
te betrekken. Onze
dealers staan vermeld in
onze advertentie op de
rniddenpagina's.

chassisdeel in moet bouwen
en aansluiten in je detector.
Degenen, die dat niet zelf
kunnen of willen doen,

kunnen dit voor een

redelijke vergoeding laten
doen bij Hofman
Elektronica.

Let wel: de NC-l is beperkt
leverbaar, pas bij voldoende
belangstelling nemen wij
hem in produktie. Ook

GARRETT
DETECTI E.
POORTEN

Detections Systems Holland
is sinds kort als offìcieel

Garrett d eal er aangesteld

door BAVAK (importeur
Garrett detect¡epoorten).
Deze poorten worden door
ons verhuurt, geleast en

ve rko cht.

eventuele uiwoeringen voor
andere detectoren komen
er pas als er voldoende
animo voor is.

Dus als je bent
gernteresseerd, laat dit dan

even weten!
lnlichtingen: Wil Hofman,
tel. 08897-74063
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lmporteur
Treasure '\

BARON
3076 SP Rotterdam
Tel: tl0 - 4199096
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.ORAYEÞr^ Gên prrticuli¡¡qn (llder) lonncn

Or -{t, "Qgnverr¡e¡" phracn!
or der rsor dc ¡luldnçdatum

aar de redrctíe op tr sü¡ren.

Gezocht: mede-zoekmaat in
omgeving Voorschoten,
Leidschendam, Leiderdorp. lk (25
jaar) ben slechthorend/doof, maar ik
kan wel verstaan/horen en ik zlt al

bijna elf jaar in de detectorhobbyl
Welke gezel lige goedhorende
zoekmaat durft een uitdaging met mij
aangaan? U kunt bellen vio mijn moeder,
o//een tussen 19.00 en 21.00 uur,tel.
07 I -6 I 8 I 6 l. D.l. Kamþerveen.

47 -iarige d etectoramateur, wonend e

in Eindhoven, zoekt zoekmaat.
Heb zelf een C-Scope 1220-8.

lon Vos, tel. 040-4 I I 0 I 7.

Te koop: Tesoro Toltec 80, incl.
heupmontage f 575,-.
H. Jelink, tel. 08385-20544.

Gevraagd: Detector Magazine nr. 3.

Origineel of kopie. Gert-Jon Visseri

Wolddijk 44, 9781 TK Bedum.

Te koop: Tesoro Eldorado f 750,-,
oplaadbare batterijen penlite 700 MA
f 3,75, oplaadbare batterijen blok
I I 0 MA f 17 ,95, Lader voor 8
penlites en 2 blok f 19,95,
duizend munthouders f 35,-.
Adrie von der Bolt, tel. 08865-1640.

Te koop: Wh¡te's Eagle Spectrum
met extra dieptebereik van okt. 93
met oplader, batterij-oplader,
2 batterijcassettes + inhoud,
koptelefoon en beschermhoes.
Prils f 1200,-
M. Krijgsmon, tel. 010-4843674,
s.v.Þ. no 18.00 uur.

Te koop: boek "Een eigenzinnige
vezamelaar" over tin, koperen
kandelaars en pijpewroeters f 10,-.
Boekje "Romeinse bronzen beeldjes
in het Fries museum" f 5,-.
Bodemvondsten te koop en te ruil.
lan von Bergen, tel 073-3 I I 350.

Gezocht: mede-detectoramateur in
omgeving Enschede. Dirk lon de Witt,
tel 053-35ó039, tussen 18.00 en

20.00 uur.

Dringend gevraagd: oude
metaaldetectors met een basistoon

op de discriminatiestand voor onze
relaties, die naar militaria zoeken.
Bijv. C-Scope TR/VLF 2200, 3300,
Promet l, Metadec I, 1220 B,

Arado 1208, Garrett Masterhunter
ADS, White's Coinmaster 4000 en

5000, serie 2 enz.
Fo. Deted, Gen Gesink, tel. 053-
3005 I 2, fox 053-302 I 92.

I 6 Duitse muntveiling-catalogi I 97 I -

1992,totaal l0 kilo! Veel fraai
fotowerk Griekse, Romeinse en
middeleeuwse munten. Pr¡ma
naslagwerk. f 65,-. te/. 053-300512.

