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POTTEN GOUDGELE....
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WI' HEBBEN T

WACHTE

DAAR I'

DE TOTTEC II,

EINDEI.IJK

EEN

TOPDETECTOR

DIE

MAKKEI.UK TE

BEDIE].IEN IS!

De Toltec ll is

uilgevoerd mel een

duidelilke (verlichte)

idenilficoliemeter en

3 knoppen voor:

oon/uit sensilivily,

luning (busisloon op

de olle melolen-

*ond) en lroploze

discriminolie.

Dsurnsof heeft deze deleclor 2 schokeloors. Mel de

le schukeloor kunl u kiezen tussen de disrriminotie- en

de olle meÌolen- stund en mel de 2e schokeluor (olle

melolen), kunl u kiezen tussen oulo en normool.

De Toltec ll is hel enige lopmodel, dd moeileloos tot

heupmodel is om le bouwen.

TOI.TEC II AANZETTEN TN ZOEKEN!

(Verkriigboor bi¡ olle Tesoro deolers, zie deulerpogino)

GESCHIKT

v00R
BEGINNERS EN

PR0TESST0NATS

MET MAX. l(ORTING

Al'lDERE TE50R0 M0DELLEN (met mox. korlingl
c{,TLAss tl

CUTUSS ll næÎ 20 rm schiif

SÍI.VER SABRE II

SÌDI W|IDER (kruchtige reisdeþctor)

BÂIISIDO II

GolÞËlr sÂB*t il

Lt30
STII{ GRAY (orderwqler/lord}

t lt)8,-

535,-

795,-
8r7,-

1017,-

I ì 25,-
1242,-

I 431,-
ì ó 18,-

DETECT GESIN K METAATDETECTORS
Srhurinksdworsweg I l, 7523 AI Enschede

Tel: 053-30051 2, fox: 053-3021 92

(geopend na telef. afspraok)
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Het testen van de Tesoro Toltec II



ZIN IN VAKANTI E? I

2

Ik denk van wel en

hec plannen zal menigeen

alvast in de stemming

brengen. En dan natuurlijk
wikken en wegen of de

detector meegaat of niet.

Gaac u naar het buitenland,
lees dan zeker het sruk van

A]ben Folkerts hiernaast.

Het komt erop neer, dat je

meestal moet navragen in
het land waar je bent.
Laat daar dan ook uw
ledenpas zien.

Nu ik het toch over

die pas heb, een klein
verhaal over een gebeurtenìs

van enige weken geleden:

namelijk onze clubpas als

identifi catiedocu ment.

Met een medezoeker

ging ik er weer eens op uit,
ook al zijn de zoekplekken
op het ogenblik schaars.

Nu wil het toeval, dat op
dat moment werkzaam-

heden plaatsvonden aan de

snelweg, zodat wij kozen

voor een alternatieve route.
'Wij waren niet de enigen

die dat beslocen hadden en

het was op de sluiproute erg

druk. De politie profiteerde
hiervan door een groot-
scheepse gordelcontrole te

houden.

Nu moet u weten, dat ik
een grote hekel heb aan

autogordels en die alleen

draag als het niet anders

kan. Mijn passagier, die zelf
geen auto bezit en dus niet

gewend is aan dit fenomeen,
droeg de gordel ook niet.
Toen we de 'sterke arm' in
zicht kregen, deed hij hem
in paniek om. Na naar de

kant te zijn geloodst, kwam
de enige agente naar mij toe

en venelde dat er een

controle op gordels was.

Ik ze i, dat ik ze net los-

gemaakt had om mijn
autopapieren te pakken en

zr geloofde mij. Maar ze

had mijn passagier betrapt
op het omdoen van zijn
gordel en hij kcn er niet

onder uit: op de bon.

Een sneue zaak en toen

moest hij zich legitimeren..
Aangezien hij alleen onze

clubpas bij zich had, vroeg

hij ofdeze goed genoeg was

voor identificatie. Deze pas

werd zonder problemen
geaccepteerd. Ik hoop wel,

dat u onze pas nooit voor
de rgelijke gebeurten issen

nodig heeft en ik wil u ook
niet stimuleren om geerì

gordel te dragen.

Voor u op uw
welverdiende vakantie gaat,

wil ik nog iets aan u kwijt,
dac mij zorgen baart.
\ù/e hebben namelijk 68

leden moeten schrappen uit
ons bestand. Reden: het

ondanks herhaalde

aanmaningen niet voldoen
van de contributie.

Jammer, maar helaas

onontkoombaar. \Øel een

bedrag van meer dan 3.ooo
gulden en als u weet, dat het

besluit van Malta reeds in
behandeling is in de Tweede

Kamer, dan kunt u zich

voorstell en hoe belangrijk
een sterke vereniging is.

Vij als bestuur proberen uw
en onze belangen te

behartigen, maar dat kan

alleen met een, ook op
fi nancieel gebied, sterke

vereniging. Ik hoop, dat de

betrokkenen, die dit
misschien onder ogen komt,
alsnog betalen voor de reeds

toegezonden nummers.

Ondanks dit
sombere gedeelte hoop ik
toch dat u een geweldige
vakantie mag beleven en u
weet het: onze redactie
wacht op spannende
verhalen.

Tot de volgende keer,

Luitzen Haak, voorzitter

Zoals jullie hebben

kunnen lezen in het vorige

nummer, heb ik het

secretariaat overgedragen

aan ons nieuwe bestuurslid

D. Smilde vanwege

logistieke redenen in
verband met vergaderingen

en dergelijke. Ik blijf mrj

uiteraard inzetten voor de

vereniging in de vorm van

het schrijven van verhalen

en het organiseren van

excursies en determinatie-
avonden. \Øat dat aangaat,

moet je dinsdagavond

3 oktober vrijhouden,

Dan houden we een

muntenaYofld in de

repetitieruimte van

Cultureel Centrum "Het

Dak" in Leerdam.

Om zo.oo uur hopen we te

beginnen en numismaat
Cijs Henzen heeft

toegezegd munten te willen

determineren en zijn eigen

voorraad mee te nemen,

mocht je nog op znek zijn
naar dat ene ontbrekende
muntje in je collectie.

Met de vakantie

voor de deur heb ik alle

verkee¡sbureau's en

ambassades van de'W'est-
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VINÞPLAATSENARCHIEF
EN MUNTENAVOND

/ or dctecto ¡ AMATFUR

\ ----l

Brsruun

Yìce-voonitter:

[. Haak

I l(olkman

Secretaris: AJ. tolhrts

le Bestuunlid: D Eekhof

2e Eestuunlid: D Smilde

Hooldr¡daceur CB. Leenheer

Ietveld I 2

ht 05t2012804

Remb¿ndtstraat 2l

Tel.05?12J2817

Ridderspoor20
'Iel. / fax 0l4l l-180ól

Pealslor 4i

Tel. 05 ll8-¡óó70

Tormntil l7

Tê1. 05 | lOJ I 978

Hanebalken l5l
Tel / tar 05110J0401

9?0? tll Dnchten

7l9l 8B Twello

4l4l GL teerdam

8!01 TL Jourc

l44J RP Hærenveen

910J tL Dnchten

Lrovmtsctlp
Het lidnnatsthap van deze vereniging loopt ahijd per kalenderjaar en wordt ronder opzegging

ahiid stilrwilgend verlengd rnet een lær Degenen die in de loop van het jur toetreden,

ontvangen alle reeds eerder venchenen nummers van het lopende jaar 0preggìng dìent

uiterliik op I augustus schriftelijk binnen te zijn. De contributie per lid bednagt I 47,50 per

jaar. Yoor gezìnsleden geldt een aantrekkelijke korting.

Giro: ló75000, Bank: ING nr. ó7.80.04,900,
t.n.v. De Detecto¡ Amateur, Leeuwa¡den.

Ledenadminist¡atie : Wim Woudstra, Melkemastate ló,
8925 AP Leeuwarden, 058-óó1818



Europese landen in januari
en februari dit jaar een

briele gestuurd met de

vraag hoe bij hun de

wetgeving is geregeld met
betrekkìng tot onze hobby.

Het is nu half me i en het is

bedroevend hoe weinig

reacties ik terug ontvengen

heb. De tekst van mijn
briele heb ik in iecs

gewijzigde vo¡m h ie¡o nder

weergegeven.

De afgelopen twee

jartr neern ih in mijn
Þampeerbagage ooþ een

metaald¿tector Tnee om

mtr.ntjes te zoehen. Tot dusuer

heb ih er geen problemen mee

onderuond¿n tij dcns het

meken. Integendeel, d¿ mee¡te

mensen uindzn het u.,el

interessant en je Þrijgt er zelf
urij snel contact door met

andere karnpeerders en

beuoners uan de plaats u.,anr

je bent. Iþ neþ bet meeste op

stranden, gep ln egde ah hers,

ø e i la.n dzn, b o orngaar dz n e n

dergelijhe. Ih rest het ding
eerst uit op de camping zelf
De eigenaar uan het

beneffindz snh land geef ih
meestal een paar muntjes, iets

u.,at altijd in danþ attnuaard
u.,ordt. Je krijgt ooh urij
geregeld tips om ergenr t€

zoeþen. Maar nu hoord¿ iþ
uan e(n collega-zoeker, dat je
in sommige landzn in dz

problemen þan þomen met de

politie. Kunt u mij uertellen

uat de regels zijn in uut

land op dztectorge bied?

De Nedzrlandse

siruatie i¡ rne beþend.

Je mag oueral zoeþen behølue

op fficië lz ørc heo logis ch e

plaatsen en dz uereniging

Natuurm o num en ten ge ert o?

bordjes een øþerneen

graafverbod ann. Dat is dus

ook duidzh.jh. Een paar
gemeenten rond Arnhem zijn
verboden terrein uanutege ltet

feit dat dazr nog munitie uit
rlz oorlog in dc grond zit.

Mocht u geen

antutoord hebben op mijn
uraag, Þunt u me dan de

geg€uenr uerstreþþen ult.n een

ander adre¡, utaar iþ terecltt

kan met mijn uraag?

De jaridische afdeling uan de

,4NWB heeft in iedcr geual

n ie ts ouer metaahl¿ tec tor ¡,

ahltans ze geuen geen

anhuoord o? de ruee brìeuen,

die ik ze gestuurd heb.

Antwoord van de
Ambassade van
Luxemburg
Tot onze spijt kunnen wij u
niet helpen. Verzoeke

contact op te nem€n met
het o¡.rr, tel. oo35z-4oo8o8.
(Daar kreeg ik geen gehoor.)

Antwoord Frans
Verkeersbureau
Telefonisch: Je mag overal

zoeken behalve op

archeologische plekken, die
als zodanig zi.jn aangegeven.

Sommige gebieden worden
afgeraden vanwege munitie
uit ondermeerwo r en 2.

Nadere informatie is te

verkrijgen bij de plaatselijke
wv's waar de plekken zijn,
waar niet gezocht mag

worden. In het algemeen is

men er niec happig op bij de

officiële archeologie in
Frankrijk, maar je bent niet
strafbaar als je ergens loopt
te zoeken.

Antwoord Duits
Verkeersbureau
Helaas beschikken wij niet
over de door u gevraagde

info¡matie. tùØij adviseren

om de plaatselijke vw's te

raadplegen.

Antwoord British
Tourist Authority
In principe mag je in Groot-
Brittannië op openbaar

terrein met een metaal-

detector op stap gaan.

Bij privé-grond vraag je

toestemming aan de

eigenaar. Situaties zoals u

die overA¡nhem beschrijft,

zijn alleen plaatselijk

bekend. Inlichtingen kunt u
dan bij het plaatselijk
pol itiebureau opvragen.

Antwoord ltaliaa¡rs
Verkeersbureau
E.N.t.T.
Informatie over het gebruik
van metaaldetectors zult u
bij de Italiaanse instanties in
Nederland niet aantrefFen.

Mocht u op l plaats in Italie
willen verblijve n, dan

verzoeken wij u dezr plaats

aan ons door te geven.
\ù/ij nemen dan contact op

met de plaatselijke wv.
Mocht u gaan trekken in
Italie, dan verzoeken wij u

zich tot de plaatselijke

autoriteiten te wenden voor
het gebruik van de

nretaal deteccor.

Ve¡der heb ik gee n

reacties gekregen. Ik verwijs

daa¡om naar het betreffende

hoofdstuk in het boek van

Gert Geesink en naar

eerdere nummers van

Detector Magazine.

A. Folkerts

anikelen redi ge ren, tekene n,

typen, en het magaz,ine

opmaken, en dat veelal in de

avonduren voordat het

magazlne weer z¡ver ls.

U als lid, die het

blad in de brievenbus vindt.
staat daar vast niet zo bij
stil. Elke dag ligt de

brievenbus tenslotte vol
met krantjes. Toch heeft de

redactie er elke kee r weer de

handen vol mee.

'W'e zouden daarom

best nog wat hulp kunnen
gebruiken. \fe weten dat

een heleboel leden een

behoorl ijke verzamel i ng van

voorwerpen bezitten en in
de loop van de tijd ook een

deskundigheid daarover

hebben opgebouwd. Als we

naar de Vraagbaak kijken

zien we vaak ook prachtige

tckcningcn cn foco's.

Natuurlijk is zoeken

leuker, maar een eigen

anikel in het Magazine is

ook leuk en geeft veel

voldoening. Dus, w-ie durft?

'!lij durven niet te

verwachten, dat na de

vakantie de brievenbus uit
zal puilen van de post, maar

we hopen er natuurlijk wel

oP.

\Øees niet bang voor

fouten in uw artikel, die

worden er wel uitgehaald

door onze correctrice.

\Øij wachten af.

\(/e wensen iedereen een

prettige vakantie en alvæt

bedankt!

De redactie

@-=__^
VAN ÞE REDACTIE

Wie durft?

Het is elke keer weer

vele uren van schrijven,

determ ineren, telefo neren, t
)
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NIEUWE DEALER
VOOR ZUID|OOST
NOORD.LIMBURG

BRABANI
EN BELGIË

Bounty Hunter

C-Scope

Compass

Fisher

Garrett

Viking

Stationsstraat 1 32-134
5751 HJ Deurne
Tel. 04930-14465

Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer

Tel. 08855-7156

Officieel dealer:

M E TAAL.
D ETE CTORS

VERKOOP / VERHUUR
METAALDETECTOREN

Palembangstraat 5
1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 officieel deaie¡van:

graag na 19.00 uur

GETAN Uw PARTNER
I METAAL

I DETECTIE
-.J.APP,cRÄï^R IN SCHATZOEKEN

NIEUW!!

w
cz-20

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 04105 - 12949, Fax 04105 - 15658



blnnengekomen brleyen

Geachte ¡edactie,

Als lid van de DetectorAmateur leek het mij een goed idee u een stukje kopij te
stur€n, wat misschien leuk is voor ons clubblad. In dit stukje geef ik mijn
gebruikersoordeel weer over een Superphone z hoofdtelefoon, die geïntroduceerd

werd in Detector Magazine van okt./nov. 1994.

Nadat ik het artikel over het nieuwe rype hoofdtelefoon met ingebouwde

signaalversterker, de Superphone Il, had geleze n, nam ik contact op met mijn
detectordealer. Dit omdat ik echt alles uit mijn Spectrum wil halen, wat er in zit en

het feit, dat ik als brildrager nog al last heb van de standaard geleverde hoofdtelefoon
(druk op het brilmontuur).
Na enige demonstraties heb ik besloten zo'n hoofdtelefoon aan te schafFen.

