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DE TOTTEC II,

EINDEI.IJK EEN

TOPDETECTOR

DIE

MAKKEI.IJK TE

BEDIENEN IS!

De Toltec ll is

uilgevoerd mel een

duideliike (verlichte)

idenfificoliemeler en

3 knoppen voor:

oon/uit sensilivily,

luning (bosisloon op

de olle melolen-

stond) en lroploze

discriminulie.

Doornoosl heeft deze deteclor 2 schskelours. Mel de

le schokelosr kunl u kiezen lussen de discriminolie- en

de olle melolen- slond en met de 2e schokeloor (olle

metqlen), kunf u kiezen lussen oulo en normool.

De Toltec ll is hel enige lopmodel, dot moeiteloos tot

heupmodel is om le bouwen.

TOTTEC II AANZETTEN EN ZOEKEN!

(Verkriigboor bi¡ olle lesoro deolers, zie deolerpogino)

GESCHIKT

VOOR

BEGINNERS EN

PR0TESST0NATS

MET MAX. KORTING

ANDERE IES0R0 M0DELLEN (Deledor Amoleur leden 5 tot l0%

cuTrÂss il

CUTLASS ll met 20 cm schiif

SII.VER SABRE II

SlDt WINDER (krochtige reisdetector)

BANDIDO

GOLDEN SABRE II

5Tl NGRAY I I (onderwoter/lond)

t 1699;-

korfing)

595,-
750,-
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I ì 30,-
1250,-

1380,-

1998,-

DETECT GESINK METAATDETECTORS
Schurinksdworsweg I l, 7523 AT Ensrhede

Tel: (053) 4300512, fox: (053) 4302192

(geopend na telef. ofsprook)



Detector magazíne is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschijnt eTke 2 maanden.
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Voorwoord
tt¡r BrsruuR

J ulli e h ebb en w a ar s chij nlijk
net als ikzelf, al in geen

weken meer gezocht i.v.m. de

winter. De afgelopen tijd heb ik
behoorlijk getraind voor mijn

derde Elfstedentocht. Omdat ik al
meer dan twintig jaar lid ben mag ik

bij een eventuele tocht in een van de

eerste groepen van sta;t; wat ik trou-
wens ook wel nodig heb ombinnen een

acceptabele tijd te finishen.

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeer-
de personen van de vereniging terecht. Vandaa-r
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?!!

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
sec¡etaris: D. Smilde, Tormentil t7,
8¿¿S RP Heerenveen, tel. (0513) 63t978.

Ledenadministratie
Opgave van leden, vragen over de contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

Activiteitencommissie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bd:
G. Lukassen, Meerpaal 278, 97324M Groningen

Advertenties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schdftelijk aan: C.B. Leenheer,

Hanebalken 1S3, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) 53o4o3.

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar4T, 85or TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. LeenÏeer, Hanebalken 153,9205 CL Drachten

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de off,rciêle instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Tormentil 77,8445 RP Heerenveen

lrl

Maal nu de dooi ingevallen is, zal
ik en met mij zovelen,wel weer
een poos moeten wachten.

Zet deze dooi nu stevíg cloor dan
ga ik er vanuit dat wij binnen-
kort weer met onze zoekappara-
ten op paci kunnen.

Bij c1e neesten van ons za1 het
bloed wel weer gaan kriebelen
Het blijft altijd weer spannend,
wat za1 het deze keel opleveren?

Vaak is de "vondst" de rnoeite
niet of nauwelijks waard. Maar
soms . en dat is het fijre, het
spannende
Het zijn ecÌrter niet altijd de
vondsten op zich die het zoeken
interessant rnaken, nee ook het
je verdiepen in de gcschiedenis
van de streek en cle achtergroncl
van het gevondene is wat onze
hobby zo levendig maakt.

Als voorzitter van zo'n grote
"c1ub" hool je nog wel eens
positieve naar ook vaak
negatieve zaken.

Hel gebetrrt loclì \¡r'Ù regeÌrrtal ig
dat wij als bestuur, al dan niet
anoniem, op de " hoogte
gebraclìt worden" van de handel
en wanclel van een c1ee1 van onze
leden, importeurs of dealers.

Als bestuur nemen wij clit erg
selieus op en u kunt er van verze-
kerd zijn dat wij al deze berich-
ten op waarheicl contr-oleren

ctiviteiten

Belangrijke dingen in onze ver-
eniging zijn altijcl de zoekdagen
en determinatiedagen Het orga-
niseren van cLeze zaken vergt
veel tijd en inzet

Zoals u heeft kunrren melken tij-
dens de zoekdagen hebben wij
een geweldig team ter beschik-
king, dìe ons altijd assisteert.
Zonder hun medewerking was clit
al1emaal niet gelukt

commrssle

In praktisch alle gevallen blijkt
het te gaan on "loze berichten"
en blijkt meestal dat de vork heel
anders in cle steel zit
Waarom doet men dit?
Speeltjaloezie hier een grote rol?
Of wi1 men op cleze manier een
concLurent uitschakelen. Is lnen
misschien bang dat een ander
iets zal vinden wat menzelf grarg
gevonden zou hebben?

Ik weet het niet, maar gun een
ander ook het plezier in het
detectorgebeulen en probeer niet
een ancler- in een verkeerd dag-
licht te stellen

Deze hobby is er voor ons alle-
maal; zorg er dan ook vool dat
wrj deze hobby niet stuk rnaken.

Het is met de conventie van
Malta en de houding van vele
alcheologen al noeilijk genoeg,

dus onderling gekrakeel maakt
het a1leen maar eÌger.

Wi11en wij ook in cle toekonst
kunnen en mogen zoeken dan
zullen wij ons sterk moeten
naken, met ell<aar en vool
elkaar Houden wij ons aan de
regels en het fatsoen, dan komt
het we1 goed

Alvast veel zoekplezier en tot
ziens op 23 maart.

Luitzen H¡ak, \toorzitt er

ôâ a e 4 e 6 a Ò ôa ô e r 3 ô â a ê 0 e

Daarom ls besloten om dit team
zelfstandig a1s "activiteitencom-
rnissie" de actlviteiten te laten
organiseren. Wij zijn ervan over-
tuigcl dat de komencle zoekdag
dankzij dit te¡m en andere vrij-
willigers weer een granclioos
succes wordt
Gerard, Coen, Erwin, Dicl< en

Johan, veel succes

Het bestuul
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Zoals u in onze vorige magazines
heeft l<unnen lezen willen wij
van de vereniging een stichting
maken Om bepaalde besluiten
te kunnen nemen heeft het
bestuur de algemene ledenverga-
dering nodig. Op zo'n vergade-
ring kan door de leden via stem-

Malta
Ja, het vorige nummer was veel te
laat en dat ís vervelend. Onze
excuses hiervoor. Gelukkig hebben
de mensen die bellen, er meestal
wel begrip voor als je de reden ver-
telt, en zijn ze zelden boos.

Ons magazine werd t/m het laat-
ste nummer altijd in de avond-
uren en weekeinden gemaakt.
Per magazine meer dan 200 uur.
Daarnaast werd er nog allerlei cor-
respondentie voor de vereniging
gedaan, de aanmaak van passen,
dagelijks telefoontjes, organiseren
van zoekdagen, besprekingen,
eî2., el]Z.

Per 1 januari ben ik een "Graf,isch

buro" gestart en nu wordt een
gedeelte van deze werkzaamhe
den overdag uitgevoerd. De corres-
pondentie wordt nu door Di¡k
Smilde geregeld en de ledenpas-
sen worden voortaan doorJohan
Koning verzorgd. Voor de zoekda-
gen hebben we, zoals u verderop
in het magazine kunt lezen een
vaste activiteitencommisie. Alles
bij elkaar zal dat een stuk mst
betekenen binnen ons gezin en
weer wat meer wije weekeinden.

U heeft natuurlijk de veranderin-
gen in het magazine opgemerkt.
Een ander omslag in 4kleuren,
wat mede mogelijk is gemaakt
door de firma Kooistra en Andries
I(uipers (lid van onze vereniging),
een kleiner letterg,?e voor meer
leesvoer enz. Wij proberen naar
buiten een zoveel mogelijk profes-
sionele uitstraling te hebben.
Maar het blijft uiteraard het ver-
enigingsblad van en voo¡ onze
leden. Tl< hoop dat u het mooi
vindt.

ming een besluit worden geno-
men. Het probleem is alleen dat
de ledenvergaderingen zo slecht
bezocht worden, dat daardoor
de vereniging niet optimaal kan
functioneren.
Dit zit nu eenmaal in de struc-
tuur van onze vereniging.

In dit nummer geen vraagbaak en
determinatiepagina's, maar het
rapport "Malta en de metaaldetec-
tor", dal door de re<ìac(ie is
samengesteld. U kunt dit rapport
uiteraard in het magazine laten
zitten, maar door de nietjes open
te buígen, kunt u het rapport er
ook uit halen.

Dit rapport wordt gepresenteerd
aan diverse archeologische instan-
ties en de regering in Den Haag.
Dit alles om te laten zien dat wij
geen schatgravers zijn, maar goed-
willende mensen met een hele
mooie hobby, die misschien geen
archeologie gestudeerd hebben
maar wel hun steentje aan de
wetenschap en het behoud van
het cultureel erfgoed willen bij-
dragen. Laat het eens lezen aan
collega zoekers die nog geen lid
zijn van onze vereniging, ofaan
bewiende archeologen en pro-
moot onze vereniging ermee
Het samenstellen van dit rapport
was een hele klus, en bij deze wil
ik Wil Kuypers en Gert Gesink
nogmaals bedanken voor het vele
werk dat zij hieraan hebben
gehad.

Deze rubriek is altijd het laatste
onderdeel van het magazine,
morgen gaat het naar de druld<er
en hebben we weer even rust.
Ik hoop dat volgende week de
vorst uit de grond is om dan ein-
delijk weer eens te kunnen zoe
ken

Tot ziens op onze zoekdag en
heeft u nog koprj; opsturen dan.

Kees Leenheer
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en de metaaldetector

Om toch als bestuur sneller te
kunnen besluiten en dus beter te
kunnen functioneren is het
bestuur van mening dat een
"stichting" beter is. Bovendien
zijn wij van mening dat een
stichting beter de doelstellingen
van onze vereniging naarbuiten
kan uitdragen ,{ls lid zult u er
weinig van merl<en. Wij blijven
zoekdagen organiseren, en het
magazine blijft gewoon verschij-
nen. Uiteraard willen wij als
bestuur dat de leden zich hierin
kunnen vinden. Zodoende heb-
ben wij besloten om op onze
zoekdag van 23 maart a.s. een
ledenvergadering in te lassen,
waarin dit voorstel nogmaals ter
tafel zal komen Leden die niet
aanwezig kunnen zijn, kunnen
eventuele bezwaren schriftelijk
aan het bestuur kenbaar maken.

Het bestuur
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Internet?
In magazine nummer 23 deden
we meldingvan de aanwezigheid
van onze vereniging op het inter-
net. Dit was echter niet geheel
waar. De e-mail mogelijkheid
deed het wel, maar de World
Wide Web site kregen we helaas
niet op tijd klaar.

Sinds kort ben ik gestopt met
mijn Informatica-opleiding.
Het gevolg is dat we niet meer bij
ons e-mail adres kunnen komen.
Op het moment is de vereniging
dus helemaal niet meer aanwezig
op het internet.

We zijn nu met een eigen inter-
netaansluiting bezig, maar we
weten nog niets ove¡ het adres.
Tot die aansluiting gerealiseerd
is, zijn we niet meer bereikbaar
via e-mail. Tn een volgend tnagazi-
ne zullen we het nieuwe adres
bekend maken.

Iede¡een die ons via het internet
wil bereiken, za1 dus nog even
geduld moeten hebben.

Niels Leenheer
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; Voorzitter:

L. Haak
Zetveld tz
g2o2LM Drachten
Tel. (o5rz) 5z zB o4

, Vice-voorzitter:
T. Kolkman
Rembrandtstraat z3

73gt BB TweIIo
TeI. (o57 r) z7 z8 37

Secretaris:
D. Smild.e
Tormentil 17

8445RP Heerenveen
TeI. (o5t3) 63 t9 78

Bestuurslid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85orTL Joure
TeI. (o54) 41 66 7o

Bestuurslid:
J. Koning
Nieuwmarkt z6
87or KL Bolsward
TeI. (o5r5) 57 25 02

Bestuurslid &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
Tel. (o5rz) 53 04 03

Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altij d stilzwij gend verlengd
met een Jaar.
Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiteriijk op
r augustus schriftelijk bin-
nen te zijn. De contributie

lid bedraagt f 47,5o per
. Voor gezinsleden geldt

een aantrekkelijke korting.

Ledenadministratie:
Wim'Woudstra
Melkemastate ¡6
8925 AP Leeuwarden
TeI. (o58) 266 tB t8

aaaaaaoaaaaaaaaaaaaa



VOOR U GELEZEN

De twee
meter dild<e

laag huisvuil
bevatte vondsten

uit de periode
1550-1570, vlak voor

het beleg van de stad.
In deze afualhoop wer-

den duizenden voorwer-
pen aangetroffen, want

Middelburg was toen een

Geld

zeer welvarende stad. De

vartatle ls enorm, van een-
voudig gebruiksgoed tot
luxeartikelen, waaronder
uiteraard aardewerk,
gewichten, kaarsenstan-
daards, munten, pennin-
gen, pelgrimsinsignes, kle-
clingaccessoires, sieraden
en kinclelspeelgoed.

uit de Belt

Dit boek geeft een gedetail-
leerd beeld van vondsten uít

een'L6e- eeuwse uuilstort-
plaats in Middelburg. De stort

werd aangetroffen tijdens de bouw
v an een parkeerkelder en het belas-

tingkantoor aan de Kousteensedijk.

Het boek is uitgegeven als

publieksboek bij een ten-
toonstelling in 1994. In de
hal van het gemeentehuis
van Midclelburg vind je er
nu nog een informatie-
paneel en een drietal vitri-
nes met vondsten van.
Het boek is voor detector'-
amateurs een must omdat
de vondsten van een bepaal-
de plek kornen uit een
betleldcelijk korte periode
van twintig j aar. Als je zelf
iets hebt dat er op lijkt, dan
is dat gemald<elijk te deter'-

mineren aan de hand van
c1e vele afbeeldingen en
foto's. Je weet clan meteen
clat je het even moet mel-

den bij de ROB.

Je kunt het boek bestellen
bij uitgeverij ADZ, Postbus
140, 4380 AC \4issingen.
Het kost f 19,95, vind je dat
te duur, dan kun je het bij
de bibliotheek opvragen.

De CIB gegevens zijn
GeId uit de belt: archeologisch

onderzoek in de bouwput vøn

de geme entelijk e p ark e erkel d er

en hetbelastingkantoor aan de

Ihusteensedrlk te

Mi ddelbu rglR.M. va n I[e e r i n-

genfVlissíngen: ADZ,

lS B N 90-7 283849-2 : T refttt. :

ar ch e ol o gi e ; Mi d d elbur g.

+s t

OfS Keepstraat 2,5702 LH Helmond

metaaldetector kopen ?