Uit schatvondst te koop: nog enkele
complete series zilveren Juliana
guldens en rijksdaalders (17 stuks) in
uitmuntende kwaliteit (tussen PR en
FDC). Per setje f 95,-. GertGesink
tel. 053-3005 12.

White's
White's
Tesoro
Tesoro
White's
Compass
Tesoro

XP 350 .f 600,-

Derecrion Systems Hollond, tel. 05203-659 I

550 bijna als nw. 8 mnd

SilverTurtle (onderwater) 6 mnd.. ..,f 795,-

Viking
Viking
C-Scope
Tesoro
Tesoro
Fisher

White's
White's
C-Scope
Garrett
Garrett Cxlll,2 schijven, l0 mnd. ............f 1350,-
Pulse Techn. Goldscan 4, demo, 9 mnd.............. ........................f 1650,-
Fo. Detect Gert Gesink, tet. : 053-3005 I 2, fox 053-3021 92

C-Scope
C-Scope
C-Scope
White's
White's
Compass
Tesoro
Tesoro
Ton von Broekhoven Metooldeteaoren, tel.: 0 I 04 I 9909 6

White's Spectrum, heupmodel ...... ............ f 1375,-
G o ldr ush, tel.: 0 20-ó 6 I 29 6 I
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White's
White's
Aemile Heijn, tel.: 03465-63037



D¡nle RPAGTNA

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

buurt.

FRIESLAND

Cor'rplss / GnnnEn / C-Scope
Tssono / Frsxrn / Bourrv Huxr¡n

Koorsrnn M¡rmlo¡rEcroRs
Buonen ll4, 8408 llP lippenhuiren, tel. 051]3-5093

WHlrE's/Yrrurc/T¡sono

DSG MernALDETEcroREr{

GRonrnc¡H
Butrixfraat 2ó, 99ó5 Rl( Leens, tel. 05957-l?49

WHrrE's / YrruHc / T¡sono / C-Scopr
Frsrsn / Gouspmn / GnnnEn BEv, ÄPn,

CEIA orr¡cnE-pooRTElr / B¡vcrtrclxcs
c.Q. HAID DETEcr. / PuulttoucTl¡
Dlrpzosx rpp. / revers YERrruuR

Drrecror Svsrems ]lomno
Veerpad 2, 827ó ÀP lâllq {é1.05203-ó591

Autotelefoon 06-52i1ó81J

TrsoRo/Fsx¡n/Yrxnrc
Gouspenn / l.qsrn / W+ln¡'s

YsRxuuR Dlrplo¡x¡Rs / Ops¿ sERvlcE

Fn. D¡rscr - Genr G¡srxr
Schurinkdwarsweg I l, 75Ì3 Al tnschede,

tel. 053-3005 I 2

Wilnr's/Ytruxc/Trsono

Holuno D¡rrcr - Enrr Koss

Schrasseflfraat 2ó, 38ó2 l(¡l llijkerk, tel.03494-54391

Tssono/Yrrurc/Wunr's

Bunr¡¡oom DETEcroRs

Broeklraat 41, llummelo, tel. 08348-ló30

GRONINGEN

OYERIISSEL

GETDERLAND

UTRECHT

WHrr¡'s/T¡soRo/Yrrurc
Bsvcruclxcs EN HAID osr¡cnupp. /

Dr¡pzosx lpp. / Y¡ruuuR- Et opspomrc

Er{rLe Her¡n MrrmLDETEcroRs

Bloemstëde 58, 3608 Ill llaansenbroek

tel. 034ó5-ó3037 (tot 23.00 uur)

Cor'rplss / Ganngrr / touxty HulrER

Hors:rEe D¡trcrons
lndustrieweg 35, 3ó41 {l( üÍdrecht' tel. 02tl}'84?13

Wxrcis / D¡rrmusr¡n
DEr¡eno* Dss¡c*

Gol.oRuslt

Pdembangstnat 5, 1094 lA Ämsterdanl td. 0?0-6ú8?tó8

C-Scop¡ / Tesono / F¡sn¡n / Ylrnc

D.J. Lmn Mpruu¡tEcroRs
Piuer l{aat¡¡traat l?