\Øat direct opvdt is het draagcomfort, het geringe gewicht en de inscelbaarheid van

de oorschelpen, die op hun beun goed over de oren sluiten. De prestaties van het
apparaat zijn zo goed, dat er eigenlijk niets op aan te me¡ken valt. De voorheen

twijfelachtige signalen van voorwerpen op wat grotere dieptes worden nu

weergeger'en als solide signalen: harde signalen van aan de oppervlakte liggende

r'oorwerpen worden daarentegen afgezwakt.

Ve¡der wordt de thresholdtoon afgeztrakt en is de volumeregeling op de oorschelpen

functioneel aanwezig. AIs klein minpuntje wil ik nog toevoegen, dat het wisselen van

de knoopcel voor de stroomvoorziening nogal lastig is voor mensen met grote

vingers, omdat deze knoopcel in de oorschelp geplaatst is. Om een lang verhaal kort
te maken: een comfortabele hoofdtelefoon met goede prestaties, die zijn prijs naar

mijn idee meer dan waard is.

R. Leenman, Lelystad

Zoeken ? Prima.rrrr
Maar niet NAAR een detector.
Dle kunt U vinden b¡j......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

viking

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630

Geachte redactie,

lkznr graag reageren op de test van de

Spectrum xlr, die in nummer r9 heeft

gestaan. Ik heb zelf r jaar met de
tùØhite's Eagle Spectrum gezochr en nu

heb ik de xlr aangeschaft. Nadat ik een

keer met het strandprogramma op het
strand had gezncht, viel het eigenlijk

tegen. Toen dacht ik, dat het nog wel

wennen zor zijn om met de xr'r te
werken. Maar toen ik in hec

detectorblad las, dat het niet goed

zoeken was op het strand, was ik wel

teleurgesteld, omdat ik toch wel vaak

op het strand ben te vinden.

Maar door verder te lezrn, zag ik dat er

een nieuw strandprogramma was

ontwikkeld. Ik heb dus meteen gebeld

en ik zou de stukken thuis gezonden

krijgen, dus nog even wachten.

Maar nu komt het. Ik werd gebeld door

mijn zoekmaat of ik zin had om op het

strand te gaan zoeken. Daar zijn we dus

naar toe gegaan, maar ik zei hem e¡ niet

te veel van te verwachten. Tot mijn
verbazing haalde ik een duppie op zo'n

zo cm diepte weg. Ik dacht, dat het

toeval was, maar het werden er meer en

allemaal tussen de rt tot 20 cm diep.

En niet alleen duppies, maar ook

kwartjes, centen en stuivers.

\Øe vonden ook 4 leeuwencenten en

een zVz cent. Ook vond ik nog een

medaillonnetje van St. \Øillib¡ord,
waarschijnlijk een bedevaart insigne.

\Øat we niet vonden waren de

bierdoppen en trekringen. Het was dus

een leuke dag. Ik heb ook met de xrr
op Amsterdam se stortgrond gezn cht.

Dat was met Jeroen Zoetmulder, die

zelf een programma in de xrr heeft

gezet en het werkte perfect zonder

bijtonen. Dit geldt ook voor het

strandprogramma. Ik wil hem hier toch

wel voor bedanken, voor zijn
vakbelo¡¡aamheid, goede adviezen en

geduldige uitleg over hoe het allemaal

werkt.

Ik hoop, dat deze informatie de

bekendheid van de xr:r weer wat

vergroot.

Met vriendelijke groet,

J.H. Schoenmake¡\Í'ormer
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FRAC,MENT
RO/v\E lN5
DIPLO/V\A

Je kent dat wel, een akker waar je al heel wat keer

voorbij gereden bent, maar er een keer gaan zoeken,

kwam er om de een afandere reden niet van.

6

u zt/z jaar

geleden kwam
ik er weer eens

langs gereden;

de mais was er net af. .A.lvorens te

gaan zoeken, besloot ik eerst even

naar de eigenaar te gaan, die

trouwens een bekende van mij is,

om zljn toestemming te verkrijgen.
Dat was geen probleem, dus na de

auto weggezet te hebben en mijn
laarzen te hebben aangetrokken,

liep ik zonder detector het land op

voor een oppervlakkige verkenning
en tot mijn vreugde plukte ik hier
en daar een scherfvan Romeins

aardewerk uit de grond,

Omdat het die dag eigenlijk

al te laat was, besloot ik het
detectoronderzoek uit te stellen tot
de volgende keer. Het eerste bezoek
(met detector) aan de akker leverde

een paar munten en fibulae op.

In de weken daarna hebben mijn
zoekmaat en ik er heel wat uurtjes

doorgebracht om de akker zo goed

mogelijk af te zoeken.

En op een zaterdagmiddag

ergens in oktober 1993 vond ik
precies midden op de akker een

bronzen pl".g. en na de modder er

af te hebben geveegd, meende ik
Latijnse letters te zien staan.

Na het plaatle thuis onder de

kraan te hebben afgespoeld, bleken

er inderdaad aan een kant een vijftal
afgebroken zinnen onder elkaar te

staan. Op de andere kant zag ik
later, met loep, ook wat letters

stâan,

Omdat ik op dat moment
totaal geen weet had van wat ik
gevonden had, heb ik de maandag

daarna contacc opgenomen met dhr,

R. Hulst van de n.o.r. om mijn
vondst æ melden en na een korte
uitleg van het plaatje bleek, dat de

interesse van dhr. Hulst groot was

en hij het plaatle graag wilde zien.

Zodoende zat hij de dag daarop bij
mij thuis om het plaatle te kunnen

bekijken en hij vertelde mij, dat het
waarschijnlijk een fragment
was van een Romeins diploma.
Een vondst van grote

archeologische waarde.

Het is weliswaar een klein

fragment (z¡btj 2,6 cm),

maar omdat de letters

dicht bij elkaar staan,

zouden ze er misschien

wât meer van te weten

kunnen komen.
Nadat dhr. Hulst het
fragment en enkele

bijvondsten had

meegenomen voor

verder onderzoek en conservatie,

ben ikzelf op zoek gegaan om wat

meer over die diploma's te weten te

komen.

Onderctoond de teksg met oønvullingen

noør het vaste sche¿no ü¡ssen de

haken geplootst
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- Een militair diploma ts een

officiële oorkonde in rwee

bronzen platen gegrift, clie door
de keizer aan mìlitairen met

eervol ontslag na z5 dienstjaren

werd gegeven met daarbij het
Romeinse burgerrecht en

toestemming tot een huwelijk.
(Uit het boek "Een provincie van

een imperium".)

- Deze diplomat werden

vervaardigd in Rome waar de

originele drukplaat behouden

werd; de soldaat kreeg dus een

kopie.

- Als de persoon overleed, moest

het diploma vernietigd worden.

Na enige tijd kwam dhr.

Hulst opnieuw op bezoek en bracht
het fragment en de bijvondsten
terug, geheel geconserveerd en

leesbaar.

Hij was tot de volgende conclusie

gekomen.

Dit diploma is voor zover

bekend het zesde in ons land en het
derde in Celderland. Aangezien

diplomat alcijd naar een vast

schema zijn ingericht, is hec zeker

dat het fragment uit de eerste van

de wvee platen stamt en ook dat aan

beide zijden van deze plaat - de

binnenzijde en de buitenztjde -
althans gedeeltelijk dezelfde tekst is

ingegrift.

Ui dezr tekst blijkt, dar de

soldaat dienst heeft gedaan in
Groot-Brittannië en dat hij
waarschijnlijk in het begin van de

tweede eeuw veteraan is geworden,

De stijl van het schrift en bepaalde

kenmerken in de weergave van

nalnen en termen doen sterk

vermoeden dat het diploma is

uitgereikt onder Keizer Tiajanus

þ8-t7 el) mogelijk voor rr4 AD.

Tot welke sta.m de oncvanger

behoorde is niet geheel duidelijk,
omdat daar teveel tekst voor
ontbreekt. Natuurlijk hebben we de

akker nog verschillende keren op

alle manieren en capaciteiten

afgezocht maar helaas hebben we er

geen verdere fragmenten gevonden.

Verder heeft deze akker

aardig wat vondsten opgeleverd,

zoals tientallen fibulae uit diverse

periodes (re tot 4e eeuw), een paar

schuifFbulae uit de Karolingische

tijd en een aantal munten.
De bronzen exemplaren waren vaak

erg gesleten, maar de zilveren waren

nâ wat schoonmaahverk toch

aardig verza.mclwaardig.

Kortom, dit was een

schitterende akker, waar voor
iedereen informatie afgekomen is.

Helaas is de akker nu weer weiland
en mag er niet meer gezocht worden
van de eigenaar.

Omdat vondsten zoals hec

fragment volgens mij niet in
parti culiere verza-melingen

thuishoren, heb ik mijn fragment
overgedaan aan het museum

c.u. Kam te Nijmegen, waar het

vanaf aankomende zomer te

pronken zal liggen in de vitrine
naast een ander gevonden fragment
uit Gelderland.

T

Mijn dank gaat uit naar

de eigenaar van het perceel,

dhr. R. Hulst, n.o.s. Amersfoort.
dhr. Van der Vin en dhr. Pol, r.p.x.
Leiden, Museum Kam Nijmegen.

Fredo van Berkel, Ammerzoden

Gefdiciteerd met deze unieke vonds¿ De vondst À

oongemdd en nu te bezichtigen in een museum.

D¡t b een voorbeeld voor men'g onder, hoe met

belangrijke vondsten moet worden om gegoon.

Redaaie

TIP
llet volgende wilde ik al¡ tip mededelen æn miin collega-detectoranuteurs. Bij het

zoeken kom je væk de mooiste ñkjes kenmiek tegen. 0m dere nu onaangeroerd

te laten liggen en door te lopen, iets wat de meesten waarschiinlijk doen, ir

iamnær. Zelf heb ik ¡e ahijd rneegenonæn naar huis. Ihuir gekornen liet ik æ

ahijd een poosle 'in de week ¡han'. Dærna we¡den ¿e nct zeep verder

schoongemaakt en gedroogd. 0p een gegeven ogenblik stonden er twee grote

pronken. Wel leuk natuurlijk rnar wat ernpe te doenlweckpotten voor het raam te

Totdat mijn vrouw op het idee hram om æ te lijnæn op een rurv roodbakfcn aardewerk scåaal. lo'n schaal, die

bi! duizenden in de tuincentra aangeboden worden. Io gezegd, zo gedaan. Afhanlrefilk van het æntal stukjer

keramiek wordt de grootte van de schæl ingerchat (ter vergdijkinç I grot€ yolle wecþot op een schaal nret een

diameter van 40 centimeter). Hierna met een potloodstreepje de schæl in vier parten verdelen. Dærna de

voornad kenmiekstukjes in vier gdijke þngevær) hoeveelheden verdelen (let op de kleuwerdeling). Dan kan

dærna mt nrcntagekit let ænbrengen van de kenmiekstukjo beginnen (ventileren!). Ab de binnen- of buitenkant

vol k geli¡md, nmet het geheel een paar dagen drogen.

}lierna kan begonnen wordeR met hel inwasen van de voegen. De kleur van de voeg kan wit of grijs iljn. Dit is

een hwestie van tleursnnal<. Ah alls m€t een zachte spons is ingewasen, kan het geheel even indrogen

(nnximiæl 5 adautenþ Durna hn mt derelfde lchoongewæsen spons, begonnen worde¡ om de overtollige

voegenlijm voor¡ichtig rveg te yegen. Yegen, rpons schoonrpoelen, vegen, schoonlpoelen etc. Je ziet gedurende dere

handeling vanzelf een pnchtig stukþ monik onder ie handen tevoorschijn komen. Ak alle kenmiek op deze

manier ontdaan is van de overtollige voegenkit moet het geheel nog een keer met een dnge doek nagewreven

worden. Hiern¿ bent u in het bezit gekornen van een stuk aardewerlç welke uniek il ir zi.in soott

leuwen gerchiedenis Íjn op dere nnnier voor eeuwig met èlkaa¡ verbonden.

Yeel succes toegewen¡t.

l'let vriendeli,jke groet,

Piet van Schuppen
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Denorius Vesporicus 69-7 I na Chr.



LEER- OF HOUTB E5LA6?
Wat wij, leden van de

redactie van Detector

Magazine, græg zien, is dat

de redactie- brievenbus

goed gevuld is met post

van onze leden.

Laatst viel er de bijgaande

brief van Mart Hofrmann op

de burelen van onze

hoofdredacteur Kees

Leenheer.

Geachte redactíe,

,ï:ìilïi[;Ïj.'nï.' aan her doortezen, die ik een paar iaargereden in

Het waren boekjes, die over de Romeínse tiid handerden en wer over Romancr¿fts and industríes, dus meer over ambachien en werkwijzen, en over
lot"l military eguipment. Mer name i"i"f 1"",r," boekje wordt verrerdover de uítrusting en toebehoren en dít *oägua""n aan de hand vangevonden voorwerpen en oude 

"ø""taingen.
Toen ik in dat boe(e zat te.braderen, vier miin oog op een wat punaise-achtigvoorwerp mer een bladmotiel dat díenst haá gedãn'at, Uurt"grlrkî"i 

"unilî;li:i*:: îff:* ik mij, dat,[."ì",i'^.r ar eens had gevonden enin mijn bak met onbekelde ,1:.;";;";il;" ;i i;:i;;ilfliffi "

ffi:í:T"Ï:îiff'¿ï:"".ï 't ''" 
J"'nîu; 

";'"; """ momenr komr, waarop

Daar deze voorwerpjes erg klein zíjn, zullen ze wel niet zo veef gevondenworden - ze zijn kteiner dan kop¡es _ ;f;";";; niet herkend ats Romeins.

Met vriendelijke groet,
Mart Hoffmann

I

eze brief
stuurde onze

hoofdredacteur

naar mij door
voor een reactie. \Øat mij als eerste

opviel is de herkenbare situatie die

Mart beschrijft: je hebt de

"Je-weet-maar-noo it-po t" ergens

achteraf staan en je zietzomaar

ergens in een boek ineens een

voorwerp afgebeeld waarvan je

denke hé, wacht eens even, heb ik
zoiets niet ooit eens ergens

gevonden? Een spanning maakt zich

van je meester. Je keert de pot om

en je zoekt naarstig naar het

voorwerp. Zou je eigen vondst

hetzelfde zijn aJ,s wat je zojuist in
dat boek gezien hebt, of is het toch

net weer iets anders? (shitl)

Mart is gelukkig een van die

vele verscandige zoekers die hun

on gedetermin eerde vondsten

bewaren en hij werd weer wat
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^Romeins houtbeslog kopje,

ø 22 mm, Iengte þunt l5 mm.

wìjzer. \Øac is er nou leuker, dan dat

blijkc dat jouw onbekende vondst
waarschijnlijk zo'n zooo jaar oud is?

Marts vondsc was afgebeeld

op een kleurenfoto. Helaas is de

foto wat donker en is het voorwerp
te klein afgebeeld. Afbeelden in
Detector Magazìne heeft geen zin.
\X/el meen ik op de foto te zien dat

de punt vrij klein is, dan wel is

afgebroken.

Functie

Over het algemeen wordt een

(Romeins) voorwerp met een

pu naise-achti ge ach terkan t
beschouwt als leerbeslag, Ook Mart
noemt zijn voorwerpje "leerbeslag".