BEL ONS. WIJ 
'ì'TAKEN 

VOOR
JOU GEGARANDEERD

DE BESTE DEAL

(HET VOORDELIGSTE ADRES /¡ú /VEDERLAND)

BEL ONS
Tel. (O492) 54 47 82
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METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUB
P¡eter Maatsstraat 12 1777 AP H¡ppolytushoef

TELEFOON 02279-3286

BENT U DAT GEHANNES
MET DIE PLASTIC ZAKKEN

OOK ZO BEU ????

Test dan nu gratis en vrijblijvend
een spatwaterdichte

C-Scope CS2MX, CS4ZX,

CS5MX of CS1220XD

C-Scope = Kwaliteit, ooþ. in uw vrije tijd

Bel ons voor,een. afspraak en vraag gelijk
naar de rnrurlprr;s van uw oude detector,

Friezen, Saksen & Denen,

Culturen a,an de Noordzee,

400 tot 1000 n. Chr.

De tentoonstelling Friezen, Saksen & Denen, Cnlturen aan de

Noorclzee, 400 tot 1000 n. Chr., is een unieke coproduktie van

het Fries Museum te Leeuwarden, het'Staatliches Museum für
Naturkunde und Volgeschichte' te Oldenburg (BRD) en Den

antikvariske Samling te Ribe (Denemarken).

De tentoonstelling belicht het leven van de drie volkeren langs

de zuidelijke Noordzeekust aan de hand van vele internationa-
le topstuld<en, zoals prachtige sieraden, kostbare grafgiften,
kleding, runenobjecten, wapetls, nunten, magische en religi-
euze voorwelPen

Het is voor het eerst dat archeologische vondsten op deze grote

schaal, in een internationale opzet in het Fries Museurn wor-

den gepresenteerd. Aansluitend zal de expositie te zien zijn in
Ribe en in Oldenburg.

[']

z e n
CULTUREN AAN DE NOORDZEE,

400 - 1000 n.C.

Er.rns¡llrurusEUM

Turfmarkt 11, Leeuwarden

058 21 2 30 01

maandag t/m zaterdag 11.00-18,00 uur

zon- en feestdagen l3 00-17 00 uur

t:l -'"'' tt"''l
a

e n &
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Uw dealer voor:
Zuid Limburg en Belgié

ZLMetaatdetecto rs + accessoi res.

Meer dan 15 types detectoren op voorraad.

lnruilen mogelijk.
Financiering mogelijk.
Breed assortiment boeken & accessoires.

Zonder inruil altijd korting.

Meer dan 15 jaar ervaring.
Eigen vondsten tentoonstelling.

Bel voor een afspraak of demonstratie!

Julianaweg 41

6265 AH Sint Geerlruid, Zuid Limburg.

Tel: (043) 408 36 77.

Vanuit België: Tel 0031 .43.40.83.677



Het zal zo'n'1.6 jaar geled,en zijn dat ík voor
het eerst met archeologen te maken kreeg en

dat was bij de historische vereniging Oud
Schipluiden, die zich vooral met streekge-
schiedenis bezig hield en met het restaureren
vønhet aardewerk datbij de opgravíngen
van kasteel de Kenenburg was gevonden.

Daar kwam ik voor het eerst Epko Bult tegen
die ín de omgeving onderzoek deed. naar
vroege bewoningsgeschiedenis van de streek.

, k werkte mee aan dat onder-
zoek in combinatie met het
zoeken in de baggerstort waar

ik eerder over schreef (magazine nr.
22). Omdat ik toch het liefst wilde
opgraven, ben ik later naar Delft
gegaan toen daar een nieuwe ver-
eniging werd opgericht, de O.WD.,
die voornamelijk bestond uit ama-

teur-archeologen. Na een paarjaar
had ik het wel gezien en ben ilc
naar stichting Altena gegaan waar
toen hoofdzakelijk aardewerk werd
geplakt van de opgravingen van
kasteel Altena en wederom kwam
ik daar Epko Bult tegen.

In 1991 werd Epko stadsarcheoloog
van Delft en ik ben eens gaan kij-
ken bij een opgraving en heb toen

Zoeken
lMartHoffmannl

aangeboden om eens met de detec-

tor te helpen als het uit l(wam met
mijn wisseldiensten.
Maar dat werd niet het succes waar-
op we hadden gehoopt. Niet dat we

elkaar niet lagen, maar als ik een

signaal hoor dan gaat bij mij de

schep er in, en dat werd niet echt
gewaardeerd omdat dan de grond-
profielen vaak nog getekend en
gefotografeerd moesten worden.
,A.angezien ik er vaak niet bij kon
zijn als er verder afgevlakt werd,
gingen voorwerpen zoals munten
verloren. En om mijn detector uit te
lenen zag ik niet zo zitten, dus voor
mijn gevoel kon ik niet veel uitvoe-
ren,

Tot ik in de afgelopen zomer op een

berg stond en zag dat er woeg aar-

dewerk in zat. Ik ben naar Epko
gegaan om te vragen waar die
grond vandaan kwam en hìj vertel-
de dat die grond uit een bouwput
kwam waar ook archeologische
waarnemingen waren gedaan.
Ik heb toen voorgesteld om daar te
gaan zoeken en dan aan te melden
wat ik daar zou vinden. De gege-

vens over de aard van de vondst zou
ik invullen op een vondstformulier,
zodat de informatie toch bij de uit-

werking en interpretatie van het
archeologisch onderzoek betrold<en
kon worden.

Stukje bij beetje zijn er toen meer
vondsten uit de berg gekomen,
zoals duiten, gespje, musketkogels,
vingerhoedje. Op een keer zag ik
dat er grond was afgevoerd en ben
ik wat in de draglinesporen gaan

zoeken tot ik een bijna zielig sig-

naaltje hoorde. Toen ik het einde-
lijk in mijn hand had, dacht ik een

stukje insigne te hebben gevonden.
Het insigne stelde de letter F voor
(afb. 1). Ik ben toen naar Epko
gegaan om het te laten zien. In het
boek "Heilig en Profaan" konden
we geen exacte parallellen vinden,
hoewel letterinsignes er wel in wor-
den vermeld. Epko suggereerde dat
de F staat voor Franciscus, omdat
op de plek waar de grond vandaan
kwam een klooster heeft gestaan

van de orde der Franciscanen.
's Avonds heb ik de heer Van Beu-

ningen gebeld voor meer informa-
tie, maar deze kon me helaas niet
verder helpen omdat de F bijna
nooit eerder is gevonden.

.|'
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Wat later ben ik weer naar de berg
gegaan en op een plek waar ik nog
niet goed had gezocht, een hoekje
waar meer zand dan echt oude
grond lag, kreeg ik toch nog een

goed signaal en dacht ik een tand-
wiel van een ldok te hebben gevon-

den. Maar de tandjes zaten wel erg
ondiep! Het bleek andermaal een

insigne te zijn (afb. 2), ditmaal een

ronde met parelrand met daarin
een bloem in een zespuntige ster.

Voorts lcwam er nog een fraaie gesp

uit (afb. 3) en nog een halve vuur-
steenhouder (afb.  ), een bedeltje
en nog meer musketkogels. Als klap
op de vuurpijl vond ik toch nog een

echt pelgrimsinsigne, waarschij n-

lijk de Heilige Servatius uit Maast-

richt voorstellend (afb. 6). Na alle

vondsten te hebben schoonge-

maakt, gefotografeerd en beschre-

ven, liggen ze nu bij mij thuis in de

vitrine te pronken.

Omdat er in Delft nog steeds geen

budget beschilöaar is om een

metaaldetector aan te schaffen,
hebben ze er nu toch zolang één

van mij te leen. Ik had inmiddels
een Bandido, een Golden Sabre en
een Vilcing en deze laatste konden
ze wel lenen.
Ik ben een keer met Epko en een

vrijwilligster naar een plek gegaan

om uitleg over het gebruik van de

detectors te geven. Voorts hebben
ze tijdelijk mijn tijdschiften
geleend om metaalvondsten beter
te kunnen determineren.

Dat er ook best wel detectoronder-
zoek tijdens een opgraving kan
plaatsvinden, blijkt uit het het
onderzoek in de kruidentuin van
het Prinsenhof in Delft. Toen ik

daar op een vrije dag langs reed

met mijn vrouw en kind, zag ik dat
er grond werd afgevoerd. Ik ben
toen aan de uitvoerder gaan wagen

of ik daarin mocht zoeken en die
vond het goed. Toen ik daar kwam
was Epko grondsporen en funde-
ringsresten aan het tekenen en ik
ben daar gaan zoeken terwijl de

grond werd afgevoerd. Het resultaat
was een paar duiten en twee laat-

middeleeuwse munten, waaryan de

exacte locatie meteen op de opgra-

vingstekening kon worden vastge-

legd.

Ik hoop met dit verhaal toch een

aantal mensen aan het denken te

zetten. Het kan ook goed gaan,

maar dan za7 dat wel van zowel de

kant van de detectoramateur als

van archeologische zijde moeten
komen en moeten er goede afspra-

ken worden gemaakt.

:: ::::"ï::'l::11i::',. . . . .

Ars u voNDSTEN
vERKOOPT,

NEEM DAN OOK
EVEN DE MOEITE

OM ZE EERST
A.A,N TE METDEN!

GRATIS STICKER !!!
i-rr, ,F..,lt

.,.', lK BEN DETECTOR AMATEUR J;t(ìi¡¡l,_. ,,'.1i,Lf:lll-:- r'., .^i ì

Steenbergen Detectors

Bontehondstraat 3 - 5
4561 BA Hutst

Tel: 0114 - 3'19756
vanuit Belgie 00 - 31 .1 1 43 197 .56
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BEWAAR NU UW

NUMMERS IN EEN

SPECIALE YERZAMELBAND
EN U HEETT EEN PRACH-

TIG NASLAGWERK IN DE

BOEKENKAST

De venamelband is voorrien van een

l2-pens mechaniek, waardoor u l2 bladen

zonder te beschadigen makkelijk

kunt bevestigen.

De buitenkant is uitgevoerd in blauw-zwarte

bedrukking en voorzien van een

milieuvriendelijk folie.

U kunt dere verramelband bestellen

door overmaking van f 19,95
(incl. verzendkosten) op girorekening ló75000

of Il,|G bankrekening ó78004900 t.a.v.

De Detector Amateur, onder vermelding

van "Verzamelband".

Tevens te verkrìjgen bij enkele

dealen/importeurs voor f 15,-.
E



VONDST
VAN IIET

Om mee te àoen

met d,e "vondst'";. ,,,'' vanhet jaar" dient
:.J- s een verhaal te

. schrijven over het door
u gevonden voorwerp,

die uiteraard moet zijn
" aangemeld" . N atuurlijk

stuurt u duiàelijke foto's van
het voorwerp en een bewijs van

aanmelding mee. Niet aangemel-
de vondsten woràen niet gepubli-
ceerd.

,AAR Gooi niet te

INGEZONDEN VOOR DE

Ten eerste wil ik een compliment
geven aan de organisatie van het
geweldig leuke week-end in Harden-
berg. Daar werd herhaaldelijk
gevraagd om verhalen voor het
clubblad. Mijn verhaal heb ik afge-

lopen voorjaar op 30 april meege-

maakt.

Zondagmorgens rond negenen ga

ik meestal samen met mijn buur-
man Jack op pad. In en om Alphen
is nogal wat grondverzet en zand-
ophoging voor nieuwbouw.
Over deze vlaktes wordt tijdelijk
grond gelegd omdat anders veel
zand wegstuift naar bewoonde
stukken.

gauw watweg
\4ak naast het Archeon is onze eer-

ste stek, maar daar valt het erg
tegen met de vondsten. Zelf had ik
niets anders dan afua1 enJack had
een gebroken medaillon met de

afbeelding van St. Joris en cle clraak
en enkele slechte duiten. Na 3 kwar-
tier zoeken besloten we verderop te
gaan.

Ik wist aan de andere kant van de

polder een stuk afgegraven weiland
waar van de grond een dijkvorming
werd gemaakt om daartussen een

laag zand van t L à 1 1/2 meter te

spuiten. Toen we er aankwamen,
bleek de aarde al over het zand
gespreid te zijn, dus dat was nog
beter zoeken.

Zelfhad ik op deze plek, voordat
het zand er lag, een paar duitjes,
musketkogels en een paar leuke
lakenloodjes gevonden en daar was

me ook het volgende overkomen.

Op een gegeven moment had ik een

goed signaal en ik begon te graven.
De grond bestond uit bagger van
klei, die overal aan vastkleefde.
Nadat ik het gat gegraven had hoor-
de ik geen signaal meer, dus ik
graaide in het gat gevuld met bag-

ger en water, maar ik vond niets.

Ik keek of er iets aan mijn schep

zat, maar ook daar niets. Ik baalde
stevig; weer zwaaide ik met mijn
detector elì weer hoor il< een sig-

naal. Ik doe een stap naar achteren
en weg signaaì. Toen ging mij een

licht op. Het voorwerp zat onder
mijn laars geplakt. Het was een

mooie zilveren munt uit I(ampen
van I 1600.

Ook op 30 april gingen we dus vol
verwachting zoeken op de uitge-
strekte vlakte. Ik zag dat mijn batte-
rijen snel minder werden. Geluld<ig

was de laag grond niet dieper dan
10 cm, dus hoefde ik niet diep te
zoeken. Ook hier waren de vond-
sten echter niet geweldig. Er lag
wat materiaal van het spoor in de

grond, zoals moeren en volgplaten.
Na ongeveer 3 kwartier het veld op

en neer gelopen te hebben, vond ik
een leuk gespje. Ik dacht: nou ja,
toch nog iets gevonden en toen
wilde ik eigenlijk wel naar huis,
omdat het voor mijn gevoel toch
niks werd die dag.

Maar opeens l<reeg il< een mooi sig-

naal en de meter sloeg helemaal
door naar de andere kant.
Dit gebeurt ook wel eens bij grote
stuldcen ijzer, maar ik ging toch
kijken. Jammer dacht ik, bij het
zien van een grote ronde volgplaat,
dik in de roest. Ik stopte het in mijn
heuptas. Dat doe ik altijd met alles
wat ik vind, zodat ik thuis nog eens

rustig lcan kijken wat ik nou precies

gevonden heb. Jack kwam eraan en

ik vertelde hem dat het niets was

en dat ik wel naar huis wilde.
Ook hij had niets bijzonders gevon-

den.Jackwilde nog even aan de

andere kant van het spoor zoeken
en we spraken een half uur af.

Ook hier was de buit niet groot: een

1/2 cent en verder niets bijzonders.
Na het halve uur liepen we naar de

auto, meestal bekijken we daar de

,}

[']



vondsten dan nog even, maar die

waren nu niet de moeite waard,
dus zei ik nog: "Nou, ik hoefvan-
avond ook niets in mijn zoekdag-

boek te schrijven". Enigszins teleur-
gesteld gingen we naar huis. Thuis
haalde ik achter het huis mijn
heuptasje leeg en pakte de grote
schijf van + 4 cm rond en wel 1 1/2

cm dik (ook van de roest). Om die
roest eraf te krijgen, liet ik hem op
het straatje vallen. Zo gaat er meest-

al wel wat af en dat was nu ook het
geval. Ik schrok me wild toen ik
direct twee letters zag: SD en de

kleur van zilver.