1 777 AP llippolytu¡ìoef, fel. 01219-128ó

Cotr¡lss / Bou¡ry Hulr¡n

GEKO D¡rrcroRs
Ðe Rorend[k 19, l79l PD De+ 8urg, ïexel

De Crimpen 9, l92l BW Akenloot, td.0l513-13958

WHrrE's/T¡sonolVrrcxc
Stxorr¡¡R I CEIA

Zo¡ruup¡n Merm¡-oETE€roRs

Grore }lourweg 9?, 1944 }lB Beveruijk te|.025i0.25157

Gnnnrn / Cor'tr¡s / C.Scop¡
Bourrv llumcR

Fl. Hnmsrnl
Kleine Haarsekade ll9, 4205 llÂ Gorincfiem,

td.0t830-2t500

T¡soRo / Yrx¡l¡c / C-Scopr
FremunsrrR / Frsu¡n / Wrre's

MARO SYsr¡ms

Jan Kloostraat ló, 2201 PW llærdwik tel.0l7l9-47821

T¡soRo / C-Scops

Ho¡v¡r-¡n¡
Burg Bauwmannlaan 90a, 3043 AP Rotterdam,

rd.0t0-4t57ó49

NOORD.HOLLAND

ZUID.HOLLAND

TR¡nsunr BlRott
Coupnss / Glnnerr / Bourw Huxr¡n

T. v. Bno¡KHoYEn

Swiftstraat 50, 307ó SP Rotterdam, td.0l0-419909ó

ìlVutrË's I Ymrxc / CEIA D¡r¡cn¡ App.

Þr¡¡zocx & Brveuelrcs App.

V!ÍDY,Mst'lntosrçcToREl
Carhii¡elaan 55, 3033'}lß Rottenkm, tet 010-4817óll

Vmlre / T¡sono I ì{ÍHlr¡'s

W. :lrlunsvEßs'METÂaLÐETEcToRs

{eeprtnat 1" 5702 lll Hdmond tel 04920-44782

J(hoohÍraàt 15, J22l A Ðen Bq¡ch, té|.073-ll1350

P. vrn DER PurrEN
lluttkker 3; 5552 (J Yalkenswaard,

tel. 04901-117lf i 04902-15141

GlRRsrr

Somu¡ns D¡r¡ctoRs
Ripseweg 3ó, 5424 5Ì'l Elsendorp,

td.04925-1317

NOORD.BRABANT

ZEETAND

C-Score/ Frsrrn / Wrr¡'s

Rloro Venurmr Huur BY
v:d; lfrehtedeweg 4, 45ól GT tlulst,

{el: 0l 140-l?2ó1, fax 0l 140-19817

Trsono / Lasen Bl / Pul-s¡ Srnn

Yrrn+e / Glnnsrr / Ceurc / Fr¡Lot{Äsren

Putsç ïrcxxotocv / WHn¡'s

Srurils¡ncEN DETEcToRS
Sontehondlraat 3-5,45ól 8A llul¡t,

tel.0l 140-1975ó



Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

et zoelren
este adres

SCHO'IÏ15, PETTT,N,
DIV. SOORTTN SCHEPPEN,

WAADPAKKEN,
KOPTELETOONS,

oPLADERS, tRUoPtA-
DERS, B ERI|TESTTRS,

REINIGINGsMIDDEI.TN,
UTTRASOONS, TUMBTTRS,

MUNTBOEKEN, HI5T.
BOT.KTN, ATI.A55EN,

MUNTHOUDERS ENZ.

IMPORTEUR VAN:

GARREI-[,
COMPASS,

BOUNTY HUNTER,

DEALER VAN:

TESORO,
C-SCOPE, FISHER

NIET VOOR N'EIS DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

M ETAA L - DETECTORS

I 0'ül;åìi.',i,îif.'l',ïi*
1 Crootste assortíment metaaldetectors
2 Vakkundig en eerlíjk advies
3 Alle modellen op voorraad
4 Bij storingen altijd snelle reparaties door eígen

reparatiedienst

5 Bij reparaties eventueel vervangend apparaat
6 Betrouwbare garantie
7 Bíj inruil, een goede prijs voor uw oude detector
I Al 

.10 
jaar ervaring in verkoop en gebruik van

metaaldetectors
9 Verzendíng door heel Nederland
1 0 De beste príjlkwaliteitverhouding

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen, Tel. 05133-5093, Fax 051 33-3067