Echcer er zijn diverse (Romeinse)

voorwerpjes bekend, waarvan

de punr van de "punaise" dermate

lang en scherp puntig is (zie de

foco), dat er geen andere functie
voor kan zijn dan voor

^Romeins houtbedog

Houtbedog (links) en leerslog (rechts)

V

houwersiering oftewel dan is het

houtbeslag!

Bij Romeins leerbeslag

vind je soms een klein rond plaatje

aan het eind van de punt van de

"puuai.se". Soms worden deze

rondjes aan de punt geklonken.

Echter soms is dit rondje ook
gewoon meegegoten me t het
voorwerp. De leerdikte is te bepalen

door de afstand tussen de

achterkant van hec voorwerp en het

rondje te meten. Bij een door mij
gevonden vrijwel identiek stukje

leerbelag is dat ook het geval.

De leerdikte was t mm.

Ander leerbeslag met aangegoten

ronde plaatjes was voor een

leerdikte van 4 mm.

Conclusies

Daarop voortbordurend

kunnen we concluderen, dat als de

lengte van de "punaise" langer is

dan ca. 6 mm hec niet gaat om leer-

beslag maar om houtbeslag. En het
is ook houtbeslag (al is de punt niet
zo erglang) als het eind van de

punaise overduidelijk "aangepunt" is.

Je weet zeker dat het
leerbeslag is als er een rondje op het

einde van de punt zit. Is de maât ca.

6 mm of korter, dan is het

leerbeslag, of het is houtbeslag

waarvan de punt is afgebroken!!!

Kortom de bevestiging van dit soort

vondsten verdient enige studie

voordat je voorbarige conclusies

trekt! E,nkele van deze "punaises"

met bladmotief zrjn door mij
gevonden op storthopen met

Romeins afvaJ,.Deze lijken erg op

het voorwerpje dat Mart gevonden

heeft. Ik vond ze in veenlagen en ze

hadden hetzelfde moeraspatina als

het overige onmiskenbare Romeinse

spul (zoals hec afgebeelde Romeinse

houtbeslag). Deze voorwerpjes met
bladmotief hebben (scherpe)

punten met een lengte van

respectievelijk rz en 8 mm.
Houwersiering dus! Het is dus

mogelijk dar het door Mart
gevonden leerbeslag houtbeslag is!

\Øil Kuypers
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Ook de redactie en deskundigen weten niet aiies.

Hieronder z¡jn een aantal voorwerpen geplaatst

waaryan we graag wat meer willen weten.

Lengte 4 cm.,

moteriool: lood

Reacties graag sturen naar de redactie:

C. B. Leenheer, Hanebalken I 53, 9205 CL Drachten

Lengte 5 cm,

gem o okt vo n b rons I m essin g

B 1 SUCCESVOI. ZOEKEN MEÍ DI, MTÍAATDEÍECTOR,

doorGertGesink,229pag,2il0fotol ....f 29,90
g 2 CATALOGUS, DE NEDEnUNDSE MUNTEN VAN 1806 tot heden,

Mevius 1994 .... ....... 1495

B 3 Uitverlodrt, wordt niet hedrukt ftoperen munt$ 7 Prov.)

B 4/5 CATALoCUS VAN DEZil.VEREN MUNTEN 7 PRoV|NC|EN 154ó.1795.

ded I & 2 þiina uitvøtocht) ..........................., 1¿_

32,50B'13 MUNTEOEK en¿. 7 PROVINCIEN vanaf 
'1587 

þeroemdeVerladúod) ........

844 V.D.CHl|5 BEELDEMAR, albeddingmwoegrte

Nededandiemunten tot 1576. (eenstandaødilerk) ................. .. . . ..,........159,-

85]a. J,AARBOEKMUNTEN EN PENNINCEN DER NEDERTANDEN 198¿ MET

0PBRENGSTPRIIZEN Bll VEILINGEN, 640 blz, duizendu afbeddingen ................ 42,50

852 GoLDCoINS 0F TtlE WoRLD, catalogus van de goud$ munfen uit

dehdewereldvandeRorneind]totnu,hardkft,716paginat.....,................... 120,-
855 G0LD ATIáS, 89 pag. kaartsì van alle werelddd€fl met hun gordværlomm ...... 27,50

860 OUDE MUNTEN UfT GRONINCEN EN OMMELANDEN ,....,.,.,., 10,75

862 DESTEDEUIKEMUNTVANNI|MECEN145T.'1704 .....15,-
863 N00RD NEDERI,ANDSE MUNTGMICHTEN door tumt Pd ............. . . . . . . 31,25

86ó PRoVINCIE VAN EEN IMPIRIUM door P. Stuarl

179 blz met hmdsden lotol van Romense voøwerpen ftoopþ) . ........-......... 25,-
872 |IYUINEN EN TEYCENTRA tN DE t AGE LANDEN

(zie Detector Amateur nr I 1 bÞ I 4 380 pag. 250 foto's en kaarq€s . .,,. ................ 69,50

873 Lfs MoNNAIES DE BRA&ANT (159&1790)

muntsìv.Brabantv.Nedeí.enBdg+ZLimb.metprì|2en...................................29,90

874 HEIUGEN UfT Dt MoDDER, ln Zæland gevmder pelgrinutekens,

150 blz, honderden aheddingen .................. 25,-
875 MUNTEN VERTELIIN HUN CESCHITDENIS,

hìstoneaóterdeRomeinsemunteryleukboek200illushaties............................17,-
Bi7 8R00CHES 0FANTIQUIrY door Rjdìard H¿ttatL Mantdrpddm iizetiid,

Romdnse tijd tot in de Middelezuwen, 406 pag., herdruk v/e landaadwe*1.. ...... 98,-
878 VERBORCEN STEDEN, STAD5ARCHEOTOGIE IN NEDERI,AND.

Pradbo* met hmdeden foto's van vooruerpen,

stadsplattegronden en opgravingtendno, Geb., Hard kaft......... ....................... 36,-
879 RotylAN Co|NS, alle Romdme munten, met priiz$., Cú., hard kaft ,.. . . 116,-
880 ENCYCIOPED lE VAN WAPENS (Bronsüjd tot nu) 336 pag, hard kaft ................... 45,-
881 lls MoNNAIES DES DUCS DEBRABAM ll(1dó7-1s98),12spag.,

(muntar v¿n Brabant $ Z. Umburg met prìþen)

DE MUNTEN VAN DE GRAVEN VAN VI,AÂNDEREN lll (1 55''1780), 1 4s pag....,..36,-

IIS MONNAIES DE I,A PRINCIPAUTE DE UECE.

door MigndeL De mun ten van bisdorn Luìk (1 1 000.1800) .. . .......... ............. .... 58,-
DE MUMEN VAN DE STAD UTRECHT (van 983-1579)

catalogus met waardeænduiding (franstalig) ,.... ...... ...,.....3¿50

SIERADENUfTDEl9EE[UW,l02pag..... ..................15,-
SUNKEN TREASURE How lo find il 390 blz Ze€r goed bod van Robert Marx

over alle facettsr van het wrakduikm, væl klzurmloto's met vondstrnateriaal .........49,-

lR0N ACEAND R0MAN BR00CHES, doa Richard Hattal

éû van de 4 standaardwerken wer mantdpe|den......................... ........................72,50

DRESs AcCEss0RlEs (11 50J450), 400 pag. gebmden

Een sdlat aan informatie over midddæuwse Uedingaccessoirs,

duizenden metaalvmdrto, gevonden bij opgravingen in Lmden, aþùedd ........139,-

R0MAN ARTEFACfS, a4formaal 100 pagina's,

300 afb. ved lleur, 400 waarde aanduidìngen. Soþriis! ......................................,. 2¿50

R0MEINEN, FRIEZEN EN FRANKEN in het hart van Ndedand,

Pradúodvan van I .,...........,.,.,,.....49,95

NERING EN VERMA,AK, opgraving 14€ eeuwse markt in Ameflært ...... ....... ...... 49,95

VESIINGWTRKENENSCHANSENINGR0NINGEN. ls0pag..................,..........49,95

V0IÍSAARDEWERK lN NEDERI,AND, sed€rt de late middelezuwen, 250 pag. geb. 45,-
ttfRECHT VERDEDICD. tortificatie en mobilisatie 19141940,..,..... ..................... 25,-
DEIECfoRFINDS'l,100pag.10Cloillurùatier...............................................22,50

DER ScHlI¡sSEL over doten en leutds. Vanaf de Romerue tijd. (3 uernpl.) ........ 69,-
0PGRAVEN, trhniek€n vær aróælogisdr vddwerk 128 pag. ................. ....,..... 2¿50

THlMBlI5, vingerhoeden vanaf de woegte bjd, zeerfraai bo*, ved kleur ............ 39,-
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EDDI E NI)5EN
Zo'n tweeduizend jaar geleden was heel de Peel bezet door de

troepen van de Romeinse veldheer Caesar. Héél het gebied?

Nee, de kleine nederzetting Nederweert bleef moedig

weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven

van de Romeinen in de omliggende legerplaatsen niet

gemakkelijk...

ls je net

zo verzot

bent op de

verhalen

van Asterix als ik, komt de ,'
bovengenoemde aanhef je

wel bekend voor. In de serie

incerviews vgor "Detector

Magazine", hèt blad van, voor

en door detectora.mateurs heb

ik een gesprek met Eddy Nijsen uit
Nederweert. Eddy kennen we al van

zijn verhaal over een Duits

identiteitsplaatje uit de Tweede

lØereldoorlo g in magazine r.r ummer
18 en de vondst van een bijzonder

interessante bronzen bijl uit de

vroege bronstijd, die vermoedelijk

in Noord-Nederland vervaardigd is.

Deze bijl is nog in archeologische

handen voor onderzoek.

Maar ook de Romeinse

legioenen en hun inheemse

tegenstanders hebben in de

omgeving van Nederweert hun

sporen nagelacen.
"Het afgelopen jaar heb ik als

vrijwilliger van de Stichting

Streekarcheologie "Peel, Maas en

Kempen" met mijn Compass Coin

Pro, meegewerkt aan een opgraving

op een nederzetting uit de

Romeinse tijd.

ru

Deze belangrijke vindplaats is jaren

geleden gevonden door een

detectoramateur op de laagakkers

bij lØeert, In de loop der jaren is

daar heel wat gevonden: potten,

pannen, munten, stukken harnas,

gereedschap en sieraden, waaronder

veel fibulae. Heel opmerkeltjkzrjn
het bronzen vaatwerk en de

wijnzeven, die nu naar boven zijn
gekomen.

Volgens medewerkers van de

universiteit van Amsterdam, die

leiding gaven aan het opgravings-

project gaat het om een belangrijke

inheemse nederzetting, waarbij zelfs

sporen van een omgrachting

aangecroffen werden; een zeeÍ

ongewoon fenomeen voor een

dergelijke nederzetting. Veel ophef
is er niet aan gegven, omdat een

bijkomend probleem van publiciteit
is, dat je plunderaars aantrekt, die je

opgravin gsvlakken komen

verstoren. Nu achæraf kan er wel

melding van gedaan worden.

De Stìchti n g Streekarcheologie
"Peel, Maas en Kempen" is een

platform voor de midden-
Limburgse aJnateur-

archeologie ten

wescen van de

Maas. Men
houdt zich

voornamelijk
bezig met het

organlseren

van lezingen en

cursussen en het

ultgeven van

publicaties, waaronder een

informatiebulletin, dat drie keer per

jaar verschijnt. Uiteraard wordt er

ook meegewerkt, en enthousiast,

aan opgravingen en aan het behoud

van archeologische obj ecten.

Eddy zelf is vrij bescheiden

met het verstrekken van gegevens

over zrjn persoon. "Ik ben z8 jaar

oud en werk als timmerman in een

werkplaats. De interesse voor het

verleden heb ik altijd al gehad en de

detector kwam in mijn
interessesfeer te liggen door een

oude munt, die ik vijftien jaar

geleden op een bospad vond tijdens

een wandeling. Toen ben ik echt

begonnen met zoeken. Een jaar of
zes geleden heb ik eens een detector,

een goedkoop ding achterai

geleend van een kennis".

Têgenwoordi g omschrij ft hij
zich als een gedreven zoeker, die

meer weg is, dan zijn vrouw

wenselijk vindt. Maar wat wil je als

je al drie jaar een Compass Coin

Pro in huis hebt. Die laat je echt

niet ongebruikt op zolder liggen.
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Eddy zoekt alleen maar in de

omgeving van Nederweert, want
daar heb je nog genoeg terreinen

met ândek stadsafval, Romeinse

plekken en bouwputten om nog
jaren vooruit te kunnen. 'Al mijn
vondsten noteer ik op vondst-
formulieren en zet ik op de foto.
Deze gegevens bewaar ik per gebied

apart gesorteerd".

De vondstmeldingen gingen

naar de Stichting en naar de n.o.r.,
maar de laatste motiveert alnateur-
archeologen niet, is zijn conclusie.
"Ze sturen zelß geen ontvangst-

bevestiging, ondanks al het werk,

dat ik eraan besteed".

\Øaar Eddy goede contacten

mee heeft, dat zi)n de landbouwers

in de streek. Dat staat buiten kijf.
Door tips heeft hij zelfs al een

stenen bijl in de wacht gesleept.

Alle vondsten ga n naar het

museum in \Øeert. Daar hoort het

Vermoedelijk een rondbtjl uit de

vroege bronstild.
V

^Lokenloden, doæring tl 600

Y I k¡obber,2 ÞilÞunten.
Vermoedelíjk neoliticum, 300012000 v. Chr.

te liggen, volgens hem. Museum "de

Tiendschuur" ontleent ztjn naam

aan een schuur, die eens op de

plaats van het huidige gebouw heeft

gestaan en waar de "tienden"

werden opgeslagen. "Tienden" is de

benaming van het tiende deel van

de opbrengsten van landbouw en

veeteelt, bestemd voor het
onderhoud van ondermeer de

parochiegeestelij kheid, een vroege

vorm van belasting in natura dus.

Het museum geeft een beeld van de

geschiedenis van \Øeert en

omgeving met de gebruikelijke
prehistorische bodemvondsten,

munten, wapens, s chutterszilver,

o ude ambachtelij ke gereedschappen

- zoals een oude boedrukpers, een

l8e-eeuws weefgetouw en een

tinn egietersdraaibank -, een

complete keukeninventaris uit
grootmoeders tijd, oude

ganzenbord- en kaartspelen,

devotionalia, Regout aardewerk en

een collectie opgezette vogels uit
een nalatenschap.

Eddy is van mening, dat onze

vereniging en dan met name de

redactie best een pluimpje verdient.

Het blad is keurig verzorgd, met
interessante artikelen en de

evenementen zijn zander

uitzondering goed georganiseerd en

bovenal gezellig. Op hetweekeinde
in Duinrell heeft hij zelfs een

detector in de wacht gesleept tijdens
de zoelcwedstrij den. Hij mist vooral

determi natie-avonden en lezingen

over hoe je bijvoorbeeld metalen

voorwerpen moet schoonmaken en

conserveren.

Verder zouhlj zo nu en dan

excursies geregeld zien naar musea

en tentoonstellingen. Helaas is dat

voor de vereniging niet op grote

schaal te realiseren, aangezien het

erg moeilijk is om vrijwilligers te
krijgen, die dat soort dingen willen
organiseren. Al hec werk moet ten

slotte gedaan worden in de vrije

tijd.
I

Alberc Folkerts
I2
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Miindetector
De meeste zoekers, die wel eens in dumpzaken komen,

kennen die oude uit de W.O. ll stammende mijndetectors
wel met een grote 40 cm schotel, lange steel met in het

midden een meter en 2 instelknoppen aan de achterkant en
een draagtas voor de electronicakast en dat alles zit

dan !n zo'n glote, zware kist.