Over de schutting riep ik direct
mijn buurman weer en ik liet hem
eerst de achterkant zien. Volgens
hem was het een roestige ring,
maar toen ik de munt omdraaide
was hij heel verbaasd. Pesterig zei

hij: "Ik dacht dat je niks gevonden

had". Nadat ik de restvan de aan-

slag voorzichtig verwijderd had
kwam er een gave muntvan 43 mm
rond en 2 712 mrn dik tevoorschijn
met op de voorkant het opschrift:
PHILLIP PVS. D.G. HISPÁ,.

REX.DVX.GELR.1561 en op de ach-

terkant D OMIfniS.MIC.HI ÁDIVTOR
met een stadswapen.
Zo'n grote munt had ik nog niet
gevonden, terwijl ik toch al zo'n 5

j aar zoek. Het gaf een super gevoel

over die dag, terwijl ik toch eerst

dacht, dat het een rotdag was.

Zo zie je maar weer, gooi niets zom-

aar weg. Je weet vaak niet wat iets
is, voordatje het goed hebt schoon-

gemaakt.

Graagwil ik meedingen naar de

vondst van hetjaar 1996.

J.W. v.d. Mugt, Alphen a/d Rijn

Spectrum XLT

voorf. 46 r45per maand

S¡lver Sabre ll
voor f¡ 34, I 5 per maand

STEEI{BE,RGE,N DE, TE, C TORS
U kunt alle detectors bij ons op afbetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Wiltumeerweten,bel onsdanevenSTEENBERGENDETECTORSHULST0I 14-31.97.56 Vanuitbelgie00.31 11.43.19756
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Delunula is in archeologische
kríngen en ook voor
detectoramateurs een

raadselachtíg v oorw erp.

Bij mij roept de lunula een groot
aantal vragen op, zoals:

- Is het Romeins of Karolingisch of
beiden?

- Is de lunula misschien jonger
dan Romeins of Karolingisch?

- Zljn er meerdere types?
- Was het een massaprodukt?
- Wat was de functie: amulet of

leerbeslag?
- Is hd wel zo zeldzaam?

In de gespreld<en, die ik voer met
diverse metaaldetector-zoekers
hoor ik maar al te vaak, mijn maat,
ofdie, ofdie, heeft er ook een.
Een enkele keer lees je dat er een
gevonden is, zoals in het laatste
nummer van Westerheem, waarbij
ook vermeld wordt, dat de lunula

Teken of trek deze over of maak
een foto, omschrdf de achterzijde
en vermeld ook de afrnetingen, het
materiaal, de vindplaatscoördina-
ten (alleen voor documentatie) en
vondstomstandigheden.

Natuurlijk kunt u ook gebruik
maken van ons aanmeldingsformu-
lier en mqcht u de lunula nog niet
aangemeld hebben, schrijf dat er
dan even op, dan zorg ikvoorver-
dere verzending naar de R.O.B..

De uitkomst van het onderzoek zal
in ons magazine (zonder vindplaat-
sen) gepubliceerd worden.
Ik hoop op veel reacties.

Dick Eekhof
Paelskar 47

8501 TL Joure

Uitvergroting van hel
halve maan gedeelte

uan àe lunula, d.e

bteedte is in werke-
líjkheíd ongeveer 40

mm-

Een complete

Iunula,
bestaande

uít de halve
maan, een

ster en de zon

met stralen-
krans

Oproep:
Lunula, of wel
halfmaantje
wij zeldzaam is en dat de functie
onbekend is.

Zelfvoncl ik tijdens mijn zoektoch-
ten 4 exemplaren (iets wat op zich
niet vaak voorkomt). Opvallend bij
die van mij zijn de afmetingen.
Die zijn bijna identiek. De achterzij-
de is bij 3 exemplaren hol en bij
slechts i. plat. De doorboringen zijn
op alle exemplaren 3 mm en op
dezelfde wijze haaks op de bolling
van de lunula doorboord. Dit kan
volgens mij een aanwijzing zijn, dat
het een massaprodukt was. Tevens

zdn mlj tot nu toe twee soorten
bekend.

Het lijkt mij een goed en leuk idee
om een onderzoek te starten. Daar-
om doe ik deze oproep.

Zljn er leden, musea, archeologi-
sche werkgroepen, die een lunula
ofeen deel van een lunula bezit-
ten?

t"l



ACCESSOTRES

3

OPLAADBARE BATTERUEN

I 7,2V Oplaadbare batterij

2 9,óV Oplaadbare batterij

I 4,8V 0plaadbare batterij

4 )(tT Oplaadbare batterij

OPLADERS

5 Opladers voor SL & XLT types

ó Ontlader / Oplader

BATTERUHOUDERS

7 4,8V lege batterijhouder

I Penlite batterijhouder (ó sruks)

9 Penlite batterijhouder (8 stuk$

l0 XLT lege batterijhouder

SCHOTELS

I I Bluemax 950 schotel (10 cm)

l2 Bluemax ó00 schotel (15 cm)

l3 52/53 Classic schotel (20 cm)

l4 Bluemax 800 schotel (20 cm)

l5 Bluemax 25ó widescan (25 cm)

ló Bluemax 1500 schotel (38 cm)

l7 Bluemax 950 openschotel (24 cm)

BESCHERMKAPPEN

l8 Bl'l ó00 beschermkap

l9 Bl'l 800 beschermkap

20 Bl'l 25ó beschermkap

2l Bl'l 959 beschermkap

STELEN

22 Bovensteel Classic serie

2l SL T" bovensteel

24 Universele ondersteel

25 Universele armsteun

KOPTELEOONS

2ó l(optelefoons

27 [uxe koptelefoons

STABILISATOREN EN BEYES.

TIGINGSSETS

28 l(leine ondersteel

29 Schotel stabilisator

30 Heupbevestigingsset

HOEZEN, KOFFERS EN

DRAAGTASSEN

I I Vondstenschort

32 Classic koffer

33 )(IT koffer

34 WhiteT draagtas

15 )(LT kast en meter hoes

N¡ET AFGEBEELD

3ó Auto batt. oplader

37 Schepjes & waadscheppen

JB toto & historische atlassen e.a.

39 Waadpakken

40 Global position systems (GPS)

4l Verlengkabels

42 Depthmaster ll koptelefoons

43 Goudpan sets

Detection Systems Holland
I mporteur White's metaaldetectoren

Ruud de Heer
Veerpad 2, 827ó AP Zalk, tel./fax 038-3ó3ó591

e-mail: detect@ pi.net

Uw leverancier van o.a. de Classic serie, Sulmaster, Tl'l 808, Spectrum )([T,

5900 & ó000 Dl serie, Beachcombers, J900 Pro enz.
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ZOEKDAG BOERHAAR
23 M vrRT 1996

Zoekdag voor leden en gezinsleden
van de "De Detector Amatetf,r"

(Menkan zích uiteraard. ook ter plekke
opgev en v oor het lídmaatschap).

Locatie:
Restaurant "De Logtenberg"
Boerhaar L6, Boerhaar.

Vanaf 8.30 uur is de zaal
geopend. De inschrijving
begint om 8.45 uur.
Het inschrijfgeld is
f 77,5O per deelnemer.

I Om 10.00 uur houdt de
voorzitter zijn openings-
toespraak.

I Le wedstrijd begint om 10.30
uur.

I Om 12.00 uur begint de jeugd-
wedstrijd, met daaraan verbon-
den een super-prijs speciaal
voor kinderen.

I Lunch

I Om 13.30 uur begint de 2e
wedstrijd, en deze duurt tot
ongeveer 15.00 uur.

I Ter afsluiting uiteraard de
superloterij en
natuurlijk de prij suitreikin g
van de wedstrijden.

Eindelijk heeft de activiteitencom-
missie een eigen pagina ter beschik-
king. En omdat wij van plan zijn
re gelmatig allerlei activ iteiten te
organiseren, zult u nog veel van ons

horen.Wij beginnen alvast met een

zoekdag in het landelijk gelegen

Boerhaar in Ouerijssel. Dit ligt
onder de rook van d,e oude vesting-
steden Zw olle en D ev enter. Centr aal
gelegen in Nederland, dus van uit
alle provincies gemakkelijk te berei-
ken. Wij hebben een aantal schitte-
renàe zoekvelden ter beschikking,
zodat er ook echtleuk materiaal
gev onden kqn w orden. Wij doen ons
best om er een geslaagde zoekdag
van te maken, mo.ar dot kunnen wij
niet zonàer med.ewerking vø^n onze

leàen.Wij rekenen daarom ook op

een grote opkomst.

Gerord., Coen,Erwin,
Dick enJohan

WILT U S.V.P.IN DE ZAAL NIET
U\JV LAARZEN EN SCHOENEN,
DIE U OP HET ZOEKVELD
AANHAD AANHOUDEN,
MAAR IN DE AUTO LATEN.

De gehele dag is er gelegen-
heid voor determinatie van
door u gevonden voorwerpen
en/of munten. Ook het K.P.K.
te Leiden is gevraagd om
deze dag aanwezig te zijn.

Zoals gewoonlijk wordt de
zoekdag weer georganiseerd
door de activiteitencommis-
sie, en met steun en goedkeu-
ring van het bestuur doen ze
dit voor de volle honderd
procent.

Veel van de prachtige prijzen
worden beschikbaar gesteld
door de op de zoekdag aan
wezige importeurs die wij ook
alvast willen bedanken voor
hun steun en inzet.

PROGRAMMA



Een famílieva,kantíe
k had aardige mensen ont-
moet en met hen een

afspraak gemaakt om samen
op vakantie te gaan naarArgeles
sur Mer. Op de camping daar heb-

ben veei Nederlanders een staca-

ravan, die ze buiten het seizoen

verhuren.

We gingen met twee auto's op
weg. Na ongeveer 200 km afgelegd
te hebben, moesten we op zoek

naar een LPG pomp. Die waren
toentertijd nog niet zo dik
gezaaid. Vooral in Frankrijk was
het hopeloos, daar kregen we
regelmatig te horen: "nog niet
klaar" of "nog niet gevuld".

Een van de families had 3 kinde-
ren, waarvan het zoontje direct
enthousiast was voor het zoeken
en graag met mij mee ging. Ik had
beloofd, dat ik zou trakteren als ik
voldoende geld had gevonden.

Op een gegeven ogenblik dachten
ze, dat ik alleen voor het gebak

zocht, maar ik heb ook een trui
gekocht voor FF 78,- met Argeles
sur Mer erop. Het geld, dat ik heb
opgepiept als de rest aan het
zwemmen of zonnen was, is in
ieder geval in Frankrijk gebleven.

Op een middag kwam er een
dame naar mij toe, die mij in het
Frans vroeg of ik haar trouwring
op kon zoeken. Dit begreep ik
eerst niet, maar met handen en
voeten kom je toch een heel eind.

Die mensen waren met 4 echtpa-
ren aan het volleyballen geweest,

compleet met net en uitgezet vak.
Voor mij hadden ze een vak
gemaakt in het zand, waar ik kon
gaan zoeken. Ik vond 2 bierdoppen,
1 trekring, 1 munt van een halve
Franse franc, maar geen ring.
Toen ik nogmaals het uitgezette
volleybalveld afzocht, zag ik dat die
mensen allemaal Duitse boeken bij
zich hadden, dus ik vroeg hen ofze
Duitsers waren. Jullie begrijpen het
al, dat was inderdaad zo, dus
lachen geblazen.

Nu bleek het een hele dure ring
van zo'n 800 DM te zijn, dus
besloot ik ook buiten het volley-
balveld te gaan zoeken. De ring
kon tenslotte afgevlogen zijn.
Ik hoefde slechts één zwaai te
maken en hebbes. Voordat ik
besefte wat er gebeurde was ik ai
in de armen van een van de vrou-
wen, die op huwelijksreis was.

Het deed mij goed, om te zien hoe

biij mensen nog kunnen zljn aIs

ze iets terug krijgen wat ze kwijt
waren. ik hoefde er dan ook niets
voor te hebben. Na door iedereen
bedankt te zijn, heb ik afscheid
genomen.

Na ongeveer 1 1/2 uur kwam de

mevrouw van de ring weer naar
mij toe en overhandigde mij een

fles wijn.

Al met al heb ik een leuk deel van
de kosten voor deze vakantie
terugverdiend. In een kuil, die
gegraven was voor 2 personen heb

ik 27 munten gevonden, omgere-
kend f 1,4,75 op 3 vierkante meter.
Ook vond ik op een ander strand-
je, waar ik de detector uit mijn tas

haalde en een zwaai deed, direct
op een plankje een damesring en

een herenring.

Deze mensen waren als in de

gelijkenis in de bijbel: ze begroe-
ven iets, omdat ze bang waren het
te verliezen en juist daardoor
raakten ze het kwijt.

De detectorreiziger

aa a a a a aa aaaa aa aaaaaaaaaaa

Ontevreden over uw detektor?
Blijf niet aanrommelen, maar neem kontakt op met Wil Hofman.

NIEUW! Met het NC-2 pakket kunt u 3 dagen zoeken met uw Classic op één acculading!
NIEUW! I-aøt door ons de minimum discriminatie vctn uw Tesoro verlagen, weardoor u in

motion disc gevoeliger bent voor voorwerpjes van krge geleíding!

W¡l Hofmâh, spec¡alist in detectortechniek!
HormanErektronica\y'"ïl-ïä::i::;':r:;i:1i¿,363'bsc06-s2637244'
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Officieel dealer van:

Altai, Bounty Hunter, C-Scope,
Compass, Fisher, Garrett, Viking

Keuze uit 25 modellen, met uiterste korting!
Geopend uolgens normale winkeltij den.

Na 18.00 uuti tel. (0492) 33 14 51

Zie d,e d,eølerpaginø uoor regio aerhoop

GETAN UW PARTNER
f METAAT,

f DETECTTE

-TAPPARÄrum 
IN SCHATZOEKEN

NIEUW!!

Voor vrijblijvende informatie enlof demonstratie:

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

GETAN UW PARTNER
f METAAT,

' 
DETECTIE

-¿ÄPPARAT'LTR 
lN SCHATZOEKEN

NIEUW!!

CSsMX
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

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

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

€Þ*\.'<J
viking

Broekstraal 41 , Hummelo
0314) 38 16 30

Rectificatie
Per abuis is in het stukje MUNTRECAPUTATE de bronvermel-
ding weggevallen. Het stukje is overgenomen uit het blad
"Mens en grondspoor". Dit tijdschrift is een driemaandelijkse
uitgave, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan archeologie.

Redactie: Langeveld 15"1, 3201. Holsbeek (België)
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0p het omslag:
Bronzen Romeinse paradehelm, ca. 200 na (Jr.

CopyrigWfotu: CA. Kalee

De bronzen paradehelm bestond uit twee gedeelten:

Deachterzijd"ewerdoprrr::i;"#fr0;mir#;tr:ri:"
tijdens de verbreding van de A-50.

Het masker werd enkele maandenlater door een detectoramateur gevonden
ylak yoor het asfalt werd gelegd.

Publikatie oyer deze vondst geschiedtbinnenkort door de archeoloog CA. Kalee.



Wat is de bedoeling van deze nota?