De eerste, die ik kocht, was op

de verzamelaarsbeu¡s in Utrecht.

Thuis gekomen wist ik eigenlijk niet

of hij wel zou we¡ken en hoe. Ik had

de dctector eigenlijk voor de leut

:::..t., 
geinig voor aan de muur of

Toen hij eenmaal aan de muur

hing boven de andere detectors,

hoorde ik in gedachten mijn vrienden

en familie vragen of er ook geluid uit
kon komen en of dat ding in staat

rÀ/as om eân te geven of er metaal in

de buurt is. Met dat idee ben ik maar

eens gaan vregen op hoeveel volt hij

werkte, maa¡ niemand die het wist.

Omdat ik wilde dat hij weer

zou werken, ben ik de kast eens open

gaan maken en ik kwam tot de

ontdekking, dat er een lamp ontbrak

en dat e¡ één stukwas. Ik hoopte, dat

ergens zou staan, hoe de werking was,

maar helaas.

Ik dacht, laat ik ee¡st die

lampen maar zien te krijgen, dan

komt de rest vanzelf. Dus ik ben naar

de electronicawinkel gegaan, die ook

oude lampen verkocht, maar dat

leverde niets op daar zij enkel

dumpspullen hadden en er niet in

gespecialiseerd waren.

Een vriendvan mij vertelde,

dat een oom van hem misschien wel

aan die lampen kon komen, want die

was radioamateur en knapte veel

oude zenders op. Een afspraak was

snel gemaakt en ik er heen met de

kast. '\fl'e hadden de lampen eruit

gehaald voor de nummers en de ene

gave doorgemetelì en die was nog

P¡lma.

Na wat over elkaa¡s hobby te

hebben gepraat, vroeg ik tussen neus

en lippen door, wat zo'n lampje zo'n

beetie koste. Nou dat begon vanaf

f t,- tot wel f r8o,-, dit omdat ze

niet mee¡ gemaakt worden.

Maar hij stelde mij op mijn

gemak, door te zeggen, dat het

waarschijnlijk niet zo duur zou

worden, want een kennis van hem

ging naar een hobbybeurs en die zou

wel eens kijken of hij wat kon vinden.

Na een week ofwat ging de

telefoon. De lampen waren

gevonden, dus ik zo snel mogelijk

naar de oom en de lampen erin en

doormeten die hap en zowaar, alles

klopte, maar toen ik vroeg naar het

voltage, kon hij daar geen antwoord

op geven. Dat het veel moest zijn, dat

wist ie wel.

Er is zo'n jaar voorbij, als mijn
vader belt met de mededeling dat hij

iemand weet met net zo'n apparaat,

maar dan werkend. Dus ik belde die

man. Hij was ook al zendamateur,

maar hij hield zich vooral bezig met

militaire zende¡s en had die detector

ook een keer voor de gein gekocht op

een veiling. Natuurlijk was het eerste

wat ik hem vroeg of hij wist hoeveel

voltage nodigwas. Hij zei, dat de

detector werkte vanaf 7o v t/m max.

ro8 v. Vervolgens ben ik een partij

9-volts batterijen gaan halen (Ir) en

heb deze in serie gezet en ik heb

ztVz -vols batterijen in de aparte

houders gedaan.

Eerst dacht ik, dat hij het niet

deed, maar toen bedacht ik dat de

lampen waarschijnlijk eerst op

moesten gloeien en ja hoor, ik hoorde

wat. Na wat afìtellen deed hij het

weer perfect, althans op grote

voorwerpen, zoals een tang en oude

kanonskogels.

Ik ben doo¡ dit alles een hoop

wijzer geworden, in ieder geval over

hoe je aan bepaalde spullen moet

komen. Bovendien heb ik er een

prima werkende detector aan ove¡

gehouden en daar was het toch om

begonnen.

Ma¡t Hoffmann



Zolanger riemen gebruik zijn, zijn er ook
riemtongen in velerlei variaties gemaaku

De riemtong werd aan het uiteinde van de

riem d.mv. kleine klinknageltjes bevestigd.
Er zijn zelfs exemplaren bekend uit de

Romeinse tiid.

We kunnen ze grofweg indelen in twee types:

het sandwich type, waarbij het leer tussen
twee plaatjes metal zat en het enkele type,
waarbij de riertong bovenop de riem
geklonken zaL Zo¿ls rnet de meqste andere

kledingaccessoires en versierselen zijn ook de
riemtongen van allerlei materialen gemaak.
Ze waren van goud, zilver, brons, koper, tin,
verguld enz., afhankelijk van de status van de
eigenaar. Vaak zijn ze moeilijk te dateren
omdat de uiwoering eeuwenlang gelijk bleef.

I l4e- l5eeeuw
2 middeleeuws
3 6e - 8e eetrw
4 middeleeuws
5 l5e - lóe eer-¡w

6 l3e - l4e eeuw
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7 l4e- l6eeeuw
8 l4e- l6eeeuw
9 l4e eeuw
l0 l3e eeuw
I I 7e eeuw
l2 l4e eeuw
l3 l4e eeuw
l4 l5e eeuw



Een gebruikerstest is
niet meer dan de ervaring
van één gebruiker. Bekijk en
gebruik, indien mogelijk,
zoveel mogelijk detectors,
voordat u tot aankoop Yan
een detector overgaat.
Denk goed na (en wees reëel)
over de plaatsen waar u
hoofdzakelijk wilt gaan
zoeken en de zaken, die u zou
willen vinden.

'W'alter Keykrd

De voorgeschiedenis

In 1988 begon mijn
detectorcarrière met de aanschaf van

een C-Scope 77o.Ik kocht dat ding
ergens in een klein winkeltje in
Haarlem. Het was eigenlijk een

logisch gevolg van een al lang

bestaande inæresse.

Altijd al had ik interesse in spul uit
lang vervlogen tijden. Als kind
zocht ik al naar pijpekopjes en dan

vond ik ook wel ee ns een muntje.

TE'ORO TOITEC 2

Als beginner kende ik
niemand die een detector had.

Ik had zelfs nog nooit in het echt

iemand met zo'n ding zie n lopen.

Laat staan dat ik enig benul van het
bestaan van een vereniging had.
Zo ging ik met mijn broer op pad
door het hele land. Grote scheppen

mee, de bossen in, de heide op,

maar ook akkers, weiden, het wad,

het strand en de duinen werden niet
overgeslagen. tVe zochren een paâr

keer in de week, maar veel 6ljzon-
ders vonden we niet. ìØe hadden

eigenlijk geen flauw idee hoe we te

werk moesten gaan. lØe hadden wat
duitjes en andere voorwerpjes

gevonden, maar verder was het niks.

Op zich is C-Scope een goed merk,
alleen het rype 77o vond ik niet de

beste: hij ging niet diep, was

vermoeiend in het gebruik en de

meter Yond ik nep.

Ik besloot toen maar een

andere detector te kopen, Door een

advertentie in de Muntkoerier
kwam ik in Amerongen terecht bij
de heer \Øucherpfennig, toenmalig
importeur van Garrett. Het werd de

crn rooo. Aanvankelijk was ik
razrnd enthousiast, het zoeken gìng

r6

meer relaxed en de vondsten waren

wat beter. Totdat er zand hvam
tussen de aanluitknop. Later bleek

dat er lijm had losgelaten van het

plaaqe op deze knop. Op dat

moment wist ik dat niet en zat ik
opgescheept met een detector die

zelf besloot wanneer hij uit en aan

ging. Onder het zoeken had hij
ineens zin in een pauze en dan

schakelde hij zichzelf uit.
Als ik hec zoeken z^tw^s en besloor

te stoppen bleef hij, stinke nd

eigenwijs, ge\À/oon aan staan.

Soms had meneer zin in een

nach telijke zoektocht en schakelde

zichzelf (om kwart over vier in de

morgen) in. Er was geen land mee

te bezeilen en hij werd dan ook
veroordeeld tot een jaar eenzame

opsluiting in een kast op water en

brood (in zrjn geval zonder

batterijen). Toen probeerde ik her
weer eens, maar hij wâs nog sæeds

niet in orde. De clealer kon ik niet
meer bereiken. Uiteindelijk heb ik
zelf noghet euvel gevonden en

verholpen, maar de lol was er al

lang af. Je kent het wel: om 6 uur
opstaan, een uur rijden en dan doet
je detector het niet. Ik kon hem wel
in de sloot gooien.
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Sindsdien ben ik geen fan

meer van Garrett. Dat is mìsschien

niet eerlijk want ik heb alleen met
de cre rooo gezocht, maar ik heb er

gewoon teveel ergernis van gehad.

Misschien had ik degene met de

kinderziektes, maar ook de magere

dieptewerking en de storings-

gevoeligheìdlvâren een bron van

irritatie.
(Redactie: Sinds eind uorigjaør is de

imPort an Garrett ouer gegøøn naar

Kooistra detector¡, en is de seruice op

Gønett detectors ueer zløls het hoort

te zijn.)

Een paar jaar terug kwam ik
erachter dat er nog veel meer

merken zijn en derhalve belde ik
maar eens rond bij dealers en

importeurs voor informatie.
Ik besloot naar Enschede æ gaan

naar Gert Cesink. Daar kocht ik
twee gebruikte detectoren.

Een C-Scope 99o en de C-Scope

cs4zx. De 99o is eigenlijk de

grotere broer van de 77o. Als je de

signalen leert onderscheiden, is het
een goede detector die goede

resultaten geeft. Hij is alleen een

beetje aan de zware kant.

De 4zx is een ingewikkeld

apparaât, echter als je hem eenmaal

door hebt .... perfect! Die gaat heel

diep en de meter geeft extra

discriminatie-mogelij kheden.

lØel moest hij na verloop van tid
bijgeregeld worden door de

importeur en ondanks de

spatdichtheid trok hij toch nog wel

wat vochc aan. Desondanks heb ik
goed gezocht met deze detector.

Met deze apperaten heb ik veel

meer en veel becer gezocht dan

daarvoor. Ik zocht toen veel op

bouwlokacies en op akkers.

Daar vond ik van alles, maar vooral
zaken uit de t7e, t8e en t9e eeuw

z¡als munten, lakenloodjes, gespen,

musketko gels, gebruiksvoorwerpen,

etc. etc.. Op een gegeven moment

had ik genoeg van tweedehands

detectors en ìk besloot nieuw te

kopen. Ik wilde nu echt eens een

goede, nieuwe detector.

Kortgezegd: het werd Tesoro,

een goed merk, stevig, gevoelig met

een uitstekende diepgang.

Geen overbodige luxe, simpel te

bedienen en uitstekend presrerend,

met een duidelijke toon om wel of
niet te graven. Ik koos voor het

topmodel de Toltec z. Ik koos mede

voor dit appar^ t omdat ik wel eens

kennissen meeneem op zoektochten

en de Tesoro een makkelijk te

bedienen app^ra t is waar ze zo mee

op pad kunnen. Als reserve-detector

heb ik nog een \)Øhitet Speccrum.

Algemene omschrijving

\Øat het eerste opva.lc bij de

Tèsoro Toltec z is de meter die

boven op de steel is geplaatst en

daardoor goed in het zicht van de

zoeker staat, Deze meter stâat los

van het elektronisch huis. Dit huis

kan met behulp van een brede

stevige clip op de heup gedragen

worden. \Øaarmee, zoals de impor-
teur het stelt, de Tþsoro Toltec z het

enige topmodel is dat moeiteloos

tot heupmodel is om te bouwen.

Zelf draag ik de Toltec nooit op de

heup, voor mij is hij al licht genoeg.

ldentificatiemeter

Veel mensen zijn erg onder

de indruk aJ,s ze zien dat de meter
op een metaeldetector precies kan

aengeven ofhet een spijker, een

stuk zilverpapier, een gulden ofeen
trekoog is. Sterker nog, men kan

zich dan nauwelijks voorstellen dat

niet iedere serieuze detectoramateur

met zo'n apparaat loopt, want zo'n

magisch wonder is toch het einde?

Verbazing alom als blijkt dat toch

niet iedere detectoramateur met

zo'n wonderding rondloopt. En dan

komen de vragen,

Hoe effectief is dan eigenlijk

zo'n voorwerp-identifi catiemeter en

hoe werkt nu zo iets? Voorwerp-

identificatie is een zeer nauwkeurig

meten van de voorwerp-reaktie op

het zoekveld van de spoel. Elk
voorwerp kan op een schaal v^Ír, zeg

maar, o tot loo scoren (elke

detectorfabrikant heeft daar zijn
eigen schaal voor). Bijvoorbeeld:
een gulden geeft op de schaal

nurnmer L5 
^an, 

een trekring 18 en

een gouden ring 16. Nu is echter het

vervelende dat als je de gulden op

zijn kant \egt, deze geen zi aangeeft,

m 
^r 3o. Als de trekring verbogen

is, geeft deze geen 18 aan, maar t6.

Is het lipje van de trekring
afgebroken dan geeft het

overblijvende ringetje zo aan.Het
overblijvende lipje van de trekring

geeft 3o op de schaal, behalve over z

jaar want dan is het gecorrodeerd en

geeft het L5 
^an. 

Gouden ringen

scoren vân lo tot 40, want dìe zijn

er in alle maten, vormen en in
allerlei legeringen. Met andere

woorden, je weet nooit voor roo%o

zeker welk voorv/erp je onder je

schotel hebt, tenzij je hec opgraaft.

Doe je dat niet, dan loop je de kans

dat je mooie voorwerpen laat

liggen. Zo z'ije een x aantal

gouden ringen niet vinden als je

onvoorwaardelijk gelooft dat de

identifi catiemeter correct een
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rrekring aangeeft. En op terreinen

waar je echt oudere en bijzondere
voorwerpen zou kunnen vinden, is

het bloedlink om signalen op basis

van hun getal niet op te graven. Op
zich is het dus niet zo verwonderlijk
dat niet het hele legioen

detectora.mateurs zo'n

identificatiemeter heefc. \(/ant wat is

zo'n identifi catiemeter nu eigenlijk
waard als die niet Yoor loo7o
betrouwbaar is?

Amerika

Houd in de gaten dat
identificatiemeters vooral en veel

gebruìkt worden in Amerika, met
een historie die niet verder reikt dan
een paar honderd jaar.

De meeste detectorgebrui kers

zoeken naar recent verloren munten
en sieraden. (De echte Amerikaanse
"reliczoekers" speuren op plaatsen

a1s slagvelden van de burgeroorlog,
oude nederzettingen en ghosttowns
en gebruiken nauwelijks detectors

met i dentiÂcatiemeters.)

Waar identificatìemeters wel veel

gebruikt worden zijn recreatie-

tetreinen waar recent verloren spul
ligt. Dat betekent dat Amerikaanse

detectorfabrikanten veel tamta-m

maken over de zegeningen van

iden tifi catiemeters.

Tesoro

Gsoro is zich terdege bewust
van de beperkingen van de meter en

is in zijn produktpromotie duìdelijk
bescheiden over het nut van dit
hulpmiddel. En deze houdi'rg is

Tesoro eigen, een fabrikant mec
afkeer van overbodige (dure!)

toeters en bellen, mâar met een

Õ reputatie van goede, degelijke
f ö technick. Ten aanzien van

i dentifi catiemeters maakt Tesoro

daarmee dan ook duidelijk dat (in
Nederland) de identifi catiemeters

vooral praktisch en verantwoord
toepasbaar zijn op recreatieterreinen

zoals stranden, picknickplaatsen,
kermisterreinen, etc, etc,,

Met een goed werkende

identi6catiemeter neem je voor lief
dat er soms een dunne, gouden ring
je neus voorbijgaat. Daar staat

tegenover dat je een berg aan

onnodig graaÂve rk voorkomr.

-B,n dat is je winst: cijd en arbeid en

waarschijnlijk ook minder ergeni.s.

Je krijgt nog nachtmerries van die

trekringen.

Tesoro heeft bij zijnTokec z

gekoze n voor een (analoge) meter

Montage Yan de Toltec

De zoekschijf wordt direkr
op de meter aangesloten. De meter

kan met behulp van een verlelrg-

snoer met het elektronisch huis

worden verbonden. Als je zoekt met
het huis direkt aan de steel dan kun
je de hoeveelheìd overbodige kabel
met klittenband netjes wegwerken

rond de steel. De detector is dan

goed in balans. Op de meter is een

schakelaartje aangebracht voor een
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Twee fibula's

met een wìjzer. Zrj stellen dac je bij
(digitale) meters met een

beeldscherm afhankelijk bent van

de hoeveelheid blokjes op die

display. Meters met een wijzer
hebben geen beperking in het geven

van informatie. Die zt)n niet
gebonden aan de keuze voor een

blokje, zij kunnen om het zD ma r
te zÊ.ggen tussen twee blokjes in
staan ofop de rand van een blokje
staan. Ti:vens kunnen de

bewegingen van de wijzer in gang
gebracht door voorwerpen met
hetzelfde nummer (bijv. een trekoog
en een gouden ring) verschillen.

Deze verschillende wijzer-
bewegingen zijn te leren.

Een identificatiemeter kan dus wel

degelijk van nut zijn.

duidelij ke meterverli ch tin g.

Deze verlichting wordt gevoed door
een 9-volts batterijtje dat in hec

meterhuis een plaats vindt.
Overdag heb ik de me ter nooit
aanstaan. Alleen bij schemering zet

ik hem aan.

Bedieningsknoppen

De Toltec heeft 3 knoppen
en z schakelaars.

oN,/oFF . SENSITIVITY .

BATTERIJCONTROLE

Met deze draaiknop zet)e de

detector aan en uit.,{ls je de

detector a îzÊt, hoorje gedurende

4 seconden een heldere, harde toon

die aangeeft dat de batterijen in

goede staat verkeren. \flordt de toon
zwak of hoor jebijna niets meer



dan moet je de batterijen

vervangen. Herhaal deze test met

elke detector regelmatig als je aan

het zoeken bent. Zeker na een

kwartier zoeken. Batterijen lijken
vaak goed vol te zitten aan het

begin van een zoekaktie, maar nâ

enkele minuten energie-afgifte kan

de feitelijke capaciteit al miniem
zijn.Ikgebruik tot op heden nog

gewone batterijen maar eigenlijk
moet ik oplaadbare nemen.

Met verse batterijen lijkt de detector

nog iets feller te zijn.

Daarom gebruik ik batterijen maar

voor een paar keer zoeken en dan

ze t ik er al weer nieuwe in.

Oplaadbare zijn eigenlijk beter.

De maximale gevoeligheid

stel je in door de draaiknop

helemaal op zijn uiterste stand te

zetten. Zo staat die knop bij mij
meestal. Tênzij het niet anders kan

door de herrie. Als de gevoeligheid
(te) hoog staat, heb je meer kans op

storingssignalen. Toch hou ik hem

aan de hoge kant, want ik graaf

liever z keer te veel dan r keer te

weinig.

THRESHOLD

Deze draaiknop dient om de

grondtoon in de alle-metalen stand

af te stellen. Als je in de alle-

metalen stand zoekt, zet je deze

ongeveer op de helft. Dan heb je

een rustige grondtoon. Echter als ik
in de motion-stand zoek, zet ik de

threshold altijd op de hoogste

stand. lØant ik merk dat de Toltec

dan dieper gaat. Schakel ik dan even

over naar de alle-memlen stand om

te pinpointen, dan zet ik de

threshold weer even in het midden.

DISC LEVEL

Met deze knop kun je de

discriminatie instellen. Houd er

rekening mee dat op de laagste

instelling klein ijzer al

gediscrimineerd wordt.
De discrimin^tiezet ik meestal op

z,o. Nooit hoger dan 2,t want dan

verlies je kleine zilveren muntjes.

Als er weinig ljzer in de grond zir,

zet ik de discriminatie op o.

AUToTUNE,/NORM¡.L

Deze schakelaar werkt alleen in de

alle-metalen stand. Dan kun je

kiezen voor een basistoon die

automatisch bij geregeld wordt.
Echter als je de spoel stil houdt, met

een stuk metaal eronder, dan gaat

het hardere signaal automatisch

terug naar de basistoon. Of je kiest

voor NoRMAr., dan blijft de detector

een geluid geven zolang er een stuk

metaal in de buurt is. Dat is

makkelijk bij het pinpointen.
Deze knop staat bij mij altijd op

NORMAL.

RETUNE/ALL-MET,,/ DISCRIM.

Met deze schakelaar kies je voor de

alle-metalen stand of voor de

motion discrimi natie-zoekstan d.

Tevens kun je bij een verlopende

basistoon in de alle-metalen stand

retunen. Uiteraard hoeft dat alleen

als de autotune/normal schakelaar

tn NoRMAL staat.

GRONDAFSTELLTNG

Er zit een verborgen trimmer naast

de stekkeraansluiting. Daarmee kan

de grondafstelling veranderd

worden. Deze is door de fabriek

ingesteld. Beginners maar ook

gevorderden zonder ervaring met

een handinstelbare grondafstelli ng

wordt met klem afgeraden aan deze

afstelling te draaien. Deze staat door

de fabriek prima ingesteld.

Divercen

Voor op het paneel zic ook de

(scandaard 6 mm) aansluicing voor

de koptelefoon. Op hec paneel zit
tevens de ingebouwde speaker.

Tèsoro levert als een van de

weinige fabrikanten een grote

verscheidenheid in maten

zoekspoelen (inclusief bescherm-

kappen). Daarbijzijn alle maten

spoelen zowel in concentrische als

in wide-scan uiwoering leverbaar.

Daarmee is de detector op vele

plaatsen en in veel verschillende

omstandigheden uitstekend te

gebruiken. in het begin had ik een

probleempje met de spoel, maar dat

werd direkt door Ge rt Gesink

opgelost door de spoel te vervangen.

De standaard spoel voldoet op mijn
zoekplaatsen uitstekend. Ik heb het
(nog) niet nodig gevonden om er

een andere spoel bij rc kopen.

Gebruik

Het zoeken met de Toltec z

is erg makkelijk. Toen ik hem

kocht, was er nog geen gebruiks-

aanwtjzingbij, maar die had ik
nauwelijks nodig, zo simpel is de

detector in het gebruik. Als je zoekt,

gebruik je het geluidssignaal van het

voorwerp in combinatie met de

mete r. Een goed voorwerp, dat niet

diep ligc, geeft een goede toon en

een meteruitslag naar rechts.

Een goed voorwerp, dat echt diep

ligt, geeft een zachte goede toon,

mâar geen meteruitslag. Ligt het

goede voorwerp nog dieper, of komt
er nog wat storing bij, dan hoor je

een slechte toon en geen

meteruitslag. Dan denk je al gauw,

dat het ilzer is, maar dan kun je je

lelijk vergissen. Je moet er 6ij deze

wijfelgevallen voor zorgeî, dat de

spoel iets dichter bij het voorwerp

kan komen, zodat de detector het
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signaal beter kan interpreteren.

Dit doe je door de grond iets af te

schrapen. Maar dit zijn grens-

gevallen; over het algemeen geeft de

detector ondubbelzinnig aan ofje
moet graven of niet. Dus ook best

geschikt voor beginners.

Zo ging Dennis eens met mij
mee, een kennis van me. Ik gaf hem

de Tèsoro en zelf nam ik mijn
reserve-detector, een lØhitet
Spectrum . Ik zri: zrt de olsc op L,5,

de s¡Nsr'rrvrrv op 7 en de

THRESHoLD in het middell, met de

zoekopdracht'bij krakerige of
ketserige toon: "niet graven!".
(Je kunt met deze instelling de

tonen heel goed van elkaar

onderscheiden en je hebt dan

praktisch geen last van verwarrende

signalen, een prima beginners-

instelling.)

Zo gezegd, za gedaan, na 4
uur zoeken had hij t munten,

4 musketkogels, r ring,
z fabrieksloodjes, r lakenloodje en

nog wat voorwerpjes opgedoken.

Niet slechc voor een allereerste

zoekaktie!

Een halfjaar later ging hij
voor de weede keer mee zoeken.

Laathy nou een pracht van een

laat-Romeinse fi bula in topcondi tie
uit de grond rukken! Hij is nu ook
verslaafd. Zelfs mijn 8-jarige neele
vind de Toltec z te gek. Die houdt
dan de detector met z handen vast.

Heeft hij een goed signaai dan roept
hij mij om het op te graven.

Zovond hij op een keer een deel

vân een tinnen soldaatje. Hij vond
het prachcig!

Een kind kan de was doen.

Vondsten

Zoeken doe ik hoofdzakelijk
op bouwgrond en akkers.

Daar heeft de Toltec al heel wat
mooie vondsten gesi gnaleerd,

Natuurlijk ook munten! Om bij een

van de oudjes te beginnen: een

Keltische munt. Verder een denarius

van Antoninus Pius en een aântal

andere kleine bronzen Romeinen
(o¡t +) plus een barbaarse imitatie.

Ook vond ik ee n unieke

Merovingische munt.

Ook een Merovingisch vogelspeldje

hn¿am voor de dag.

Die schijnen ookzeldzaam re ziln
en toebehoord te hebben aan de

meer welgestelde dames. Het is er

één van een paar. Jammer genoeg

heb ik ze niet beide.

Ik liep te zoeken en hoorde een hele

korte toon. Niec hard, maar toch
wel duidelijk. De meter gaf geen

uitslag te zien. Ik besloot het
desondanks op te graven. Dit viel

niet mee.

Tot twee keer toe groef ik het op en

twee keer kreeg ìk het in mijn
handen. Ik liet het er bijna bij zitten
omdât ik dacht dat het die

maiskorrel niet kon zijn. Bleek die
"maiskorrel' een zeer z.eldzame

gouden Tiemisis re zrjnl
Het kleinste muntje dat ik in mijn
bezit heb en ook het kleinste, dat ik
ooit gezien heb. Uiteraard haalt de

Toltec ook de nodige duiten en

oude centen uit de grond.

Andere voorwerpen komen
ook naar boven. Romeinse fibulae
en andere Romeinse gebruiks-
voorwerPen.

Tot besluit

Andere zoekers die de Toltec
gebruikten, waren stuk voor stuk
enthousiast. Ik heb eigenlijk nog

nooit een negatieve reaktie over

deze detector gehoord. Ik ben van

mening dat elke (goede) detector de

ideale detector is, als je hem maar

door en door kent. Ik vind de

Toltec een erg goede detector voor
de gevorderde die geen onnodige
exrat wil en perfect voor de

beginner die een echt goede

detector wil en het op kan brengen

om met een rustige instelling te

beginnen.

Importeur: Detect Gesinþ

Metaaldetectors.

SchurinþsdruarsLueg u
754 AT Enschede

Tè1. o5j-3oo5rz

Fax. o5j-joztgz
Priþ: f 1699,-
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20
Uz
ñ
(,
:
d.
oF
UU
FU
ô

Dete(ctolrminqtie
Dick Eekhof, bestuurslid en vr00gb00k spe(¡o|iil heeft een heel leuk boekie

over bodemvondslen gemookl. Dit boekie heeft 100 poginot en bevol 175

folot von voorwerpen uil ziin privécolleclie. Dil boekie heefi een zeer

loeposelijke n00m: Dete(rtolminotie. Von olle vondsten worù u¡ileg

gegeven.

De priþ von dit boek¡e is incl. verzendkosten: f 29,95. Mook dit bedrog ovet nolr

honkrekening nunmet 33.47.65.781 von de Rohohunk te loure, onder vermeld'Lng vun

folohæk. Don zolhel zo snelmogeliik n00r u loegezonden worden.



>"
\l¡
È
\F)c+
eù
\¡
Fò

Keltische en Romeinse Munten

I Gallische Kehen, Re¡nii. Potinmunl le eeuw v

Chr Voozijde: krijgersman naar rechLs met
spær. Kæzijde: evezwijn (l) staand naar
ræhts, dærboven fibula

2 Britse Kehen, Atrebates en Regni/Verica,
l0-40 na Chr . Værzijde: stier in stoothouding
naar rechts, VERICA REX Kærziide: fìguur
stænd naar link met ta(e, rechs hoofd op
standærd.

3 Augustus, 27 v. Chr - 14 na Chr. Denarius,
lugdunum. Voorzijde: portrec naar ræhts
Keeziide: Caesare Caius en Lucius staand
frontaal met sæer en schild CL CAESARES
AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT

4 Drusus, zoon van Tiberius. Sertertius, 23 na

Chr Voozijde: twee gekruiste comucoPiae
met op de uite¡nden de hoofdjes van Drusus'
kinderen. Kæzijde: DRVSVS CAESAR Tl
AVG F DIVI AVG N PONT TR POT II,

rondom SC

5 Hadrianus, I l7- 138 Denarius. Voozijde:
portrec naar rechs Keeaiide: Aequitõ
staand naar l¡nk COS lll

Byzantiinse Rijk

6 Justimanus ll, 685 - 695 Solidus,
Consøntinopel. Voozijde: Christusbuste
frontaal. Kæzijde: keizer, scaand frontæl met
kruis en akakia

Middeleeuwse en provinciale munten van
Noordeliike en Zuideliike Nederlanden.

7 Friesland, sc€tta zonder jaartal (4. 70G750).
Væzijde: gestyleerd portret Keezijde: kruis

8 Holland, Floris V ofJan (l) Penningzonder
jaartal, Dordræht (?) Vooziide: ærret naar

links en I (of Q. COMES G (of O) ARDE
Keeaijde: lang kruis MON/ETÄJDVUD'Cl.

9 BrabanÇ Jan ll, 1294-1312. l/3 groot of
sterling zonder jaartal. Brussel.

I 0 Jan van Beieren, I 42 I - I 425. Groot zonder
jaartal Voorzijde: mpenschilden van Beieren
en Pale-Beieren Næt elkær binnen 4 bogen
+ IOH:DVX:BAVAR;FlLl: HAN:HOLIJZIZ).
Keerzijde: kort kruis met in de kwadmnten
twee leeuwen en twee helmen +

PAX:DNI:SIT:NOBISCVMZ: MANEAT:S,

I I Jacoba van Beieren, l40l- 1436. Dubbele groot
of tuin

l2 Philips de Goede als Rumard, 1425-1425
Gouden schild zonder jærtel. Vemoedelijk
geslaten te Zevenbergen

l3 Arnhem, l/4 stuiver, 1569. Voozijde:
stadsmpen MONE NOVA ARNEMEN,
rozet Keerzijde: lang kruis lN NO-MINE-
DOMlNl.69Met dank aan munthandel G. Henzen, tel. 03434-52838



MET VIJF /v\AN OP EEN*VI ERKANTE METER"
Frans Breibach
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Voorste/ling HOSTIE WONDER KRANENBURG,

dmetlngen: 85 mm hoog en 52 mm breed,

moteriool: looétin,
bevestiging oogjes

døteringl450 - 1500.
Opschrift DlT.l S.D AT.TEIKEN. yAN.KRANEN.BORCH.