De vereniging "De Detector Amateur" (D.D.{.)wil middels dit
schr{jven haar standpunten uiteenzetten ten aanzien van het
zoeken met een metaaldetector door "detectoramateurs" en
aanbevelingen doen aan de overheid om het bestaan van deze
hobby veilig te stellen.

Met "detectoramateurs" worden in deze nota personen
aangeduid, die zoeken met een metaaldetector en lid zijn van
de vereniging "De DetectorAmateur" (D.D'{.).

Zij beoefenen hun hobby, omdat zij geïnspireerd worden door
de aantrekkingskracht van het zoeken met rnetaaldetectie-
apparatuur naar voorwerpen, die soms van hoge ouderdom
zijn en een onmiskenbare cultuurhistorische waarde hebben.
De D.D,¡t.-leden zijn zich bewust van het maatschappelijke
belang om deze vondsten aan te melden bij de instanties die in
ons land belast zijn met de archeologische monumenteîzorç.
De D.D.A.-leden delen de zorg van deze instanties om het
behoud van het culturele erfgoed en zij distantiëren zich met
nadruk van metaaldetectormisbruikers, die met hun metaal-
detectie-apparatuur uit zijn op particulier commercieel gewin,
zonder zich daarbij te bekommeren om de belangen van de
samenleving.
D.D.A.-leden zijn bereid om hun diensten belangeloos aan te
bieden aan opgravingsbevoegde instanties om zodoende het
nuttige met het aangename te verenigen

Fragment t an een Romeins miktair dþ\oma.
Dit diptoma w as zov er b eken 

rXi#X: n:;i\;i
Uit de tekstblijkt dat de soldøat dienstheeft

gedaan in Groot-Bnt\anië en døthij waørschijnlijk
begin tvveede eeuw veleraøn is geworden.

De stijl ttan het schrifi en bepaalde kenmerken in de

weergave lan natnen en termen doen sterk vermoe-

den dathet dþlomø is uitgereikt onder Keizer Trø-
janus (98-177 AD) mogelijkttoor 774 AD.

Deze vondst zal eerdaags inhet museum G.M. Kam
te Nijmegen te bezichtigen zijn.

Mqlta en de metaqldetector



Mo derne metaaldetector met uitgebr eide

dis crimin ati emo gelijkh e d en.

Metaaldetectors

Het gebruik van metaaldetectors is al veel meer gemeengoed
dan menigeen denkt. Er zijn draagbare en niet-draagbare
metaaldetectors. Bij draagbare toestellen denken we meestal
aan het type, datwordt gebruikt door hobbyisten ofdoor de
mijnopruimingsdienst. Niet draagbare toestellen kunt u o.a.
vinden op Schiphol, waar elke passagier zicl: door een detec-
torpoort moet wurmen.
Het meest wordt dit type gebruikt in het fabricageproces;
detectors geïnstalleerd op de lopende band moeten voorko-
men, dat er ongewenste metaaldeeltjes in de producten
komen.

In dit stuk beperken we ons tot de draagbare toestellen,
gebruikt door de zgn. "detectoramateur". Het is echter een feit,
dat draagbare detectors een veel breder gebruik kennen, dan
alleen door hobbyisten. We geven hierbij een aantal
voorbeelden:

Rondhoutzagerijen
Bijna alle houtzagerijen in Nederland hebben één
of meerder toestellen, om spijkers, bomscherven, prikkel-
draad en bouten te traceren alvorens ze de bomen vetza-
gen.

Schutterijen
Schutterijen zullen door de politiek "Limburgs schieten"
binnenkort gedwongen worden hun afgeschoten loden
kogels terug te zoeken met detectors.

ICoots chietverenigingen
Deze mensen werpen houten ballen met lood gevuld over
grote afstanden, waarbij ballen in bijv. sloten rollen en
zonder metaaldetector onvindbaar blijken.

Milieubedrijven
Milieubedrijven gebruiken detectors, om olietanks te
traceren op plaatsen waar ze ze vermoeden maar niet
kunnen vinden.

Recherche en E.O.D.
Bij hun werkzaamheden.

Ingenieurs
Voor het opsporen van markeringspaaltjes en peilbuizen
in de grond.

Verhuurbedrijven
Verhuurbedrijven verhuren detectors aan mensen die iets
twijt zijn, Dat kan variëren van leidingen en ploegscha-
ren tot gouden ringen.

Brandweer en waterleidingbedrijven
Deze instellingen gebruiken detectors, om putjes op te
sporen, die door een ofandere reden onder het zand of
slib geraakt zijn.

7.

2.

.1_
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8.
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Wie rs de detectoramateur?

De "detectoramateur" is een persoon die in zijn/haar vrije tijd
zoekt met een metaaldetector naar verloren gegane metalen
voorwerpen in de grond .Hfjlzlj is lid van de vereniging
"De Detector Amateur" (D.D.A.). Deze vereniging telt momen-
teel zo'n 1100 leden, wat waarschijnlijk zo'n 25% is van alle
metaaldetectorzoekers.

Waar zoekt de detectoramateur?

Iedere detectoramateur heeft zijn/haar eigen voorkeur als het
gaat om zoekplaatsen. Zo wordt er gezocht op oflangs:

Veel detectoramateurs
zoeken hoofdzakelij k op
het strand.
Met moderne waterdich-
te detectoren l<an ook in
de golven gezocht wor-
den naar hedendaagse,
verloren gegane voorwer-
pen. We denken hier met
name aan sieraden zoals
ringen en aan muntgeld.

De recreatieterreinen
Op recreatieterreinen, zoals picnic-plaatsen en speel-
tuinen zoeken metaaldetectorgebruikers naar recent
verloren gegaan muntgeld en sieraden.

Akkers en weiden

Op ald<ers en weiden, waarvan sommigen dikwijls eeuwenlang
bemest zijn met o.a. stadsafual, zoeken detectorgebruikers, die

Een zeldzame, 4e-eeuwse ringfibula getton-

den in uitgegraven grond lildens het aanleg-
gen van de rioleringbij een

nieuwb ouwpr oj ect in Wezep.

De aþeeldingen ztlnkenmerkend voor die

tqd, maar komen eigenlijk nooít op

1 fibula tegelijk voor.

Het strand

Malta en de metqaldetector



Franc a pied uit 1365 van KareIV.
Deze munt werd gevonden in reeds afge-

voerde grond yan het Spui in Den Haag,
welke was vríjgekomen tijdens fficiële
opgravLngen.

geTnteresseerd zijn in oudere munten, sieraden en gebruiks-
voorwerpen. Door de ploeg zljndeze vondsten over de akker
verspreid, zodat het exacte verband tussen voorwerp en vind-
plaats al verloren is gegaan.
De vondsten hebben ook te lijden van de ploeg.
Alle grotere voorwerpen zijn in de loop derjaren veelal fors
beschadigd. Voorwerpen van zilver, brons, lood en tin zijn door
de eeuwen heen soms behoorlijk geërodeerd. Helaas doet ook
de ammoniak - een gevolg van de overbemesting van akkers
en weiden - deze voorwerpen sneller eroderen. Vastgesteld is
dat de koperen duiten uit de vorige eeuwen op sommige
ald<ers in versneld tempo achteruit gaan. 'Je kunt er soms zo
doorheen kijken!". Voor akkers en weiden geldt tegenwoordig
het motto: redden wat er te redden valt. Waarbij natuurlijk het
uitgangspunt blijft gelden, dat vondsten worden aangemeld bij
de archeologische diensten, voorzien van uitgebreide docu-
mentatie omtrent vondstomstandigheden.

Rivieroevers

Langs rivieren wordt door D.D.A.-leden gezocht vanwege de
grote variëteit aan vondsten. Modern en oud materiaal liggen
door elkaar. Soms zijn zelfs de voorwerpen van goede kwaliteit
zwaar geërodeerd. Door verspoeling van de rivier zljn deze
voorwerpen moeilijk met zekerheid aan een plaats of grond-
laag toe te schrijven.

Stortgrond
Uit stortgrond die afl<omstig is uit dorps- en stadskernen kun-
nen vaak oudere vondsten worden geborgen.
De vondsten worden niet meer -in situ- aangetroffen.
Ook hier gaat het om het "redden" van voorwerpen, die anders
verloren zouden zijn gegaan.

Privéterreinen
Elke detectoramateur krijgt wel eens de waag of opdracht om
bijvoorbeeld in een achtertuin een verloren gegaan voorwerp
op te sporen. Dit kan gaan om in de oorlog verstopt koper, tin
of brons (dit komt steeds minder voor), maar ook om verloren
gegane gouden (trouw)ringen. Vooral met dit laatste kv¡eekt de
detector- amateur veel goodwill. Het is heel bijzonder om een
verloren gewaand sieraad, met een grote emotionele waarde
voor de eigenaar, weer terug te kunnen geven.

4 Mqltq en de metaaldetector



Na tien jaar de gouden trouwring weer terug

\A/at zijn de drijfueren van
de detectoramateur?

Elke D.D.A.-lid is in het begin van zijn detectorcarrière gefasci-
neerd door de mogelijkheden van de hedendaagse elektronica
en droomt van een grote bijzondere vondst. Men raakt echter
al snel gewend aan het instrument dat verandert van een tover-
stokje in een stuk gereedschap dat voorwerpen vindt. Tevens
ontstaat er het besef dat vondsten van alledaagse mensen uit
verschillende tijden heel bijzonder zijn. Elke wat langer zoe-
kende detectolamateur weet dat je van deze hobby niet rijk
wordt. Alleen al de apparatuur en verdere uitrusting kosten
niet zelden f 1000,- tot soms f 2000,-. Reiskosten kunnen hoog
oplopen en de hobby vraagt veel vrije tijd.
De meeste detectoramateurs beseffen dat ze, als ze in die tijd
waren gaan werken, veel meer geld hadden kunnen verdienen.
Ofdat ze, als ze het geld, uitgegeven aan deze hobby, hadden
omgezet in staatsloten, veel meer kans gehad zouden hebben
om rijk te worden dan door in weer en wind in de modder te
lopen zoeken naar een bijzondere vondst.
Fascinatie voor de historie maakt echter dat men toch liever
kiest voor het laatste en deze hobby blijft beoefenen. Het daad-
werkelijk zelf vinden van een stukje historie is niet te vergelij-
ken met een bezoek aan welk museum
dan ook en is bovendien in geen enkele waarde uit te druld<en.

Welke algemene belangen
worden gediend door het
detectoramateurisme?

De detectoramateur levert met zijn hobby de volgende bijdra-
gen aan de Nederlandse samenleving:

Voor het milieu
Detectoramateurs halen met hun detectors giftig lood en ande-
re metalen uit de grond.

Uerloren lrouw*ng

rH 55 þr terccH
Van onze cot¡esPondent

LTCIITENVOOßDE' zar¿¡.'
il¡g

Op een van zijn speulceh-
ten met zijn metaaliletector
s:üitlÊ het pl*atselijke CDA-
raadslid en hobby-sPeurneus
Jan Scholte oP eÐn tlûuw-
ring, die 5i jaar gcleden doot
een boe¡ was verloren t'tjdens
het hooien.

ten toebehoren. Het bleek te

tijds een stuk land had,

De r{ng is inmiddels terug-
geven aän de Gljarige boer
Co¡nelis te Brake. De Achter-
hoeker neet zich echter nog
wel te herinneren dat zijn
vader de úng in de zomet van
'37 ve¡loo¡ tijdens het hooien.
Hoewel alles werd afgezocht
werd de figuulijke 'speld in
de hooiberg' destijds niet te-
rugevonden.
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Bronzen kokerbijl uit de late bronstijd
(ca. 8e eeuw voor Chr.) , die werd gettonden in de
nabijheid van een oud riviertje inhet noorden
vanhetland.
In de omgeúngvan de vindplaatsheefi daarna
ar ch e ol o gis ch on d er z o ek pl a at s gev o n d en.

Op educatief gebied
Eenvoudige vondsten van eeuwen her spreken tot de verbeel-
ding en leiden tot studie en historisch besef. Vitrinekasten in
de huiskamer met zelf gedane vondsten nodigen bezoek uit tot
een gesprek hierover en leiden tot een besefvan historie. Voor-
werpen die anders in het museum liggen, hebben de mensen
nu zelf in handen. Zij kunnen het betasten en worden geïnfor-
meerd over de functie en de tijd waarin de voorwerpen
gebruikt werden en zo wordt de plaatselijke historie letterlijk
en figuurlijk heel dichtbij gebracht. Hierdoor krijgt één van de
doelstellingen van de archeologie concreet gestalte. De stelling,
dat materiaal in niet-openbare collecties per definitie niet edu-
catief is, snijdt in onze ogen geen hout. Juist in de huiskamer
krijgt de bezoeker tekst en uitleg over voorwerpen, iets wat
bijna altijd in een museum ontbeerd moet worden. Wij vinden,
dat materiaal, dat onder het asfalt van een rijksweg ligt of in
het depot van een museum geen educatieve waarde heeft.

Op sociaal niveau

Het zoeken met een metaaldetector is een gezonde, educatieve,
ontspannende "spannende" hobby die duizenden mensen ple-
zier verschaft. Voor veel werkeloze mensen is de detectorhobby
een uitkomst voor hun overschot aan wije tijd. Ook vinden zij
voldoening in het verlenen van dectector- assistentie bij offi-
ciële opgravingen.
Tijdens zoekweekends, georganiseerd door de vereniging "De
Detector Amateur", ontmoeten honderden zoekers elkaar in
een ongedwongen sfeer.

Dient het detectoramateurisme ook
de belangen van de archeologische
wetenschap?

Wat hebben de activiteiten van de detectoramateurs in de loop
der jaren voor de archeologische wetenschap opgeleverd? Welk
voordeel hebben beoefenaars van de archeologische weten-
schap, zoals archeologen van de Rijksdienst voor het Oudheid-

Malta en de metaaldetector



kundig Bodemonderzoek,
provinciaalarcheologen, stadsarcheologen, archeologen ver-
bonden aan universiteiten en numismatici van het Ifuninklijk
Penningkabinet te Leiden, van de vonden van metaaldetecto-
ramateurs?

Bekend is dat bevoegde instanties en professioneel werkende
archeologen een beperkt budget van de overheid te besteden
hebben om opgravingen te verrichten.
Hierdoor zoeken zij op plaatsen waar zij menen een hoge treÊ
kans te hebben. Dit gebeurt na het maken van risico-analyses
en door te proberen het bodemarchief zo goed mogelijk te
begrijpen.

Detectoramateurs zijn niet afhankelijk van een toebedeeld
budget door de overheid, maar zoeken op eigen kosten en in
eigen tijd. Hierdoor kan de detectoramateur het zich veroorlo-
ven om op plaatsen te gaan zoeken, die een minder hoge treÊ
kans bieden. Hierdoor legt een detectoramateur soms per toe-
val een belangrijk cultuur-historisch gebied bloot of doet hij
belangweld<ende vonds ten.

In Nijmegen zochten dagehlks drie detectoramateurs naar metalen voorwerpen
die anders nooit gevonden zouden worden Bij deze opgratting ztjn alleen al
meer dan 2000 Romeinse munten gevonden.

Zoals bekend is, gaat er veel archeologisch materiaal en infor-
matie verloren door de ruilverkaveling en het grondverzet voor
de bouwvan wegen en gebouwen.
De archeoloog kan, zoals gezegd, niet alles in de gaten houden
wat te maken heeft met het bodemarchief.
De detectoramateur kan dit wel en vormt dus samen met ande-
re amateurarcheologen "de oren en ogen" van de archeoloog.

Een metaaldetector is in staat om een grote hoeveelheid kleine
metalen voorwerpen op te sporen. In sommige gevallen heb-
ben metaaldetectorvondsten aan het licht gebracht dat zoge-
naamd zeldzaarl gewaande voorwerpen helemaal niet zo zeld-
zaam zijn. Ook kan dankzij metaaldetectorvondsten het
verspreidingsgebied van sommige voorwerpen beter en verant-
woordelijker aangegeven worden. Ook is gebleken dat de vele
munten en ander metalen voorwerpen van een vondstcomplex

Deze bronzen speerpunt uit het

bronzen tijdperk werd gevonden in
tterstoorde grond iets ten zuidwesten

van de Huneborg (VVeerselo).

Waarschijnlijkkwam de grond uit
de onlangs nieuw gegraven gracht

van de Ilunneborg.
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dateringen kunnen bevestigen, maar ook tot bijstelling kun-
nen dwingen. En natuurlijk komen er dankzij detectorama-
teurs werkelijk zeldzame, unieke voorwerpen boven de grond.

Welke concrete voorbeelden van
vondsten door detectoramateurs

zufr

2

J

Bronzen plaatje bestaande uit 5 fragmenten, ver-
spreid gettonden op een maisakker.
Datering: eind eerste of begin tyveede eeuw.

Op het plaatje Latijnse inscripties.

De tekstluidt:
HERCVIJ I MAGVSËN (o) I NLI/S GEN/I,{IJS
trETBR(anus)l

LBG(ionus) X G(eminae) P(iae) F(idelis) lV(onm)
S(olvit) L(ibens) L(aetus) Mþrito)

oftewel:
'Bij Hercules Ma,gusanus heeft Iulius Genialís, veter-
aan van het tiende legioen, bijgenaamd het dubbele,
loyale en trouwe, zijn gelofte ingelost, gaarne, met
genoegen en met reden.'

Naar aanleidingttan deze unieke vondst door een
detectoramateur werd uiteindelijk de tempel uan

Empel gevonden.

4

5.

gedaan, kunnen worden gegeven,
die van belang voor de weten-
schappelij ke archeologie?

We doen een "ldeine" greep uit een lange lijst.

1. De ontdekking van nieuwe bewoningsplaatsen of
plaatsen van historisch belang door de detector-
amateur.
De tempel van Empel:
De ontdeldcing van een enkel stukje van een militair
diplorna leverde de opgraving van een Gallo-Romeinse
tempel op lJ an van Bergen,'s-Hertogenbosch,'1986;
zie Detectormagazine 3, juni 7992).

Ontdeld<ing van unieke vondsten.
Voorbeeld: Zegelstempel van een van de drie Sweders van
Voorst, nu te bezichtigen in het Zwols museum (Ronald
Bloemen, Venray, ca. 1980; zie 'Succesyol zoeken met de metaqlde-
tector', door G. Gesink).

Op de voorpagina staat een Romeinse paradehelm afge-
drukt, welke uniek is in Europa (WiI Kuypers, 1980, Bunnik;
BAR internqtional Series 476, 7989).

Ontdekking van nieuwe vondstcomplexen.
Voorbeeld: Te Beuningen werden op een akker door
meerdere detectoramateurs circa 1000 laat-Romeinse
munten gevonden samen met nog vele andere metaal-
vondsten, zoals tientallen mantelspelden. Tevens werden
door de intensieve "landesaufname" van detectorama-
teurs de kenmerkende dobbelsteenvormige mozaïek-
steentjes gevonden, die duiden op de vroegere aanwezig-
heid van een rijke Romeinse villa. (De munten zqn
beschreven door R.W. Retjnen,7993; de fibulae zijn gepubli-
ceerd door J. K. Haalebos in "Oudheidkundige mededelingen",
supplement 65, 1984-85).

Bestaande kennis van voorwerpen is enorm
uitgebreid.
De collectie van middeleeuwse pelgrimsinsignes van Van
Beuningen is gebaseerd op honderden vondsten van ama-
teurs, circa 600 van de 1000!
(gepubliceerd in Rotterdqm Papers, Heilig en profaan,
H. J. E. van Beuningen, 1993).

Bijstelling datering.
Nabij Vechten ontdekten archeologen een oude dichtge-

Maltq en de metaaldetector



6.

slibde haven uit de Romeinse tijd. Op basis van de aldaar
gevonden scherven concludeerden de archeologen dat de

haven in ca. 200 na Chr. was dichtgeslibd. Detectorama-
teurs doorzochten later de grond uit deze voormalige
haven. De verscheidene munten van keizer Elagabalus
(278-222) en
Severus Alexander (222-235) dwongen deze datering ruim
een kwart eeuw bij te stellen.
(Gepubliceerd in: Romain Military Equipment:
the Sources of Evidence,blz.279, C. A.Ihlee,1989)

Een historisch belangrijk voorbeeld uit Duitsland. De

vondst door Capt. Clunn van het "Varus" slagveld. Zonder
detector was dit waarschijnlijk nooit gevonden.

Voorbeelden van maatschappelijke
belangen, die gediend worden door
de detectoramateur

D.D.A.-leden assisteren belangeloos bij opgravingen van
archeologische instanties.

Door vele metaalvondsten is er een vergroting van kennis
van kleine metalen. Hetzelfde geldt voor de vele munten.
De numismatische kennis is enorm toegenomen. Het
Koninklijk Penningkabinet te Leiden kan daar, door de
enorme hoeveelheid vondstaanmeldingen van D.D.A.-
leden vele voorbeelden van geven.

Detectoramateurs publiceren stukjes over lokale vond-
sten in regionale kranten. Educatieve belangen op kleine,
lokale schaal.

Mi dd el e euw s p elgr imsinsi gn e, v o or s t ell en d e

St. Maarten zitfende te Paard.
Dit insigne werd gevonden onder eenbrug, die

toegang verschafte naar het kasleel Coevorden.

Volgens Dhr. V. van Vilsteren, verbonden aan het

D r e nt s mus eum * o" t" t: 
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Een in Limburg gevonden Romeins
(inheems) beeldje.

Hetbeeldje steltvenus yoor, dateríng 2e

ol3e eeuw.

Het beeldle is in bruikleen gegeven aan
het Bonnefanten Museum in Maastricht, waar
het is te bezichtigen.

Detectoramateurs werken belangeloos mee aan (low bud-
get) tentoonstellingen op provinciaal en lokaal niveau.
(Bijvoorbeeld de tentoonstelling "Van speerpunt tot
kanonschot" te Zeist welke ingericht werd met de collec-
tie van D. J. van Veelen en W. B. Kuypers, 1992.)

Collecties of delen daarvan, zijn onderwerp van onder-
zoek voor doctoraalscripties en ander wetenschappelijk
onderzoek.Vrijwel elk D.D.A.-lid kan correspondentie met
archeologen en/of het K.P.K. overleggen omtrent gevon-
den en aangemelde vondsten.

AÂHMELDIHGSFORH' "LIER

METAALVONDST
:o r ÀN{leuÈ -
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6. Publicaties van detectoramateurs laten zien dat er een
eigen specifieke deskundigheid ontstaat, bijvoorbeeld op
het gebied van numismatiek.
Zeer recent verscheen: "Oord en Duit uit Noord en Zuid".
Een nieuw numismatiek boek over koperen munten
gevonden door metaaldetectorzoekers.

Resumerend

Als zo'n 20 jaar zoeken detectoramateurs in hun wije tijd met
metaaldetectie-apparatuur. De vele belangweldcende vondsten,
die zlj hebben gedaan en hun verantvyoorde omgang hiermee
geeft ze het recht op bestaan.
Dat de archeologische wetenschap baat heeft bij, en rijke
vruchten plukt van het werk van de detectoramateur kan zelfs
de meest fanatieke anti-detectorist moeilijk ontkennen. Sterker
nog: er zijn wetenschappelijk archeologen die pleiten voor een
intensieve samenwerking, zoals in Denemarken het geval is.
(zíe artikel: D. A. Gerrets, Monumentenzorg, en metaaldetectie na
M qlt a in We st erh e em, XLN-7 -1 9 9 5 )
Niemand kan echter eveneens ontkennen dat het verschijnsel
metaaldetectie ook de nodige problemen met zich mee brengt.
Daar gaat het volgende stuk over.

4.

5.
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\A/at zijn de problemen die het
detectoramateurisme met zich
meebrengt?

Het is D.D.A.-leden bekend dat het verboden is te zoeken op
archeologisch beschermde terreinen. Dit geldt eveneens voor
plaatsen waar een detectorverbod bestaat vanwege de mogelij-
ke aanwezigheid van munitie in de grond en voor beschermde
natuurgebieden. Vanzelfsprekend is het verboden te zoeken in
opgrar¡ingsputten van archeologische instanties. Ware detecto-
ramafeurs houden zich aan deze voorschriften en proberen
een wiendschappelijke band op te bouwen met archeologische
instanties.
Dit gebeurt onder andere door vondsten bij archeologische
instanties en het Koninldijk Penningkabinet aan te melden.
Probleem op dit gebied is echter dat deze instanties steeds lan-
ger de tijd nodig hebben om de gevonden voorwerpen te
beschrijven. Hierdoor zij n detectoramateurs hun eigendom-
men soms jaren 'kwijt'. Hier zijn talloze voorbeelden van.
Tegenwoordig laten sommige amateurs het aanmelden van
hun vondsten hierdoor achterwege, wat een betreurenswaardi-
ge ontwikkeling is. Het is jammer dat er vanuit de archeologi-
sche instanties geen initiatieven worden ondernomen om deze
situatie te verbeteren.

Mede door het werk van "onverlaten" op archeologische opgra-
vingen is de afstand tussen detectoramateurs en archeologi-
sche instanties vergroot. Illustratiefvoor het wantrouwen tus-
sen beiden is de uitspraak van de heer Willems, directeur van
de R.O.B.: "Detectorgebruikers zijn onbetrouwbaar, tenzij het
tegendeel bewezen is". Een uitspraak die misschien niet geheel
onbegrijpelijk is.
Het moet heel frustrerend zijn om als wetenschapper je hele
onderzoeksterrein overhoop gehaald te zien en wellicht
beroofd te zijn van onbekende vondsten. Dat vanuit de archeo-
logische instellingen dan al snel met de monumentenwet
gezwaaid wordt om het gebruik van metaaldetectors te verbie-
den is logisch en begrijpelijk. Hierdoor is wederzijds wantrou-
wen ontstaan. De heer Willems verwijt detectorgebruikers cri-
mineel gedrag en gebruikt juridische haarldoverijen in de
onderlinge discussie. Detectoramateurs merken dat in direkt
kontakt met provinciaalarcheologen, stadsarcheologen, numis-
matici van het I(P.K. en medewerkers van archeologische
instanties. Deze zojuist genoemde deskundigen moeten van
hun superieuren afstand bewaren ten opzichte van detecto-
ramateurs, terwijl ze anderzijds zeer verblijd zijn met en geTn-

teresseerd zijn in de vele interessante vondsten. Gelukkig komt
er de laatste tijd op diverse plaatsen in Nederland langzaam
toch een zekere vorm van samenwerking tussen archeologi-
sche instanties en D.D.A.-leden van de grond, die laat zien dat
het wel kan als beide partijen zich maar open opstellen.

Romeins beeldje ttan de godin IsisfFortuna,
getooid met een verenkroon.

Zíj houdt een zgn. Cornucopia inhaarhand.
Hetbeelfue werd gevonden in afgevoerde grond op

een bouwterrein in Houten.

Malta en de metqqldetector 't1



Problemen op een rij
t. Op geld en gewin beluste "onverlaten" verpesten de

kwetsbare vriendschap tussen archeologische instanties
en detectoramateurs door over heldcen te ldimmen en bij
nacht en ontij archeologische opgravingen te plunderen.
Hun gegraaf vernietigt wetenschappelij k belangrij ke
grondsporen.
Bovendien blijft de wetenschapper achter met de twijfel
of er nu wel of niet belangrijke archeologische informa-
tie is verdwenen.

Vondsten komen door deze illegale activiteiten onaange-
meld in de handel terecht.

Doordat het kontakt tussen de vereniging "De Detector
Amateur" en archeologische instanties gebaseerd is op
wederzijds wantrouwen is er sprake van een verstoorde
relatie, wat een remmende invloed heeft op de samen-
werking.

Vondsten worden door de lange "behandeltijd" van de
archeologische instanties niet altijd aangemeld door
detectoramateurs.

Detectoramateurs worden door de top van de archeologie
gecriminaliseerd en nauwelijks serieus genomen. Dat
gebeurt ten onrechte, omdat zij worden aangezien voor
detectormisbruikers in plaats van verantwoorde part-
NCIS.

Op dit punt in de geschiedenis gekomen staat de samenle-
ving voor het verdrag van Malta. In de Tweede Kamer voþt
behandeling van dit verdrag.
Wij hopen dat vanaf heden een positieve, definitieve koers
kan worden uitgezet van waaruit een wuchtbare samenwer-
king kan ontstaan tussen detectoramateurs en de instanties
die belast zijn met de zorg voor het behoud van het culturele
erfgoed.

In het volgende stuk zal de vereniging "De Detector Amateur"
haar meersporenbeleid voor deze samenwerking presenteren.

Hoe zien de voorstellen voor het
meersporenbeleid van de vereniging
"De Detector Amateurtt (D.D.A.) eruit?

De huidige frustraties van de archeologische instanties zijn
begrijpelijk, maar in de ogen van de vereniging is het niet
terecht om de grote groep oprechte detectoramateurs met
vandalen op een lijn te stellen.
De vereniging "De Detector Amateur" keurt alle illegale acti-

2.

J.

4.

5.

Regelmatig worden er yondsten gedaan
die voor de archeologie uniek
genoemd mogenword.en.
Een geschilderd vaan methet heraldische
wapen van Reinoud M uit het huis Gu\|ik,
hertog in de jaren 1402-1423.

Dit yaan, dat eens de toren van
de "Dikke Tinne" sierde, werd door
een detectoramateur in de slotgracht
tij dens archeologiscxh onderzoek gevonden.
Het is nu in het museum te bewonderen.
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viteiten ten strengste af. Het geeft "D.D'4..-leden" een slechte
naam wat zelfs kan leiden tot een algeheel detectorverbod,
waarbij de goeden onder de lcwaden moeten lijden. Overi-
gens, bij een totaal detectorverbod blijft het feit bestaan dat
criminelen hun criminele detectorgedrag zullen blijven
handhaven. Zoals ook het verschijnsel wapenvergunning
voor schietverenigingen geen garantie geeft, dat er geen
gewapende bankovervallen meer plaatsvinden.
Het kan en mag niet zo zijn dat een handvol onverlaten het
voor elkaar krijgt dat duizenden mensen beroofd worden van
hun hobby. Vooral ook omdat daarmee tevens de vele voorde-
len van de detectorhobby op het gebied van wetenschappelijke
archeologie, educatie, economie en milieu verloren gaan!