Toen onlangs m'n zoekmaat Willem weer eens gezellig een

'bakkie' kwam doen, ging het gesprek algauw over de

gezamenlijke hobby en automatisch komen dan herinneringen

boven, die in dit specifieke geval alleen bij hem de mondhoeken

omhoog deed krullen. 'rWeet je nog, daar op dat hoekje"

;::ì1ö::"
geleden dat er

bij afbraak van

een hoekpand in de oude Dordtse
binnenstad een hevig gedrang plaats

vond op eeq "vierkante meter".
Plaats van handeling -
Augusteij nenkamp, hoek Lastige

Eendstraat - historische straatna-men

uit reed.s lang vervlogen djden.
Volgens archiefstukken zou in't jaar

n75 door de Hollandse graaf
Floris v hier een groot terretn

geschonken zijn aan monniken om
een klooster te vestlgen.

De naam hiervan zal duidelijk zijn:
hec Augus tij nenklooster.

Eeuweniang hebben de monniken
hier hun werkterrein gehad, doch in
de r6e en r7e eeuw is het

grondgebied prakdsch vol gebouwd
door stadsuitbreiding. Van het
uiteindelìjke grondgebied van de

monniken rest alleen nog de

(herbouwde) kloosterkapel en wat
bijgebouwen . Yóór de renovatie van

deze oude buurt waren hier de

typ ische'achterafstraatj es' met
bouwvallige huisjes, waarin de

opslagmagazijnen van lompen- en

metaalhandelaren gehuisvest waren.

In de jaren'7o-'9o was'groot-
stadsherstel' het nieuwe toverwoord.

ïjdens het sloopwerk van de

tamelijk zware funderingen onder
voornoemd hoekpand, stond

menigeen al handenwrijvend te

popelen om aan de slag æ gaan.

Zouhet dan hier liggen? ...

Het vrijgekomen stukje grond zal

zeker niet groter dan zo'n 5 x 7
mecer geweest zijn (een vierkante
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meter? Nou ja!). Bijna klaar zijnde

met het grondwerk, trok de

dragline-machinist to c overmaat van

rarnp eerst nog (met het nodige

vuurwerk) een stroomkabel naar de

Filistijnen... Er zat niets anders op

dan te wachten op de reparatieploeg

van he t c.E.B., die snel terplaatse

was erì het karwei gelukkig vlot
klaarde. Cewapend met lâarzen,

detector, schop en 'n opbergzakje

voor "je kan nooit weten", betraden

we dan uiteindelijk het stukje

grond.
Met'n man of vijf op zo'n klein

stukje grond heeft toch iets van een

treffen der'rivalen'. De bodem was

terplekke tot minstens twee meter

diepte' omgezet' door de dragline.

Lekkere vette gitzwarte grond met

een, wat zich liet aanzien, hoopvolle

inhoud. De vondsten vielen voor de

mee.sten onder ons tóch wat tegen,

\Øel het gebruikelijke kleine spul

zoals knoopjes, gespen en wat

munten en rekenpenningen.

Maar men verwachtte eigenlijk

materialen uit nog vroegere periode.

Als vanzelf rouleerde men

regelmatig van positie, want ligt het

niet hier, dan ligt het mogelijk wel

daar.

Een overwegingsmethodiek die wij
allemaal zo hebben, denk ik.
Pstt... Frans ... bijna fluisterend

werd mijn naam gesproken door

\Øillem, die naast mij stond. In de

rìchcing van mijn buurman kijkend,
toonde hij mij wat hij net âan een

flinke zwarte kluit aarde had

ontfutseld. Schertse¡ld roepen we

wel eens naar elkaar wanneer

iemand 'te' aandachtig naar iets

staat te kijken dat net uit moeder

aarde komt: "zltten er oogjes aan?",

Nou, in dit geval zaten er wel

degelijk'oogjes' aaî. Het zal,

mischien voor een buitenstaander

wat cryptisch overkomen maar we

hebben het over een pelgrims-

insigne. Zijn vondst was op een

klein uitgebroken stukje na, bijna
ongeschonden. Nieuwsgierig

geworden, kwamen de rivalen even

'kijken met de handen'. Een vondst,

waar later van zou blijken,van grote

importantie. Ze ker omwille van de

tekst die rondom loopt en in z'n

geheel goed leesbaar is. Uit de

tekstband blij kt ondubbelzi n n i g

waar het insigne valì oorsprong

vandaan komt: rlnN¡NBoRCH.

Ja, echt een vondst om knap jaloers

op te worden,

Visioen

De'man met de gouden

handjes'die z'n gedachte alleen nog

maar bij het hemelse kleinood kon

houden, vond al stârend naar de

restanten vân wat ooit een ruimte
tussen twee muren van eeuwenoude

panden was geweest, ook nog een

klein r8e-eeuws vogelfluitje van

steengoed. Het ongeveer 5 cm hoge

gave (water?)fl uitje stond'gewoon'

rechtop in het zand. Alleen zljn arm

moest hij strekken, om hec in
onrvangst te nemen. Zouhij een

visioen hebben gehad? Hij kon mij
de verzekering geven dat daar geen

detector âan te pas was gekomen.

Het voorval zal ook niet op vrijdag

de dertiende zijn geweest.

Buiten wat wij een beetje arrogant

nogal eens'k¡uimelwerli noemen, is

er die dag weinig ongewoons meer

gevonden. Het pelgrimsinsigne is

door \7ìllem met een TR 44o

gevonden Dit is een reeds wat ouder

type detector van C-Scope.

Hier blijkt weer eens uit, dat er ook

leuke vondste n zijn te doen met

eenvoudig'gereedschap' mits aan de

voorwaarde "op de juiste tijd en de

juiste plaats" wordt voldaan.

\Øat de schrijver dezes, die

dag zelf gevonden heeft?.....

Onbelangrij k waarschij nlijk want ik
ben het al vergeten.

Op het insigne van het

Heilig Kruis van Kranenburg,

Duitsland (ten z-o van Nijmegen

net over de grens) waar het van

oorsprong vandaan komt, zien we

in drie scènes te beginnen bovenin,

hoe een herder neerknielt voor de

priester om de communie te

ontvangen. In de onderste helft
links is te zieî hoe de herder de

hostie verbergt in een boom. Aan de

rechterzijde van het insigne zien we

hoe bij het kappen van de boom

een kruisbeeld tevoorschijn komt.

r 23
Literøtuur:

Heitig en Proføan noo laat- É
middeleeuwse insignes uit de colkcti" È
H,J.E.uan Beaningen te Cothen t
Rotterdøm Pøpers deel wn door HJ.E. P
u. Beuningm'òA,M. Kolleweij, 

H
rnw 9o-9o06769-8 ô
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De grootste van Tuid Nederland
Alle modellen uit voorraad leverbaar

VOORJA{RSfu[NBIEDING:
Nu bij aankoop van een nieuwe

onderwater detector

Tesoro Stingray of White's Surfmaster

waadschep (r.v.s.) en landschep
(of 10% karting)
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n de eerste week vatr

juli, net toen iedereen

dachc, dat de zomer

v^n 1994 zich opnieuw
zov ga n verdrinken in een

zondvloed van water, brak de zon

door. Niet 7n m^ar even, nee 7
weken lang kregen we een hittegolf
over ons heen die we niet snel

zullen vergeten. Half Nederland

spoedde ztch naar zee en ander

zwemw 
^teÍ. 

Terwij I voetballend

Oranje door hicte en

halfslachrigheid ten onder ging,

verkneuterden zich hier de

detectoramateurs over een nieuw

zoekseizoen op de stranden en in

het water. \Øat moest er al niet

verloren zìjn?l

Hec was eigenlijk helemaal

niet de bedoeling in de nazomer, na

zoveel hitte nog naar Spanje afte
reizen. Maar toen mijn vrouw en ik
op een fris middagje een paar uur

hadden zitten blauwbekken op een

terrasje, terwijl de kinderen zichin
een speeltuintj e vermaakten,

besloten we alsnog en wel met grote

spoed naar de zon afte reizen.

Onderweg in een klooster dat op

een sprookjeskasteel lijkt, geslapen.

In tegenstelling tot de rest van

Frankrijk, was het er heel goedkoop.

Na een dag autobaan is de

weldadige rust die er na 8 uur
's avonds heerst een verademing,

Om half tien is het bedtijd.

Na een zondvloed bij Orange

en bij Barcelona komen we op onze

vaste vakantiebestemming, iets

onder Allicantej aan,

Vrijdag z6 augustus 1994

Sinds mijn boek: 'Succesvol zoeken

met de metaaldetector' eind 199r

uitkwam, heb ik weinig meer

Êegin septembe4 detopdrukte is voorbr¡

geschreven. \Vil dat zeggen dat ik
ook niet meer zoek? Integendeel zou

ìk zeggen, maar ik ben er niet de

persoon naat van alles uit mijn
duim te zuigen, dus duurt het even

voordat ik weer voldoende te

vertellen heb.

Vandaag moest ik denken

aan een oude bekende van me, Jozef
Goddaert uit Zwijndrecht, België.

Hij liet in Detector Magazine eens

een muntenrecord optekenen.

(Later opgezocht: nr rzvan dec'93.

In 6 zoekuren noteerde htj 279

munten met een waarde vân logo
BFR, ongevee r f \o,- Gemiddeld r

munt op r minuut en 17 seconden.)

Ik geloof niet, dat ik dit
record vandaag heb verbroken,

maar de hoeveelheid geld mag er

toch wezen, In 3 uur voor f 6o,-

aan Spaans geld bij elkaar gezocht
(47 munten en zzilYeren ringen).

Hierbij aangetekend, dat ik
vânwege gloeiendzand-voetbran d

(zie 'Dikke Vandalen') ook nog een

h¡¡artier aan de schaduwzijde van

een srrandtentje heb moeten

schuilen voor de zon. Dit korte

intermezzo legde me overigens geen

windeieren. Na even te hebben

geouwehoerd met hct barpersoneel

over mijn hobb¡ voelde ik me vrij
genoeg om vân de gelegenheid

misbruik te maken en op het bijna

verlaten zanderige zi tterras ce

zoeken.

Het is natuurlijk logisch, dat

op dergelijke plekken, waar veel

betaald wordt, meer ligt dan elders.

Maar tot mijn grote verbazing

plukte ik in "no time" 4 munt-
stukken van 5oo pesetat uit het

rulle zand (meer dan f zS).
Achteraf vraag je je af, hoe het toch

in godsnaa"m mogelijk is, dat ik die

strandtentplekjes nooit eerder heb

ontdekt. Maar ja, in voorgaande

jaren gingen we in februari, april of
mei naar Spanje. En in het

voorseizoen is er geen kip op het

strand, dus strandtentjes staan er

dan ook niet.
In die jaren zocht ik vooral in
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D"y"&ÆÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIT - VERHUUR
Pí6ter Maorsslhat 12 1777 Ap HíppolytuÊhoof

TELEFOON 02279.3286

C-Scope detectors nu sterk in prijs verlaagd

Oude

priis

f 299,-

369,-

829,-
aqq _

1199,-

16+9,-

1999,-

1529,-

2499,-

2699,-

3 jaar garantie.

De meeste types uit voorraad, ander binnen 48 uur.

Franko levering onder rembours.

Leden 5olo korting.

Nieuwe

Pfl.'sTyp.

CS 220

cs 5s0

cs 660

CS i/O

CS 990

CS 2M

cs 1220

CS PROMET 3

CS 2MX
CS METADEC 3

CS 5MX
CS4ZX

Ve rschil

f 2ee,-

369,-

599,- (nieuw)

6ee,- f 130,-

799,- 200,-

899,- 300,-

999,- 650,-

1295,- 70+,-

1299,- 230,-

1+95,- 1004,-

1599,- (nieuw)

I 995,- 704,-

UW PARTNER

IN SCHATZOEKEN

NIEUW!!

CSsMX
Voor vrijblijvende informatie enlof demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 04105 - 12949, Fax 04105 - 15658

STEENBERGEN DETEGTORS
Verkoop - inruil - opsporing - 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-S,
Tel. 01 140 - 19756 of 16503
vanuit België Tel. 00-31 .1 1.40.19.756 of 16.S03.

HT

lem4nd, die nog wat tijd over heeft om regelmatig te vergaderen en mede het beleid nn de vereniging

te bepalen. Uíteraard wordt verwacht, dat diegene een eigen inbreng heeft en zelfstandig een taak

binnen het bestuur kan uitvoeren.

We zoeken bij voorkeur een man of vrouw uit een van de noordelijke provincies, dit i.v.m. de reistijd.

Reacties gnag schriftelijk aan L Hæk, Ietveld 12, 9202 Ll'l DRÄCHTEI{.

Een sterk bestuur is nodig om het zoeken in de toekomst veilig te stellen. Dit is in aller belang.
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muien, veroorzaakt door hevige

regenval.

De situatie nu, in de ze helft
van augustus, is dus heel anders.

Het toeristisch hoogseizoen is

weliswaar bijna rcn einde, maar de

stranden ztjn nogmooi en breed en

onaan getast door de win terstormen.

De stranden onder Allicante

schijnen in het voorjaar door een

Nederlan dse baggermaatschappij

opnieuw te zijn opgespoten en zijn

breder dan ooit.

Overdag begint de drukte

rond u uur. Tussen 2 en I uur
's middags is het rustig omdat veel

Spanjaarden dan het strand

verlaten. De eerste badgasten

zoeken een plaatsje vlak aan het

water op de zandrug. Daarachter

waar de stranden heel breed zijn, zie

je dan een eenzalrle, zinderende,

gelezandvlakte, waar niemand zit,

Het geld dat ik nu gevonden heb op

het scrand en bij de strandtent is

voor 9oo/o schoon. De vieze

munten, hoofdzakelijk oude 5 en z,
peseta-stukken dateren

waarschijnlijk van vorige seizoenen

en zi)n in kontakt geweest met

zeew^te\ waardoor er bruine,

zweLÍLe of zelfs groene aanslag op

komt.

De eerste cwee zoektochtjes

in het water van mijn geheime baai,

die blijkbaar nog niet door Engelse

zoekers is ontdekt, leverde tot
dusver 3 gouden ringen op.

F-en klein kinder-zegelringetje, een

gladde herentrouwring en een hele

dikke getordeerde r8-karaats ring,

vervaardigd van drie verschillende

kleuren goud, Aan geld leverde die

6 uur zoeken me z17L peseta's op,

64 munten in totaal.

Zoals gewoonlijk lag het meeste

tussen knie en borsthoogte, dieper

het water in leverde beduidend

minder goede signalen op. Aan de

waterkant ìn het enkeldiepe water

trof ik veel troep aan en merendeels

weinig waardevolle muntjes.

Hoewel de baai redelijk groot is,

heb ik dezein 6 uur toch al aardig

platgezocht. (Bij mijn laatste bezoek

vond ik in heel ondiep wacer

overigetrs nog een heel mooie zware

r8-karaats gouden hanger met een

sterrebeeld).