De vereniging "De Detector Amateur" ziet veel meer in onder-
ling overleg, met respect voor elkaars standpunten en bereid-
heid om de handen ineen te slaan om tot een goede wuchtba-
re samenwerking te komen. Waarbij zij haar steentje wil
bijdragen aan het beschermen van ons culturele erfgoed

Relativerende opmerkingen

Wij willen graag enkele relativerende opmerkingen maken.
Er is in Nederland geen sprake van systematische schatroverij.
Ook niet van regelmatig plunderen en verstoren van archeolo-
gische opgravingen. Op geen enkele manier is er sprake van
doelbewuste overtredingen van de monumentenwet met graaÊ
machines en bulldozers om vondsten te roven.
De grootste, ernstigste grondverstoringen door criminelen zijn
het illegaal leeghalen van beer- en waterputten. Er is dus meer
sprake van incidentele dan van systematische plundering van
ons cultuurgoed.

Net zo min is er sprake van een ievendige lucratieve "handel"
in illegale vondsten. Überhaupt is het maar de waag hoe groot
nu eigenlijk de hoeveelheid vondsten is die via deze illegale
schatgraverij in de illegale circuits verdwijnt.

De diepte van de moderne detector is maximaal 30 à 40 cm.
Deze verstoorde bovenlaag wordt door de archeoloog bij
opgravingen altijd aan de kant geschoven! En de detector-
amateur zoekt juist in deze verstoorde grondlagen!
De bovenlaag wordt door de archeoloog wel gebruikt voor het
waarderen en selecteren van wetenschappelijk waardevolle
lokaties. Wanneer de detectorvondsten systematisch worden
aangemeld (en dat gebeurt door D.D,A..-leden!) dan wordt de
archeoloog als het ware geassisteerd bij zijn waarderings- en
s electie-activiteiten door detectoramateurs en worden zij n
belangen in het geheel niet geschaad. Hiervoor is wel een
vertrouwensbasis nodig, die opgebouwd moet worden.
Ieder D.D,A,.-lid ziet dit als zijn of haar opdracht!

Waarschijnlqk de eerste in Nedefland

,,,fn'i,iï!:#im#,Hli,;
Datenng: 9e - 10e eeuw.

Dit soort fibulae is typerend ttoor de vrouwelijke
dracht in Scandinavié tij dens de Vikíngperiode.

Het is versierd met een patroon in de z.g. Borestijl.
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Tij dens een zoekweekend in Engeland
werd door een detectoramateur deze vroeg-

zevende-eeuwse munt
uit N o o r d-Fr ankrijk gev o n d en.

Deze munt werd øangemeld
bíj het British Museum.

Welke aanbevelingen voor de
toekomst wil de vereniging
stDe Detector Amateurt' doen met
betrekking tot het beoefenen van
deze hobby?

De vereniging "De Detector Amateur" staat op het standpunt
dat er een meersporenbeleid gevoerd moet worden om de lieÊ
hebberij "detectoramateurisme" zinvol in de samenleving te
integreren. Wij denken aan:

Voorlichting
Goede voorlichting geven aan (aankomende) detector-amateurs
door middel van het verenigingsblad.
Vanafheden worden in elke uitgave van het verenigingsblad
'Detectormagazine' de 10 regels van het reglement gepubli-
ceerd.

Deze zljn:
1. Vraag altijd toestemming tot zoeken aan de

landeigenaar ofbeheerder van de grond.
2. Legitimeer je met je lidmaatschapskaart (ledenpas).
3. Wees voor onze vereniging "de Detector Amateur" een

detectorambassadeur.
4. Laat munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en

de politie waarschuwen.
5. Zoek nooit op archeologische terreinen, mits je

toestemming hebt verkregen van de bevoegde instanties
om mee te helpen bij een archeologische opgraving.

6. Neem zoveel mogelijk het metalen afual, zoals lood en
koper mee. Denk om het milieu.

7. Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er geen
schade zichtbaar is (bijvoorbeeld aan een eventuele gras-
mat).

8. Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of
vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhisto-
rische waarde zijn, moeten binnen drie dagen gemeld
worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het
gebied behoort.

9. Bovengenoemde vondsten moeten eveneens worden aan-
gemeld bij de desbetreffende archeologische instanties,
zoals de R.O.B. en het K.P.K..

10. Het 's nachts zoeken zonder toestemming van de landei-
genaar is verboden. Iemand die 's nachts zoelct is ver-
dacht bezig.

In elk uitgave van het blad is een vaste pagina met een vondst-
aanmeldingsformulier en worden adressen van archeologische
instanties afgedrukt.
Bij publicatie van vondsten door leden wordt telkens expliciet
vermeld dat deze vondst is aangemeld.

Importeurs en handelaars van metaaldetectoren die alle
belang hebben bij een goede samenwerking tussen detector-
amateurs en de archeologen moeten worden verplicht om de
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kopers van metaaldetectoren schriftelijk te informeren over de
"regeling metaaldetectors". Ook zal er op toegezien worden,
dat er in advertenties geen gebruik wordt gemaakt van termi-
nilogie die aanzet tot hebzucht en persoonlijk commercieel
gewin op het gebiecl van archeologische vondsten en/of uitno-
digt tot onverantwoordelijk zoekgedrag.

Venrolgingsbeleid
Streng(er) vervolgingsbeleid bij illegaal graaf- en zoekwerk op
archeologische terreinen.
De huidige wetten voorzien ruim in de mogelijkheden om deze
illegale activiteiten op te sporen en te bestraffen.
Wij denken aan: in beslagname van de detector, proces-verbaal
en boete, doorgeven van de naam van de overtreder aan de vet-
eniging "De Detector Amateur", zodat royement kan volgen.

Bovendien kan in een regeling opgenomen worden dat een
ieder die een metaaldetector in het openbaar draagt een geldig
legitimatiebewijs in bezit moet hebben.

Overlegstrukttrren
Betere overlegstrukturen voor vondstaanmeldingmogelijkhe-
den tussen detectoramateurs en archeologische instanties.

Het zou wenselijk zijn als er regelmatig spreekuren zouden
worden gehouden bij de R.O.B., het Penningkabinet, bij stads-
en provinciaalarcheologen en andere archeologische instanties
zoals instituten verbonden aan universiteiten, zodat regionale
en/of provinciale vondsten kunnen worden aangemeld.
Het spreekt vanzelf dat de vereniging "De Detector Amateur"
pleit voor extra mankracht bij de diverse archeologische
instanties om in deze taak te voorzien.

Er moeten afspraken komen met diverse archeologische instan-
ties voor regelmatig overleg (overlegorgaan), zodat knelpunten
sneller worden herkend en kunnen worden opgelost.

Gontroleerbaarheid
De vereniging stelt zich op het standpunt dat leden van de ver-
eniging herkenbaar en controleerbaar moeten zijn door:
7. het bij zich hebben van de D.D.A.-detectorpas;
2. zich met geldige papieren te kunnen legitimeren;
3. zich op normale, fatsoenlijke wijze bekend maken;
4. zich te kunnenverantwoorden ten aanzienvan de toe-

stemming om op die plaats te zoeken;

Geen leden van de vereniging "De Detector Amateur' zijn per-
sonen die:
1. zich zonder toestemming op archeologische terreinen

met een detector bevinden;
zich zonder toestemming in bouwputten in centra van
oude steden ophouden;
zich onfatsoenlijk opstellen;
handelen in door hen gevonden archeologica zonder dat
deze aangemeld zijn bij een archeologische instantie;
geen detectorpas en geldig legitimatiebewijs kunnen
overleggen.

Een urn (!800 v. Chr.), gebroken maar cornpleet met
crematieresten. Gevonden met de metooldrtecfur

op een pas aangelegd wegcunet op een

in du stn et er r ein b ij We er t.

Omdat er tvtee urnen werden gettonden word
onderzocht ofhet gaat om twee geísoleerde

begrattingen of een grøfiield.

2.

3.
4.

5.
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Bronzen vlakbijltje en speerpunt uit
hetbronzen trjdperk, ca. 2000 voor Chr.
De speerpunt werd gevond,en op een zandpad aan
de randyanHapert.
Debijl werd gevonden in een voortuin inhet dorp.
Beide vondsten zijn d.oor de

detectoramateur uitgeleend aan het
ørcheologisch museum Eícha te Bergeyk.

Mocht toch blijken dat deze personen lid zijn van de vereni-
ging "De Detector Amateur", dan voþt onvoorwaardelijke
schorsing.

Erkenning
Waardering, erkenning en respect voor het verschijnsel detec-
toramateur.

Wij zien het liefst dat de vereniging "De Detector Amateur" op
welke wijze dan ook een zekere officiële status krijgt. Wanneer
elke detectorgebruiker lid wordt van een vereniging is het
makkelijker om informatie en voorlichting te geven. Een lid
wordt haast gedwongen kennis te nemen van de regels die de
vereniging hanteert en de consequenties die er zijn als die
regels niet nageleefd worden.
Erkenning van de vereniging "De Detector Amateur" geeft ook
binnen de archeologische instanties duidelijkheid. Archeologi-
sche medewerkers die kontakten hebben met detectorama-
teurs, zitten nu veelal in een rolconflict. Enerzijds vinden ze
dat detectoramateurs bijzondere en belangrijke informatie bin-
nenbrengen waar ze met heel hun wetenschappelijk hart bij-
zonder blij mee zijn. Anderzijds voelen zij vanuit de archeolo-
gische top een zekere druk zich af te moeten zetten, dan wel
afstand te bewaren tot dezelfde detectoramateurs.

Detectoramateurs willen graag een goede relatie
met archeologische instanties opbouwen geba-
seerd op wederzijd,s respect.
Detectoramateurs willen de dialoog en zijn bereid
tot extra inzet die vruchten af blÍjft werpen voor
archeologische instanties en die de detectorhobby
interessant en veranturoord houdt.

De vereniging "De Detector Amateur" (D.D.A.)

Met nadruk verwijzen we naar het artikel: D.A. Gerrets,
Monumentenzorg en metaaldetectie na Malta in Westerheem,
XLIV-2-1995; een uitgave van de Archeologische Werkgemeen-
schap Nederland.
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Duizenden duiten worden er jaarlijks getonden.
Detectoramateurs weten als geen ander døt door de

overbemesting en verzuring ttan de grond,
de kwøliteit yan de bodemyondsten per jaar
slechter wordt.
Waarschijnlijk wordt er oyer 10 jaar helemaal
geen gaye duit meer gevonden.

Malta en de metaaldetector
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Wíde Scøn
Hoebelangrijk is de keuze van een zoekschotel?

Een doorgewinterde zoeker zal waarschijnlijk een aan-

tal zoekschotels tot zijn beschild<ing hebben, dit in tegen-

stelling tot diegenen, die nog niet zolang zoeken, ofhun
intrede in de hobby net hebben gedaan. Zelfzoek ik al 14

jaar en heb veel meegemaakt in de detectorhobby. Van

oude TR-machines tot detectors met digitale beeldscher-

men. Hoewel ik dus al 1.4 jaar zoek, ben ik pas sinds 3 jaar
bezig met verschillende zoekschotels. Zo heb ik een 4- en

een 8-inch schotel en ook de standaard blue max.

Toen ik in oktober bij DSH in Zalk kwam, werd mij daar de

Wide Scan getoond. Deze schotel is speciaal ontwild<eld om
op gemineraliseerde grond te zoeken. Hebben dus, dacht
ik. Nu heb ik de schotel al weer twee maanden en ik heb

hem goed kunnen uittesten. Hier volgen mijn bevindingen.

Als vrijwilliger van een archeologische werkgroep wordt er

vaak een beroep gedaan op mij om de werkputten afte zoe-

ken. De laatste opgraving was alweer een maand geleden.

Maar de werþut lag nog open met al zijn gecoupeerde en

uitgetroffelde grondsporen. En ... voor zover ik wist, waren
alle metalen voorwerpen er al uit.

Hier ben ik dus voor het eerst met de Wide Scan geweest.

Ik gebruikte hetzelfde custom programma als een maand

geleden, want dat heb ik speciaal voor dit soort terrein
(zandgrond). Het opmerkelijke was, dat ik hier toch nog

een aantal signalen kreeg. Ze kwamen niet hoger uit dan
+4 AB op mijn VDI. Dankzij een van die signalen vond ik
toch nog een ldeine 4e-eeuwse fibula, met een spiraalveer

van 16 windingen. Verder nog een paar zilveren dubbeltjes

van ca. 2 mm doorsnede en wat brons gietseltjes.

De conclusie hieruit is, dat je ten eerste meer diepte ver-

krijgt bij het gebruik van de Wide Scan en dat de schotel

ook zeer fel reageert op kleine metaaldeeltjes, wat zeker

erg gunstig is als je helpt bij opgravingen.

U zult begrijpen dat ik dus weer genoeg goede "afgezochte"

pleld<en tot mijn beschildcing heb, zoals dat ene veld onder
Nijmegen, waar zo'n beetje half Nederland al geweest is en

waar ik met de Wide Scan in zeven uur zoeken toch nog 32

bronzen en 2 zilveren Romeinse munten, 5 fibula's of
gedeelten hiervan, 2 haarnaalden, 1 schitterende Romeinse

gesp nret beslagplaat en ook nog diverse fragmenten heb

gevonden.

Dus u ziet maar weer eens wat voor ver-schil een schotel

kan maken.

M. Hendriksen
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In het septemb ernummer 1,99 3

v an Detector Magazine stond,
een test van d,e Bandido.
Een punt van kritiek dat
genoemd werd, was een te
hoog af gesteld díscriminatie-
niveau. Dit hoge niveau vond
je terug bij alle andereTesoro
landdetectot s maar ook bij
díverse typen van andere mer-
ken detectoren. Je mist daar-
door:
- diverse interessante ijzeren

v oorw erpen zoals speerpun-
ten, pijlpunten, sleutels, íjze-
r en v ing err íngen (tj es), etc;

- diverse bronzen vooru) erpen,
zoals fibulae en dunnebron-

p ald<ers en weilanden is
, dit geen probleem.

Immers de ijzeren voor-
werpen zijn dan meestal al stijf
verroest. Een diep gelegen groot
stuk ijzer daargelaten. Ook de hele
kleine bronzen voorwerpjes hebben
vaak te lijden gehad van het lange
verblij f ondergronds. Echter langs
rivieren en op veelbelovende (uit
oude lagen afl<omstige) storthopen

De Tesoro
Bandido II
gemodiflceerd

baart die hoge discriminatie wel
zorgen. Je kunt toch heel wat moois
laten liggen. Het is namelijk niet
mijn idee van efficiënt zoeken om
eerst een terrein met de Bandido te
doorzoeken en vervolgens het hele
stuk ook nog eens een keer over te
doen met een TR machine.

Over deze (in mijn ogen) te hoog
afgestelde discriminatie heb ik

Deze Jraaie
Romeinse

fbula wordt
àoor veel
detectoren
gediscrimí-
neerd.

vorig jaar nog correspondentie
gevoerd met de fabrikant van
Tesoro in Amerika. Die verzekerde
me echter dat het technisch niet
mogelijk was de discriminatie van
de Bandido te verlagen. Ofze dat
daar in de U.SA. niet konden of
niet wilden, weet ik niet, maar ik
weet wel dat Wil HoÍÌnan uit Beu-

ningen dit wel wil en..... ook kan!

Op de zoekdag in Harderberg stond
Wil daar met zijn detectorstand.
Ik legde mijn probleem aan hem
voor en zonder blikken ofblozen
zei hij zoiets als: "dat zal wel
luld<en".

Ja, ja, dacht ik, dat moet ik eerst
nog zien. Maar binnen 14 dagen
kon ik mijn detector ophalen met
een verlaagd discriminatie-niveau.
Wat Wil Hofinan had gedaan, was
dat hij het normale discriminatie-
niveau van het
"nul-niveau" nu naar stand 2 op de

discriminatieschaal had verhuisd,
zodat er een heel gebied bij was
gekomen.

Wat was er te vinden in dat nieuwe
gebied?

IWil Kuipers I



De tafeltest
De Banclido ging op "tafel" en cle

hele batterij aan testvoorwerpen
ging langs zijn neus.

De resultaten:

Let op: deze resultaten gelden voor
de standaarcl 8 inch concentrische
spoel. De 10 inch conc. spoel laat
iets andere resultaten zien, maar

dat blijft binnen de perken. Echter

de 7 inch wide-scan bhjft bedui
dend meer ijzer etc. discrimineren
dan de concentrische spoelen.

Een bekend gegeven van wide-scan
spoelen.

Praktijktest
Het bleek dat de resultaten in de

grond overeen kwamen met de

gevonden uitkomsten van de tafel-
test. In plaats van regelmatig scha-

kelen tussen de alle metalen- en de

discriminatiestand zoek ik nu
hoofdzakelijk muisstil in de discri-
minatiestand. Deze staat nu bij mij
op stand 1. Dan vis ik precies alle
gewenste voorwerpen nog tussen de

rommel vandaan.

De eerste praktijktest bracht direkt
en totaal onverwacht een bronzen
pijlpunt naar boven. Daarover ver-

derop meer.

Voor de zoekers op stranden en

recreatieterreinen kan ik nog zeg-

gen dat loarartjes en guldens op hun
kant nu goed aangegeven worden.
Alleen de dubbeltjes op de kant
geven een (herkenbaar) krakkerig
geluid. Liggen ze vlak, dan ldinken
ze zoals het hoort: een mooi egaal

signaal.

Het bleek dat er ook in de alle
metalen-stand iets veranderd was.

Met behulp van de grond-ontsto-
ringsknop bleek het niet alleen
mogelijk om de grond te "cliscrimi-
neren" maar als je verder draaide
ook de zogenaamde hot rocks, ijzer-
tij dscherven, Romeinse dakpanfrag-
menten en hele ldeine stukjes ijzer.
A-ls je de alle-metalen stand als dis-

criminatie gaat gebruiken, staat je
detector natuurlijk niet ideaal inge-
steld op de grond.

Discrimínatíestand 0

De gemodiftceeràe Bandido geeft

nu wel de volgende ijzeren voor-
werpen aan:
- sleutels
- pijlpunten
- speerpunten
- Romeins schrijfgereedschap

(stilii)
- Romeins ringetje met opgesol-

àeerd bronzen plaatje met
tekst "DACIIO"

Over het algemeen is het, bij een
juiste grondafstelling, geen pro-
bleem om ijzertijdscherven (urnen,
zie vorig nummer!), Romeinse dak-
panfragrnenten en de ldeine stukjes
ijzer te vinden. Het is zelfs mogelijk
zogenaamde "afualkuilen" af te
bakenen op het opgravingsvlak van
een archeologische opgraving.
Dit vereist wel wat ervaring, zowel
met het zoeken als ook met de

gebruikte detector.

Bronzen pijlpunt
Rustig zoekend naar signalen om
de nieuwe discriminatie van de

Bandido uit te proberen, stuitte ik
al snel op een dun plaatje brons in
de vorm van een pijlpunt. Het din-
getje deed simpel aan en liet in eer-

ste instantie nu niet bepaald mijn
hart sneller kloppen. Toch bleefhet
onrustig in mijn bovenkamer.
Brons? Pijlpunt? Moeten pijlpunten
niet van ljzer zljn? Zou het dan
bronstijd zljn?7? Nee .... bij mijn
weten nooit eerder gezien. Oftoch?
Thuis in de boeken gedoken en
jawel, een plaatje in een boek van
de Bronstijd bracht beves(iging van
mijn vermoeden. Fraai is in dit
boek ook te zien dat de vorm van
deze bronzen pijlpunten een

nabootsing is van de vorm van de

stenen pijlpunten uit die periode.

De meeste bronstij dvondsten
bestaan uit grote brold<en brons
zoals de bekende bijlen en speer-

En ook:
- bronzen draadrollen-frbula en

natuurlijk e en onv ermij delijke
hoev eelheid ijzeren troep.

G e dis cr imine er d blijv en :

- ijzerhoudend. gesteente (hot
rocks)

- spijkertjes
- paperclips
- fragmentenvan gesmede ijze-

ren spijkers
- complete gesmede ijzeren

spijkers ophunkant
- and,ere kleine ijzeren friemels.

punten en (fragmenten van) zwaar-
den. Maar pijlpunten zijn schaars.

Op zich niet verbazingweld<end.
Het puntje is 1,2 urm dik en 38 mm
lang. Deze dunne plaatjes overleven
geen 3.000 jaar ald<er en zeker niet
met de mestaanslag van de afgelo-
pen decennia. En dit maakt dit pijl-
puntje, als riviervondst wel in
prima staat zijnde, toch wel bijzon-
der. Het is, na een bronzen speer-

punt, mijn tweede bronstijdvondst
in 20 jaar zoeken. Dus ik kan er

weer even tegen.

Wil Hofman is specialist in detec-

tortechniek. Heb je wensen t.a.v. je
detector zoals o.a. het opvoeren van
de gevoeligheid, het verlagen van
de minimum discriminatie en/of
het inbouwen van een oplaad nicad

De bronzen
pijlpunt.
Lengte 38
mm
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set, neem dan kontakt met hem op.
Ook voor andere speciale wensen
t.a.v. je detector kun je van deze

deskundige horen wat wel en niet
rnogelijk is en, wat heel belangrijk
is, of een bepaalde verandering wel
zin heeft.
H ofm an El ektr oni c a B eunin ge n

02447 740 63 þ gg 0 652637 244)

Bezoek alleen op afspraak.

Ar che olo gi s ch e op gr av in g en
Door dit verlaagde discriminatie-
niveau is de Bandido II niet alleen
beter geschikt voor recreatieterrei-
nen maar vooral bij archeologische
opgravingen. En met deze constate-

ring laten we de test van de
gemodificeerde Bandido II

achter ons en gaân we ver-

der met metaaldetectoren
die bruikbaar zijn in de

archeologie.

Zoals je in het rapport
"Malta en de Metaalde-
tector" kunt lezen,
beschikken wij als

DDA over een poten-
tieel aan vrijwilligers
die beschikbaar zouden
l<unnen zijn voor assi-

stentie bij archeologi-
sche opgravingen.
Immers de bezuinigin-
gen treffen allerlei

instanties. De ROB

maakt daarop geen uit-
zondering. Ook daar moet
men steeds meer doen met
steeds minder geld. Het kan

zijn dat er in de toekomst
een beroep gedaan gaat
worden op onze leden om
te assisteren.

Om verantwoord te kun-
nen assisteren bij opgravingen is

het nodig dat we eens kijken welke
detectoren daar nu geschikt voor
zlJtl.

Eisen archeologische
meta.a.ldetector
Aan welke eisen moet een metaal-
detector voldoen, zodat die geschikt
is voor archeologische opgravin-
gen? Buiten de normale eisen

(robuust, betrouwbaar, licht, sta-

biel, gebruiksvriendelijk, zuinig)
moet de detector uitstekend kun-
nen discrimineren.

Discriminatie
Bij discriminatie gaat het om
twee dingen:

@ Het discriminatie bereik.
De detector moet traploos kunnen
discrimineren vanaf 0 (lucht) tot en
met groot ijzer. Immers de archeo-
loog is geTnteresseerd in alle moge-
lijke informatie die verkrijgbaar is.
Dus bijvoorbeeld ook omtrent de

aanwezigheid en de aard van ldein
ijzer. Aan de andere kant moet het
mogelijk zijn om keuzen te maken.
Dan kan de archeoloog beslissen
een zekere discriminatie toe te pas-

sen. Dit mede in verband met een

eventuele tijdsdruk. Wij weten alle-
maal hoeveel we¡k het is een ter-
rein "ijzervrij" te maken.
Op een middeleeuws opgravingster-
rein hoeft dan bijvoorbeeld niet
ieder friemeltje ijzer te worden
opgegraven, maar de middeleeuwse
ijzeren sleutels moeten er wel uit.
Dan moet de detector technisch in
staat zijn dit onderscheid te maken.

@ Het "twijfelgebied" in de discri-
minatie moet zo ldein mogelijk
zijn. Wij kennen allemaal de sche-

ma's van de gebruiksaanwijzingen
en van testen. Bijvoorbeeld van een
ijzeren kroonkurk: Tot stand t hoor
je een positiefsignaal, van stand 1

tot 4 een twijfelachtig (krakerig,
scherp afgebeten) signaal en boven
stand 4 geen signaal.

De overgang van wel ofniet accep-

tatie van een bepaald voorwerp bij
een bepaalde discriminatiestand
moet minimaal zijn en niet zoals in
ditvoorbeeld van stand 1 tot stand
4 een geluid van twijfelachtig allooi
geven.

Om effectiefte kunnen zoeken naar
voorwerpen die voor de opgravende
archeoloog van belang zijn, moet
dit grijze tussengebied in de discri-
minatie dus zo ldein mogelijk zijn.
(bijvoorbeeld van stand 1 tot stand
7 U2).
Vooral motion-detectoren hebben
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last van een groot "twijfelgebied".

Dit komt doordat in de motion-
zoekstand in feite twee discrimina-
ties tegelijkertijd in al<tie zUn: ten

eerste de grondontstoring, die de

grond discrimineer-t en ten tweede

de discriminatie die je zelf instelt
op ongewenste voorwerpen. Daar-

door ontstaat er een groot twijfelge-
bied. Dat is bij de ene detector veel
groter dan bij de andere. Uit de

hiervoor beschreven test van de

gemodificeerde Bandido II blijkt
dat een ldein twijfelgebied in de

discriminatie bij motion-detectors
heel goed mogelijk is.

VLF/TR en TR detectoren beschild<en

wel over een minimaal twijfelge-
bied en dat is uitermate gunstig.
De TR-detectoren zijn veel gevoeli-

ger voor de grondomstandigheden,
dan de WF/TR en motion-detecto-
ren. Deze overgevoeligheid maakt
dat de TR voor wat dieptebereik
betreft achterblijft bij de andere
typen detectoren. Echter bij archeo-

Iogische opgravingen is dieptebe-
reik geen probleem: men kan
immers telkens een dun laagje
grond wegschaven of scheppen en
opnieuw een vlak afzoeken.
N.B.

Bij lagen van meer dan ca. 5 centi-
meter dikte gaan ldeine metalen
vondsten, die voor het elektronisch
oog van de detector ongunstig in de

grond liggen, verloren.

Welk merk? Welk type?
Welke metaaldetectoren komen in
aanmerking voor archeologische
opgravingen? We zullen hieronder
een aantal typen en merken noe-

men. Deze lijst is verre van volledig.
Het is meer om een indruk te geven

van wa( er ongeveer te koop is voor
de archeologie.

vrFrrR
De VLF/TR heeft in de loop derjaren
wat aan populariteit moeten inboe-
ten, dit ten voordele van de motion-
detectors. Maar er zijn er nog
genoeg:

Garrett typen: GMH-CX en -CX2

C-Scope typen: CS-1220 en CS-4ZX

De WF/TR detectors van diverse

merken die speciaal gemaakt wor-
den voor het goudzoeken zijn over

het algemeen ook uitstekend
geschikt als archeologische detec-

tor. Vooral hun discriminatievermo-
gen is prima. Sommige onderwater-
detectoren die je ook op het land
kan gebruiken hebben een TR stand
zoals o.a. de Tesoro Stingray.

TR

TR-detectoren zijn simpel, sterk en

eenvoudig te bedienen. Daarbij is
de prijs uitermate gunstig.
Bruikbaar voor de archeologie zijn:
C-scope typen: CS 660,770 en 990.

Viking typen: 5D en 6D.

Dit laatste merk maakt al jaren
hoofdzakelijk TR-detectors. Door
hun specialisatie maakt Viking een

kwalitatief goede en aantreld<elijk
geprijsde detector die heel goed

bruikbaar is in de archeologie.
Met name voor de afdelingen van
amateurarcheologen van de A.W.N.

is een Viking 5D of6D een aantrek-
kelij ke "verenigings-detector".

MOTION
Zoals al gezegd, hebben de motion-
detectors last van een twijfelzone in
hun discriminatiegebied. Test dit
zelf maar eens uit. De hierna
genoemde motion-detectors hebben
in ieder geval een discriminatie

vanaf "nul":
Fisher type 1266X

'vVhite's XLT en de Classic serie

Garrett MH-CX3

Tesoro: gemodificeerde Bandido II.

Spoel
De spoelmaat van een "archeologi
sche detector" moet niet boven de

8" (ca. 20 centimeter) uitkomen.
Grotere maten geven ldein dun
brons zoals vingerringetjes en

dunne draadfibulae niet aan.

Dat betekent dat de standaardspoe-
lenvan detectoren zoals de C-Scope

CSMX 5 en de White's XLT niet
geschikt zijn voor dit soort werk.
Schaf dan voor het archeologisch

werk een kleinere maat aân.

Een spoel kleiner dan 6" (ca. 15 cen-

timeter) is niet aan te bevelen. Bij

kleinere oppervlakten is een 6"

spoel nog wel bruikbaar. Is de

opgravingsput groter, dan kost het
zoeken te veel tijd.
De concentrische zoekschijf ver-

dient in bijna alle gevallen de voor-

keur. De wide-scan is, zoals we dat
ook in de Bandido-test hebben kun-
nen zien, minder goed in het discri-

mineren. Alhoewel de concentri-
sche spoel minder goed is op zwaar
gemineraliseerde grond zodat de

gevoeligheid (en dus het dieptebe-

Een goede

archeologi-
sche detector
moethet
Romeinse
't)zeren rrnge-
tje tussen de

ftiemels en
"hot rocþs"
uitkunnen
utssen
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reik) minder wordt, heeft deze
spoel toch de voorkeur. Immers
dieptebereik bij archeologische
opgravingen is van minder belang.

Afsluitend
Wie als DDA-er beschikbaar wil zijn
voor een archeologische opgraving
zal dus over eenjuiste detector

Die vrijdag in april was het
typisch Nederlands weer.
De druilerige regen dwong me
om, na het bezoek aan mijn
tandarts, zo snel mogelijk
een dak boven m'n hoofd te
zoeken teneinde mijn ATV-
dagzo droog mogelijk door te
brengen. Op naar de binnen-
stad van Hulst dus, waar
vriend en zoekmaat Marc
Steenbergen zijn winkel
heeft. Marc verkoopt detec-
tors en bijpassende kleding
en heeft ook een
"Eigen Vondsten Museum".