In de baai zocht ik
's morgens van half 8 tot half rr,
tegen die tijd wordt het drukker en

hou ik het voor gezien. Dan is het

tìjd om met mijn gezin een broodje

te eten en koffie te drinken, een

eind te zwemmen of te snorkelen.

Het is tenslotte vakantie en gee n

werkkamp!

Toen ik met het eerste

vondstenzakje vol smerig geld thuis

kwa.m, wis¡ ik wat ik uit Nederland

had vergeten mee te nemen, de

tumbler, om alles in schoon te

draaien! Nu was ik toch weer bezig

met schuursponsjes de roo en de

5oo peseta-stukken schoon te

schuren,

Donderdag r september

Zes uur op; het is nog stikdonker.

Ben ik gek of zo? Ceheel tegen mijn
natuur, sta ik toch op, drink een

glaasje melk, eet een cakeje, pak

mijn vondstenzal<1e, trek mijn
sokken, gymschoenen, Tlshirt en

korte broek aan. Het is nog net zo

heet als gisteravond. Het koelt hier

op het ogenblik 's avonds gewoon

niet meer af. 's Nachts z ^reet 
je nog

harder dan overdag, het is gewoon

te gek, blij dat ik in Nederland
woon. Voorzichtig, om de rest niet

wakker te maken, sluip ik het huis

uit, stap in de auto en rij weg.

Een gevoel van grote vrijheid
verfrist mijn geesc. Na een kort en

bochtig ritje door de heuvels kom ik
bij de beoogde Playat, waar elke

Joo meter een strandtentje is

gepoot. Tot mijn grote verbazing

zijn de tentjes fel verlicht en de

luiken geopend. Om niet voor ee n

dief in de nacht te worden
aangezien, besluit ik zolang het nog

donker is, op de strandwal langs het

water te zoeken.

Langs de waterlijn echter

heef¡ een schoonmaakmachine a.l

drie baantjes getrokken, dat is mooi

shit! Ik heb die dingen altijd al eens

van dichtbij wil.len zien, om ce

weten hoe zoìets precies werkt en of
zo'n machine ook de muntetr uit

het zand zæeft. Maar na een paâr

keer zwaaien, krijg ik echter toch

een signaal. Met mijn voet schuìf ik

een laagje aan de kant en na enig

gefriemel in het klamme zand, krijg
ik een munt te pakken. Heb er al

genoeg gevonden om te voelen dat

het zo'n dik honderdje is. Hoera!,

deze strandmachine pakt gelukkig

nie t alles weg! Na een minuut of
wat komt het ding met volle

schijnwerpers op me af.

4 keer goud uit de booi.
Y
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Eerbiedig ga ik aan de kant en vraag

me af, of de chauffeur zich afvraagt,

waarom ik gaten graaf in ztjn fraaie

egalisatie-kunstwerk. Verder maar

weer. Ik heb, om zo min mogelijk
zllverpapier te hoeven opgraven de

discriminatiestand op j gezet.

Couden ringen kun je dan ook wel

vergeten. Maar jarenlang zoeken op

de Spaanse stranden heeft me

geleerd, dat je zelden goud vindt
boven de waterlijn. Meer munten
zien de glorende ochtend, maar ook
rekringetjes en zelfs proppen

zilverpapier en flesdoppen zijn aart

het werk van de machine ontsnapt.

Intussen houd ik de

strandtent, die ik nu langzaam

nader in de gaten. Twee kerels en

een oude herder hangen er rond.
,A.ls het licht wordt, sluiten ze de

luiken van de tent, doen het licht
uit, maken een babbel met een jong
ventje die het plankier begint
schoon te vegen, stappen in een

âuto en rijden weg. Het moeten
nachtwakers geweest zijn, besef ik.
Het is ongeveer half acht en dit lijkt

Het resu/toat von 3 uur
zoeken bij een strondtenge

V

me het tijdstip om mijn jacht op

het grote geld te starten.

"Hola" groet ik de drukke
veger. Hoewel ik nog altijd
nauwelijks een woord Spaans

spreek, neem ik aan, dat hij, met
zijn blik op mijn Bandido, vr^ gt
wât je met zo'n apparaat kunt doen.

Ik diep wat kleingeld op uit mijn
vondstenzakje en laat het hem zien.

Uitzìjn woordenvloed maak ik op,

dat hem zoiets ook wel wat lijkt,
"Si si" zeg ik vriendelijk,
De zoektocht begint.
ZoaJs verwacht vliegt de ene na de

andere munt uit het zand. Elke keer

als ik me buk, stopt het geveeg.

Têr geruststelling laat ik hem ook
wat dubbelogige trekringetjes zien.

Ik wil hem niet de indruk geven dat
hij daar voor lul bezig is. Een lichte
schaamte overvalt me, want ik weet,

dat ik op dit moment minstens lo
keer zo veel per uur sta te verdienen

dan hij,

Na een half uur intensief
baantjes trekken, besluit ik alle

trekringetjes uit te schakelen.

Een klein experimentje leert me, dat

ik de honderdjes en de

vijfhon derdjes evengoed blij f
vinden, ook al lìggen ze op hun
kant. En jawel hoor, nu is bijna elke

piep raakl Eén keer zwaaien, twee

keer graaien zou Ruud de Heer

zeggen. De geldkoorts slaat nu echt
toe en ik werk als een bezetene mijn
baantjes al bijna elk signaal levert

me, omgerekend, f r,4o of f 6,5o

op. Mijn vondsten-zakje zakt me

door de muntenvracht over mijn
billen, zodat ik deze strakker om
mijn middel moet binden.

Na anderhalf uur heb ik het
hele vierkant aan de zeezijde van het
strandtentje, waar de tafeltjes en

stoelen staan, afgezncht. Het is op,

en de waas trekt langzaam weg,

wauw, r¡r'as me dat werken! Om af te

koelen, zoek ik nog een halfuur op

de strandwal, Maar de concentratie

is duidelijk weg, went meer dan 3oo

pesetaì vind ik niet. Tègen half tien

is het welletjes en stap ik van het
inmiddels flink winderig geworden
strand. Op naar mijn gezin en naar

de kof6e.

Tiots laat ik de buit aan mijn
vrou\M zìen. "Zo, heb je dat allemaal

gevonden" zegt ze verbaasd. "Laat

mij dat maar eens tellen". Na het
ontbijt wordt geteld. Het prettige
van dit geld is, dat het allemaal in
het droge zand heeft gelegen,

schoonmaken is niet nodig. Na een

grondige telling blijk ik in totaal

3 uur zoeken ro.777 peseta's te

hebben gevonden, zo'n f r4o,-.

9 van too, zYan Loo, tJ vân too,

) van 5o,7 van zt klein, 13 van zS

groot, r van ro, rLvan 5 klein, 9 van

5 groot, rz v^n r pes. In totaal dus

r20 munten,

Yrijdag z september

Met de auto de bergen in gereden,

naar Callossa, alwaar onze

honingleverancier Francisco

Berenguer zijn zaken drijft.
Ceopend vanaf ro uur. Net als we

ons zorgen beginnen te maken over

zrjn gezandheid komt hij om

twintig over ro aangesjokt. \Øe zijn

de eerste klanten. Na veel geproef

en geklets (Francisco spreekt 4
talen!) hebben we zr grote en t
kleine potten honing uitgezocht.

Ierwat gespânnen vraag ik hem of ik
met klein geld mag betalen.
"Natuurlijk, klein geld is ook geld"

antwoord hij genereus. En ik betaal

de beste man met mijn honderdjes

en vijfhonderdjes die ik gisteren heb

veroverd. L6 potten goudgele

honing, genoeg voor een heel jaar in
een paar uurtjes bij elkaar gezocht,

mijn gevoel van triomf kent
nauwelijks grenzrn! \Øat een kind
ben ik toch nog, èn een echte

Hollander.

Naschrift

Het record van Josef Coddaert met

279 mvnten in 6 uur, per uur dus

46,5 munten staat dus nog steeds.
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In geldwaarde is zijn record wel

gebroken, hij vond ongeveer f 25,-

per uur, en ìk f 47,- pet .u:'tr.

Maar gezegd moet worden, dat het

beslist moeilijker is. om een zesurig

record te breken, dan in drie uur

meer dan de helft v^n L79 munten
te vinden!

Zijn record had ik op 4
september zeker kunnen breken,

door 's morgens de resterende

strandtentjes af te zoeken.

Het lot besliste echter anders. In de

tussenliggende tijd moet het strand

door een horde Engelse

strandzoekers overvallen zij n, want

alle strandtentjes waren afgezncht,

zelfs de trekringetjes waren weg!

Een mooi Nederlands spreekwoord

ìs hier op zijn plaats, maar ik kan er

niet zo gauw opkomen, ha, ha!

Cert Cesink

Deelname:
Locatie:

tOWtAND' RATTY
8,9 EN lO SEPTElv\BER 199,

Open internationaal zoekweekend voor detectorhobbysten uit

binnen- en buitenland met land- en waterzoekwedstrijden.

leden "De Detector Amateur", niet-leden en buitenlandse gasten.

Recreatiecentrum "Het Stoetenslagh", Elfde Wijk 42, Rheezerveen-Hardenberg (Ov.)
Schitterende camping met o.a. grote zwem- en surfuijver, kantine, restaurant, snackbar,
supermarkt, wasserette enz.

Dit wordt een weekend om niet gauw meer te vergeten. Sponnende wedstrijden op een grondioos zoekveld met notuurlijke vondsten,

strondwedstrijdenenvoor demensen dienietbongztlnvooreensÞatjewater,uniekewoterzoekwedstrijden.DuszwembroeK
woodpok of su(þok meenemen. Doarnoost hebben we u¡teroord weer een determinotie-team, de diyerse stonds von de imponeurs,
op zaterdogovond de trodttionele bingo en notuurlijk weer heel veel prijzen.

vRTJDA'G
20.00 lnschrijving

2 f .10 Strandwedstrijd

W ijzigt nge n vo or b eh o u d e n.

Prijs deelname wedstriiden (excl. camping): Taterdag f 15,- p.p.

Zondag f 15,- p.p.

Sy'eekend f 27,50 p.p.

Deelnemers die alleen zaterdags of zondags komen en niet overnachten dienen f 2,- p.p.per dag toegang aan de camping

te betalen.

Voor de mensen die het hele weekend komen, zijn er oþ deze gezellige comÞ¡ng diyerse mogel¡jkheden om te
overnochten. Cezellig komperen oÞ groot zoekersveld; stocorovons; bungolows en trekkershutten.

Huisdieren n¡et to€gestoan. Tar¡even z¡e Detector Mogazine nr. 20.

Wilt u zoveel mogelijk uw leg¡t¡motiepds rneenemen, om het inschrijven te vergemakkeliþn.

PROGRAMMA
ZAT
9.00

I t.00

ERDAG
lnschriiving

ZOND
9.00

Opening weekend l0-30- 12.00

Wedstriid (land) 12.00- 12.45

JeugdwedstrÌid I 3.30- 15.1 5

Wedstri;d (water/strand 15.45

Priisuitreiking

Bngo

(aan de zaal)

(aan de zaal)

(aan de zaal)

AG
lnschrijving

Wedstrijd (land)

Jeugdwedstrgd

Wedstri¡ d (water/strand)

Prijsuîtreiking en

afsluiting weekend

29
Uz
ñ
(J

:
d
o
t--
UU
t--U
ô



Voor de in het volgende nummer te plaatsen rubriek "Vraagbaak"
kunt u tekeningen en/of foto's van voorwerpen of munten,

waarvan u zell niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 47, 8501 TL Joure

Beste heer Eekho4,

Heel erg bedanktvoorde de-

te¡minatie en een prachtig fo-
toboek. Ik ben er erg blij mee.

Hierbij weer wat tekeningen

van voorwerpen die ik kort-
geleden gevonden heb.

Ik hoop, dat u de voorwerpen
kunt determineren. Ik heb

gecracht ze zo duidelijk mo-
gelijk weer te geven.

Met vriendelijke groet,

D.l. Kamperveen

haakje, waarschijnlijk uit de

r6e eeuw. Maar deze heeft een

dikke ring boven de midden-
stijl en het heeft een gat. 'Wat

is de functie van dit oogì Een

gordelbandeliergespl Zo'n
gesp had ik nog nooit gezien.

Komt dezc vaak voor?

Metaal: brons.

Vindplaats: Leidschendam.

rc: Dit lijkt op een gesp, maar

daar is ie te groot en te zwaar

voor. Zie de aangegeven ma-

ten. De randen zijn schuin en

scherp.

Het materiaal is lood, de

kleur is donkergrijs.
Vindplaats: Voorschoten
(buitenplaats uit ryeh\e
eeuw,

| ß-l
t- /rô-- ,

to: Dezr bril is voorzien van

z koperen plaatjes met daar-

tussen ijzer. Het plaatwerk is

erg dun en valt bijna uit el-

kaar, ook door de roeswor-

mingvan hetijz.er. 'ùØat is dit
voor een rare brill \Øeet u er

iets vanaP

Vindplaats: Leiden in een

park.

Beste heer Kamperueen,

Tekening lA: Ditis een soort
klink- of popnageltje om leer

vasttezetten (ofvoor de sier)

in het paardentu¡g. Het is

geen hout wat er tussen zit,
maar een stukje leer.

Datering: I 9el20e eeuw.

Tekening lB: Dit is een kop-
pelpassant. Deze werden aan

de riem (gordel) geschoven

en díenden om de riemtong
bii de riem te houden. Aan het
oo8 werden voorwerpen
(kettingen, degens, dolken

enz.) vastgemaakt. Op oude
schilderijen ziin deze voor-
werpen regelmatiS te zien.

Datering l7e eeuw.

Tekening lC: Dit is een frag-

ment van een spouw/muur-

rooster. Men komt deze nog

tegen in oude woningen on-
der in de gevel. Vaak zijn ze

van iizer. Tegenwoordig zijn

ze van plastic, dus die vind je

niet meer mei de metaalde-

tector.

Tekening lD: Dit is de pak-

king, dus de afdichting, voor

een spruitstuk van een ma-

chine. Welk type machine

weet ik niet, maar wel heb ik
zoiets op een tractor gez¡en.

De datering is naar miin me-

ning 20e eeuw.

\Øaarde heer,

Gaarne zou ik enkele dingen

van u vernemen.

r: Dit is een wapen, deze is bol
aan de voorkânt. De achter-

kant is wat hol, niets te zien

van een speld ofafgebroken
punten oÊ,o. De kleur is geel-

achtig. Hoe oud is dit en wat

kan het zijn?

a

t
Ár$L

JI;
oiNIm

z+

l/øo

--r---fi+ttÈ-
\,,

re: Doorsnede is rz mm.
Dikte van de schijven is z
mm. Het hout emrssen is 5

tot 6 mm. Het materiaal is
brons.

Vìndplaats: Leidschendam.

VëòR
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z: Dit is wel een speld of iets

wat erop lijkt. De voorkant
heeft 5 puntjes van glaspasta.

,A.an de achterkant zitten wel

puntjes waar een speld aan

bevestigd kan hebben geze-

ten. Hoe oud zou dit kunnen
zijn?

3: Dit is een ridderfiguur.
De onderkant is wat afgebro-

ken. Hoe oud is dit en war
stelt het voor?

4: Dit is een mineraal. Mooi
groen gekJeurd aan de bui-
tenkant. Er zit geen enkel

glad kantje aan en her is mooi
om te zien. Allemaal bultjes,
gaatjes, heuveltjes en kanel-
tjes. Hoe komt zoiers hier in

de buurt terecht en hoe oud
is het? Het gewicht is een t/z
kg.

Hartelijke groeten,

E. Kloezeman, Olst

Geachte heer Kloezeman,

Bij uw schets nummer I mis-
sen naar miin mening de

zijstukken. Het is het mid-
dengedeelte van een kast- of
kistbeslagstuk. Bekijk de zij-
kanten goed en u zult zien, dat
die gebrokkeld zijn. De date-
ring is begin l9e eeuw.

Nummer 2 is een zogenaam-

de schijffìbula. de puntjes op
de achterziide zijn de restan-

ten van het oogje en het ge-

deelte waar de naald aan vast-
zat. Lectuur: succesvol zoe-
ken met de metaaldetector
van G. Gesink. Datering: 6e

tot 9e eeuw. Wii verzoeken
u deze vondst aan te melden
bij de provinciaal archeoloog
of de AWN.

Nummer 3 doet mij denken

aan een nar of een Franse sol-

daat. Kinderspeelgoed, date-
ring l9e eeuw.

Nummer 4

Een onderdeel van het muse-
umcomplex inJoure is het ou-
de fabrieksgebouw van de

geelgieterij. Hier rond deze

fabriek en in de weilanden
treft men deze brokstukken
koper/brons wel aan. Dit ziin
de zgn. slakken, die de
vreemdste vormen aan kun-
nen nemen. Het belangrijkste
is waar u dit stukvond en de

vondstom stan dighed en.

Dit is misschien van archeo-
logisch belang. Graag hoor ik
dat van u. Dit alleen om
advies te geven voor een

eventueel onderzoek.

Geachte redactie,

Hierbij een fotokopievan een

pelgrimsinsigne, dat ik vorig
jaar in Leiden gevonden heb.

De foto is gemaakt door dhr.
Van Be uningen. Volgens

hem is het een afbeelding van

een (nog) onbekende heilige.

Het dateen uit r r35o.

Misschien is het leuk om de-

ze fotokopie te plaatsen in uw
blad.

Verder heb ik nog een munt-
je gevonden, dat ik niet thuis
kan brengen. Het materiaal is

zilver en de ware grote is on-
geveer gelijk aan een dubbel-
tje. Craag uw mening hier-
over. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

]erry Bouter, Zoetermeer

Als iemand weet wat voor
heilige hier uitgebeeld wordt
dan horen we dat graag!

De tekening van het munt¡e

hebben we naar het K.P.K. te
Leiden gestuurd. Zodra we
iets weten, hoor je ervan.

Beste Dick,

Onlangs heb ik bij een kasteel

eerÌ paar vondsten gedaan,

maar er zit iets bij, wat ik nog
nooit heb gezien.Ikhoop dat
je me kunt helpen. Bij voor-
baat dank.

Onole'Llú-.¿

t)o tr¿,r [io^l

Jack Gielen, Meijel

Beste Jack,
Aan de hand van ie schetsje

heb ik helaas niet op kunnen

maken of het gat in het voor-
werp door het geheel heen-

loopt. Hierdoor ontstaan nu

verschillende mogelijkheden.

Oud is het in iedergeval nieg

dit gezien het stempel 9 l/2.
Als hetgat doorloopt, bestaat

de mogelijkheid, dat het een

onderdeel van een siervaasje
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geweest is. Ook kan het het

voetstukie zijn van een minia-

tuur kel(e. Zie liter¿tuur:

Schatten uit de Schelde van

het Markiezenhof - Gem. mu-

seum Bergen op Zoom (blz.

7l en 72). Er zijn overeen-

komstige vormen bekend van

aardewerk. Loopt hetgat niet

door, dan liikt het een kan-

delaartje en zou het kinder-

speelgoed kunnen zijn. een

goede foto zou meer uitsluit-

sel geven. Meer kan ik u nu

niet vertellen.

Besc Dick,

Hierbij stuur ik je enkele te-

keningen. Deze voorwerpen

heb ik al langer in mijn bezit,

maa¡ ik weet niet wat het zijn
en waarvoor ze gediend heb-

ben.

t7 cH
sÊæo

ßotlgtrnpr
Voorwerp e is een hamenje.
'lü'aar heeft het voor gediend?

Kun je iets zeggen over de

leeftijdì Het is helemaal van

ijzrr.

V-nr¡jJ, fr"Lo:,d"

Voorwerp e is van lood. Ik
denk aan een loden label.
\ùØat is de leeftijd?'\Taarkomt
het vandaan? Zijn er veel van
zulke loden bekend?

Voorwerp c is mijns inztens

.incomleet. Ik denk aan een

ldosjehouder. Is he t dit niec,

wat is het dan we[? Hoe ziet
het er heel uit en van welke

leeftijd is het?

Voorwerp D, geen ideel Zelf
zitten we te denken aan een

soort spansleutel voor een

vuurwapen. Op dezelfcle

grond vond ik musketkogels

en vuurketshouders en een

deel van een zwaard of iets

dergelijks.

Alvasc bedankt.

B. Tigelaar, Balkbrug

Geachte heer Tigelaar,

"Eindelijk" zou ik willen zeg-

gen. Er worden dus toch nog

steeds ijzeren voorwerpen

met de metaaldetector ge-

vonden. Het door u gevon-

den hamertie is geen hamer
(tekening A), doch dit is een

muurhaak om een luik voor
het raam (blinde) mee vast te

zetten, als die open stond. ln

het gaatie stak men een pen

of spiiker tegen het dicht-

waaien. Datering is l9e/20e

eeuw.

Net zoiets is het voorwerp
op tekening D, doch deze is

voor een boeren krukstel.

Deze werd in de muur gesla-

gen het liefst in een voegof in

het hout van een koziin.

Tegenwoordig ziet men ze

nog in de iizerzaak of bij de

siersmid.

Tekening B is een voor ons

onbekend stuk lood. Ook
heeft u de afmeting n¡et weer-
gegeven. lkneem aan datu op

ware grootte getekend heeft.

Het wapen hierop is van de

stad Zwolle.

Tekening C is een gouden

hangertje. De datering is zo

helaas niet mogeliik.

L.\
i'iË51 \w

Omschrijvìng:
I Muntsoort
2 Competitie
3 Waardevolle vondst
4 Spitgerei
5 Plaats van laatste

zoekweekend
6 Plaaa waar voorwerpen

worden tentoongesteld
Sieraad
Kuststrook
Oudheid-onderzoeker
Hobby
Schoonmaken
Zoekveld

7
8

9
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De oplossing stoot in de vette kolom.
Oplossing opstur€n oÞ een briefkoart metf l,- Ðftra
aan Postzegels voor l0 ougustus noor De Detector

Amateur, Tormentil 1 7, 8443 RP Heercnveen. Onder

de goe/,e inzenders wor¿t een prijswinnoør uitgeloot.

De pri,¡'s is een boek.
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BIJNA
U IryE RKOCHT

Het boekje CATALOGUS
VAN DE ZILVEREN
MUNTEN 1546- 1795, deel
I (West Nederland) is

bijna uitverko cht. Ze zijn
bij Detect Enschede alleen
nog te bestellen samen

met deel 2. Zie boeken-
advertentie van Detect.

E LECTRON I5CH E

/v\INIWEECSCHAAL
VOOR O.A. DE STRAND-

EN WATERZOEKERs

Weeg de door u gevonden ringen, kettingen en andere
sieraden nu tot 0, I gr. nauwkeurig. Bereik: 0 - 50 gr,
nauwkeurigheid 0. I gram. 50 - 100 gr, nauwkeurigheid tot
0,2 gram. De LCD display is 4-cijferig. Er zitten 3 sruks
1R44, alkaline batterijen in. De verkoopprijs is f 395,- .

Verkrijgbaar bij Kooistra Metaaldetectors.

LAGE
ÞOILAR-
KOER',
LAGE

PR¡JZEN
De BENELUX
importeur voor
Tesoro, de fa. Detect
in Enschede heeft naar
aanleldlng van de
aanhoudend hge
dotlarkoe¡s de prþen
van TESORO
modellen aangepâst
(per I Jult 1995).
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BOEKEN OVER
ARCHEOLOG¡E

Opgraven, technieken voor archeologisch veldwerk
A Warringa en G. van Haaf, 128 blz voor f 29,95.
Rorneinen, Fríezen en Franken ln het hart van Nededand,

van Tra¡ectum tot Dorestad,
50 v. Ctrr. tot 900 n. Chr. 264 blz- gebonden, groot
formæE met fll. in kleur. W.A. van Es en W.A.M. Hessín3;

f 49,15. Onder de Hei, archeologÍsche en histotfsch-
geografìsche landschapselementen ín het Gooi. l4l blz-
F,D. Zeiler, f 29.95. Amhern onder de grond,
bewonîngsgþschiedenis van de stad en omgeving 96blz-
R.Th. A Borman, î 24.95, Nering en vetrnaak de

opgravingvan een l4e-eeuwse mark ín Amersfoorg 160

blz., M. Krat¡wer en F. Snieder,

f 29.95. Nieuw: Archeologíe van Friesland, 240 blz, J.M.
Bos, f 39.95. Nieuw: Romeins Utrechq 72ü2, Þ1J.G.Th.

Montforts. f 79.95. NÌeuw Zidrtbare overbliifrelen van

een niet-christelijk verleden, I 36 blz, J. Schuyf. H eidens

Nelderland, f 29,95, verschiint in augustus.

Bestellen
U kunt deze boeken bestellen door ovennaking van het
totale bedrag plus f 5,- verzendkosten. Bank nr.
36.39.65.335. ¿av. Kooistra Detectors. Gironr. van de

bank I f 5882. Vanuit België alleen per postwissel.
Tel. O5133-5093.

Dringend gevraagd: oude metaal-

detectors met een basistoon op de

discriminatie-stand voor militaria-

zoekers. Oude C-Scope's, Arado's,

White's en GarretL Alleen sterke,

dus duurdere modellen. Tevens

gevraagd: bodemvondsten, mooie

stukken en hele verzamelingen uit

de middeleeuwen tot ongeveer

1800. Deæa G. Geesink

tal. 053-3005 I 2, fox 053-302 1 92.

Te koop gevraagd: handvat voor
I 8e-eeuws zegelstempel. Te koop

aangeboden:

zilveren replica's van fìbulea

l. KodijN tÊl. 05957- I 7 49.

Gevraagd: in goede staat verkeren-

de "Sharpshooter" (buisvormige

zoekspoel om ¡n spleten te zoe-

ken) voor de Garrett ADS 7

Master Hunter.

A. von Gent, Wassenoonestroot

I 26o, 2586 AS Den Hoog.

Te koop: White's 4900 D PRO

PLUS, nietrw, compleet met als ex-

tra's een grote open BLUE MAX

schiil opl. bat en oplader. Twee

iaar garàntie, f 995,- Aemile Heijn,

03465-63037.

Te koop: nieuw boek over

Romeinse en Keltische

artefacten. Met honderden foto's

en volledige waarde-bepalingen van

alle ob jecten. f 27,50.

Sitver Turtle onderwater detector

rnet gar¿ntje, in goede staat, f 800,-.

Te koop ofte ruil gevraagd: bo-

demvondsen van de steentijd tot
en met de l7e eeuw.

)on von Bergen, tel. 073-3 I I 350.

Te koop: volglas vitrinekast, 52 x
70 x 34 cm en zoekschijf 20 cm

voor bijv. de White's Spectrurn

J.W. Rook tel. 05273-2836

Wongingruil:
Detectorzo€ker uit Wolvega wil

woning ruilen voor t I week rn€t

iemand uit het zuiden des lands.

Tel. 056 I 0-l I 748.
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White's AF I 0l (nieuw, maar stuk).... ..f 45,-
White's Spectrum, heupmodel...... ....f 1400,-
Hot Head Am. zoekschijl 30 cm (Whiæ'Ð ....................f 135,-
Ultrasoon schoonmaakapparaat.............. ..f 75,-
Goldrush, tel. 0 20-6 6829 68

White's Classic lll, demo............... .......f 750,-
J. Kodijlç tel. 05957-1749

C-Scope TreasureSeeker, 3 mnd.gar...........................f 125,-
C.Scope 550, 8 mnd. 9ar.................... ....f 190.-
C.Scope CS 990, l0 mnd. gar.........................................,f 575,-
C-Scope CS4X (als nieuw), l0 mnd. gar.....................f 1350,-
Bounty Hunter Bud Select 220, 8 mnd. gar. ....................f 595,-
Garrett Master Hunter ADS 7,

extra schiif 25 cm, 3 mnd. gar.........................f 595.-
Garrett CX lll met extra schijl l0 mnd. gar............Í 1295.-
White's 6000 PRO S[, l0 mnd. gar. ....-.....................f I 150,-
White's Eagle Spectrum (als nieuw), l0 mnd. gar....f 1200,-
Goldsca¡r 4, Pulsetechn., l0 mnd.gar............................f 1495,-
D etect, Gert Gesink teL 0 5 3-3 0 0 5 I 2, fox 0 5 3-3 0 2 I 9 2

White's 4900 D Pro Plus,

met extra Bluemax schotel, 2 ir. gar...........f 1050,-
White's XLT, demo, 2ir.9r............ ..f 1650,-
White's Surfmaster,demo,2ir.gar............................f 1225,-
Tesoro Cudass ll, demo, I ir. gar. ......f 550,-
Aemile H eijn Meto ol detedo r e n, tel. 0 3 4 6 5 - 6 3 0 3 7

White's Spectrum, heupmodel...... .....f 1450,-
White's Spectrum, model '94........ .....f 1250,-
Tesoro Eldorado.......... .f 600,-
Compass Coinhustler..... .f 175,-
Compass Coin Pro 11........................ .......f 1000,-
Detection Syfems Holland, tel.lfox 05203-659 I

AlFp.rttG{r¿rdl@
3Éó "O?!l¡tir{i F¡Ée
dærdorwdri¡fuÉn
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GARANTIE

Vanaf I jul¡ 1995 wordt op elke detector
van TESORO 2iaar garantie gêgeven.
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Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

et zoefren
este adres

5CHoïT,[S, PtTTtN,
DIV. 5OORTEN SCHT.PPEN,

WAADPAKKEN,
KOPTEIETOONS,

oP|-ADERS, BATTTRUOPLA-
DERs, BATTERT'TESTERI
REINIGINGsMIDDEUN,

UITRASOONS, TUMBLERS,
MUN]BOEKEN, HIST.
BOT,KEN, ATI.ASSEN,

MUNTHOUDERS ENZ.

IMPORTEUR VAN:

GARRE-rT
COMPASS,

BOUNTY HUNTER,

DEALER VAN:

TESORO,
C-SCOPE, FISHER

l0'ü:;åìiåigi n:

1 Crootsteassortimentmetaaldetectors
2 Vakkundig en eerlijk advies

3 Alle modellen op voorraad

4 Bíj storingen altijd snelle reparaties door eigen
reparatiedienst

5 Bij reparaties eventueel vervangend apparaat
6 Betrouwbare garantie
/ Bij inruí|, een goede prijs voor uw oude detector
8 Al 10 iaar ervaring in verkoop en gebruik van

metaaldetectors

9 Verzending door heel Nederland
1 0 De beste prijs/kwaliteíWerhouding

NIET VOOR N'EIs DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

DETECTORSM ETAA L

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