Aangezien hij veel mensen
kent (dus ook veel aanloop
heeft) heeft z'n winkel soms
meer weg van een goedlopen-
de koffreshop dan van een
detectorwinkel. Gezelligheid
troef dus. De koffre wordt
geschonken en we zitten wat
te praten over onze hobby, als
er 2 klanten de winkel binnen
stappen met de vraag of Marc
ook verloren voorwerpen op-

spoort. Na een bevestigend
antwoord blijkt dat de man in
kwestie z'n gouden ring is
verloren die hij 45 jaar lang
heeft gedragen.
Bij verwerking van de mest en
het bemesten van een akker
moet de ring van zijn vinger
zijn gegleden. Aangezien er
diezelfde dag geploegd en
gezaaid zou worden, moest er
direkt gezocht worden.

Marc moest de winkel open-
houden, dus mij werd
gevraagd of ik een pogrng
wiide ondernemen. Dat wilde
ik wel, maar dat vieze weer
he? Maar ja, je bent detector-
amateur of je bent het niet l!!
Diezelfde ochtend begon het
zoeken op aanwijzingen van
onze opdrachtgever. Opge-
jaagd door de ploegende trac-
tor werd het zoeken met de
minuut moeilijker. Na wat
aangekoekte duiten en centen
te hebben gevonden, zette ik
om 2 uur m'n Spectrum uit.

Zeiknat van de regen en stin-
kend naar de mest moest ik
de man gaan vertellen dat ik
de ring niet gevonden had.
Afgesproken werd dat Marc
en ik na de oogst terug zou-
den komen om alsnog naar
de ring te zoeken, want die
ring hoort aan die mart z'n
vinger en niet op 'n akker,
vonden wij. Toch zat het hele
gebeuren mij niet lekker.

Daarom bracht ik de week
daarna een bezoek aan de

opdrachtgever en hij vertelde
mij ook nog op het gazon bij
de boerderij bladeren geraapt
te hebben. Dus het kon ook
goed mogelijk zijn dat hij
hem daar verloren had.
Diezelfde week nog ging de

detector weer aan. Na bij elk
signaal een prikker te hebben
gezet, kon het echte werk
beginnen.
Hup, een kwartje uit 1912 en
een dubbeltje uit 1879. Da's

niet verkeerd! Na wat mooie
centen en een stuivertje uit
1907 rijker te zijn geworden,
kreeg ik een prachtig signaal
vlak onder een boom.
Zou het dan toch waar zíjn?

moeten beschildcen. Plus een hoe-

veelheid theoretische en praktische
kennis. De opgravingsleider kan
ons precies vertellen wat hij/zil wel
wil vinden tijdens een bepaalde
archeologische opgraving en wat
niet.
Deze vraagstelling aan de metaalde-
tector-gebruiker, over wat wel en

niet te vinden, hangt natuurlijk
ool< aIvan de soort afgraving.
In een volgend artikel zullen we

verder ingaan op de inpassing van
de DDA-er en zijn metaaldetector
bij een archeologische opgraving.

Met de gemodifrceerde Bandido
is Romeins en middeleeuws
ijzer weer vinàbaar in de

àiscriminaÍiestand.

Na voorzichtig het polletje
gras uit te hebben gestoken,
zat op amper 2 cm een gou-
den ring. De Gouden Ringll!!!
Na 3 kwartier was het dan
toch eindelijk bingo.
Met een flinke dosis trots en
een voldaan gevoel werd het
goede nieuws gemeld. Nou,
jullie hadden het gezicht van
onze opdrachtgever moeten
zlen...

Zo blijkt maar weer eens, dat
onze hobby, ondanks zijn
vaak negatieve publiciteit,
meer inhoud kan geven dan
vaak wordt gedacht.

Mijn verhaal is niet uniek, we
hebben het waarschijnlijk
allemaal wel eens meege-

maakt. Laat daarom onze
ervaringen en verhalen circu-
leren bij het grote publiek,
zodat iedereen kennis kan
maken met het nut van onze
fantastische hobby.

Met v r iendelijke zoekgr oeten,

Rob Roose, St.Jansteen

Þ'l



Archeologen moeten in
gesprek raken met
detectoramateurs met
het oog op de vondst-
melding bij de offrciële
instanties en registratie
van vindplaatsen.
Dat is iets wat wij al enkele

JAren ProPageren, maar nu
staat het ook in een officieel
Engels rapport. Het rapport is
geschreven door C. Dobinson
en S. Denison en heet'Metal
Detecting and Archaeology in
England' en is gepubliceerd
door The English
Heritage/Council for British
Archaeology. Heel wat ver-

standiger taal dan wat onze
zuiderburen onlangs hebben
gebezigd, maar daarover las u
al in ons vorige magazine.

In de Nederlandse archeolo.
g¡e, zo schrijft Riemer Ihoop
van het AIC, bestaan twee
tegenstrijdige meningen over
metaaldetectors. Volgens de

officiele mening zijn metaal-
detector-amateurs een plaag

en een gesel voor serieuze
monumentenzorg en archee
logisch onderzoek. In een

meer praktische visie vindt
het AIC het dom om het ver-

schijnsel te ontkennen, want
dan mis je als archeoloog veel
interessante, vaak unieke
vondsten. Iets waar ik me
geheel bij aansluit en waar-
van ons magazrne genoeg

voorbeelden geeft.

Op enkele artikelen in de vak-
bladen na wordt onze hobby
doodgezwegen. Zo niet in
Engeland, waar voor bodem-
onderzoek buiten bescherm-
de monumenten geen vergun-
ning nodig is. De Council for
British Archaeology bond met
het bovengenoemde rapport
de kat eens flink de bel aan.

Bij 185 instellingen is onder-
zoek gepleegd over een tijds-
bestek van 15 jaar. Hoeveel
detectoramateurs zijn er nu
eigenlijk. In 1980 waren er
blijkbaar al driehonderdui-
zend actiefin Engeland, heel

wat meer dan de dertigdui-
zend die men vermoedde.
Honderdduizenden artefac-
ten worden zo jaarlijks aan de

vergetelheid ontrukt. Het
Brits Museum krijgt negen
van de tien munten en twee
op de drie artefacten aange-

boden van detectoramateurs !

Er gaat veel verloren, wordt
geconcludeerd. Niet meer dan
een halfprocent wordt aange-

geven ondanks het feit dat
dat verplicht is volgens de

Treasure trove-wet. Er is wat
aan te doen door een meer
serieuze werkverhouding te
creëren tussen de archeologi-
sche diensten en de detecto-
ramateurs.

De Engelse beroepsarcheolo-
gen weten de metaaldetectie
ook nog niet op zijn waarde
te schatten, slechts één op de

vijf maakt er gebruik van.
Oorzaak hiervan is de ban-
vloek die over de detector is
uitgesproken. Illegale detec-

toramateurs bepiepen volgens
de berekeningen zelfs tot
twintig keer perjaar toe
beschermde monumenten en
mocht dat nog niet overtui-
gend zijn: ook in Engeland
krijgt driekwart van de offii-
ciële opgravingen bd nacht
en ontij ongewenst pieperbe
zoek. Het roer moet duidelijk
om want anders is er binnen-
kort helemaal geen geschie
denis meer over in het oude
Europa.

Een overbrugging
ttrssen wal en schip
Het is een aantal leden al ter
ore gekomen, maar ikwerk
sedert begin dit jaar bij het
Maritiem Buiten Museum
Leuvehaven in Rotterdam.
Daarmee is een jeugddroom
werkelijkheid geworden. Het
is dan wel geen archeologie,
maar weselijk boeiend en
interessant, want Nederland
is al eeuwenlang een zeeva-

rende natie en Rotterdam is

de grootste haven ter wereld,

iets wat wij heel gewoon vtn-
den, maar we hebben echt
een héél groot buitenland.

Het Maritiem Buiten Muse-

um, voor het gemak MBM
genoemd, barst letterlijk uit
zijn voegen van de activitei
ten. Iedereen is gratis welkom
in het bruisende hart van Rot-

terdam om het zelf mee te
maken. Het museum omvat
een stuk industriële archeolo-
gie van de binnenscheepvaart
uit het tijdperk dat men over-

ging van hout- op staalbouw
en van zeilvaart naar stoom-
en motoraandrijving. Er lig-
gen zoveel schepen in de mid-
deleeuwse museumhaven dat
het bijna niet mogelijk is om
over allemaal iets te vertellen.

Twee scheepjes wil ik toch
aanje voorstellen, de hassel-

ter-aak Annigje, gebouwd in
1908, en het sleepschip Geer-

truida uit 1906. Er zijn oude
re schepen, maar daaraan
wordt nog volop gerestau-

reerd. Beide schepen werden
vernoemd naar de wouwvan
de schipper. De Annigie ver-
voerde voornamelijk turf uit
F¡iesland en omstreken en
heeft dit jarenlang zeilend
gedaan. Het verloop van de

reizen was daardoor volledig
afhankelijk van het weer en
de windrichting. Door de toe.
name van het aantal kanalen
en bredere sluizen werd het
mogelijk binnendoor te
varen. Men kon het IJsselmeer
mijden om het afzetgebied te
bereiken. De Annigje schafte
zich in 1937 een opduwer aan
om zich door de kanalen te
laten voortstuwen. De schip-
per van de Geertruida loste
het probleem anders op. Dat
schip werd tot 1956 gesleept

en hij koos toen voor het
plaatsen van een dieselmotor.
Het interieur van beide sche-

pen is teruggebracht in de

originele staat.
De schipper en zijn vrouw,
twee museummedewerkers,
vertellen met melancholie in

þn

hun stem over het leven en

werken aan boord van een

binnenschip. Het unieke van
dit museum is wel dat alles

vaart, werkt en beweegt en je
kunt nog ergens aankomen
zonder een vernietigende blik
van een suppoost. Je loopt
dan wel het risico dat er vet
of roet aan je kleren komt,
maar dat hoort er bij als je
bdvoorbeeld de machineka-
mer van een van de oude
stoomschepen inkruipt.
Er lopen zo ongeveer zestig

mensen rond die alle dagen

bezig zljn met opknappen,
schilderen, lassen, klinken en

weet ik al niet wat. We heb-
ben een eigen kabelgat met
deskundige kabelgast. En ik?
Ik houd me bezig met het
archief, het opzetten van een

documentatie van de collec-

tie en dergelijke. Het Mari-
tiem Buiten Museum is het
helejaar geopend en gratis te
bezoeken flrssen 9.00 en 16.00

uur.

Vondst¡neldingen
Ook in het nieuwe jaar houdt
je jezelfniet voor de gek,

maar laat je je vondsten regis-

treren. Dus begin hetjaar
goed. Dit is niet alleen

belangrdk voor de acceptatie
van het zoeken met de

metaaldetector, maar is nog
belangrijker voor de geschied-

schrijving van ons land.

Gezocht informatie over de

verdwenen kastelen in het
land van Heusden en Altena.
En eventueel iemand die een

interview wil geven.

A. Folkerts

tel. (034s) 67 80 67
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u zich afvragen, nou gewoon

een praatje maken. Over het
weer, de boerderíj, de kinderen

enz. en dan volgt de rest vanzelf.
Zo ook de uítleg van een detector en

het zoeken op zích.

Zodoende resse hebben in een detector,
ben ik detec- maar niet zo gauw naar een

tors gaan verko- dealer stappen.
pen, omdat - zo is En omdat ikzelf meestal niet zo

mijn ervaring - toch gauw om een praatje verlegen
wel veel rnensen inte- zit en van alle markten thuis

\Ã/at is GPS?

Het Global Positio-
ning System gebruikt
de samenwerlcing van
een aantaÌ satellieten,
die constant signalen
naar de aarde sturen.
Met deze signalen kan
op aarde de positie, tijd
en hoogte bepaaid wor-
den. De GPS ontvangt

cleze signalen en zet ze

om tot exacte plaatsbepa-

ling, waal ook ter wereld.
Ofhet nou dag ofnacht is.

slecht ofgoed weer, u weet
waar u bent ofwaal u naar
toe gåat. Het gebruik van
deze signalen is geheel koste-

1oos. Voor-heen was dit alleen
bestend voor militaire cloelein-
den, nu echtel is het door
iedereen te gebruiken: wande-
laals, zeilers, vrachtauto's en
natuur'lijk ook door c1e

cletectoranfateur.

Watkan GPS uoor u
betekenen?
De CPS iaat zien waar je bent,

ben, maak ik mald<elijk contact
met allerlei soorten mensen.

Ik zoek zelfoveral, ofhel nu in
het water is ofop het ìand.
Il< heb daardoor veel erualing
opgedaan met het zoeken en ik
heb zo een leuke verzameling
weten op te bouwen, die door
ieclereen te bezichtigen is.

Daar ikzelf zeer kritisch ben en
niet graag iets laat liggen. is

mijn keuze - na met verschil-
lende detector-s gezocht te heb-

ben - gevallen op \4¡hite's detec-

tors.

l(ortorn: men kan nu ook in Fle-

voland terecht voor het hele
assortiment van \,\¡hite's en

voor wijblijvend advies.

De koffie en detectors
staan ldaar bij:
Flevo Detectors

Wilko Rook

Marknesse N.0,P.

tel. (0527) 20 39 29

Magellan GPS 2000
waar je was, of waar je naartoe
wi1t. Het vertelt hoeveel kilon-re-

tel je nog moet lopen of rijden
en hoelangje er over doet onr
er te komen. Het geeft de hoog-
te aan en je kunt ook via c1e

CPS exact de weg terug vinclen.
Vaak kunje op de kaalt een

mooie locatie vinclen om te
gaan zoeken. Vaak komt het
voor datje de exâcte plek in het
veld niet terug kunt vinden
orldat er rnilverkaveling heeft
plaats gevonclen, c1e zwemplek
bestaat al lang niet rneer, ofer
is een gloot bos. Zo zijn er nog
veel n-reel plaatsbepalingsplo-
blemen waarin cle GPS uw hulp
kan zijn. Bent u wel eens op
vakantie geweest en u zag
ondelweg een mooie zoekplek?
Altijd moeilijk on cleze later
weer terug te vinden. De CPS

slaat simpel de coördinaten op
en via cle GO TO druld<nop
kunt u via het beelclscherm tot
op 30 meter nauwkeurig de

bewuste plek terug vinden. De

GPS heeft een geheugenopslag

van 100 zoekpleld<en, waar u

zelfs de naam van kunt
opslaan. Dus 's winters kunt u
zich al helemaal voorbereiden
op het nieuwe zoekjaar. El zijn
4 verschillende opzoekscher-
men, waâlvan u er meestal
maar 1 of2 gebruikt. Eén voor
tijdens het rijden met de auto

en de tweede als u in het veld

bent. En de grootte? De Magel-

lan GPS 2000 is niet groter dan
uw tv-afstandsbecliening. In
veel boeken worden coör'dina-

ten aangegeven zodat u zoek-

pleldcen genoeg kunt vinclen,
maal ook op c1e gewone kaar-

ten, waar natuurlijk veel op te
zien is, kunt u zelfbepalen
welke coör'dinaten u invoelt.
Denk maal eens aan de terp clie

helemaal gevlakt is en niet
nreel in het lancl te zien is,

maar nog wel op de kaalt
De GPS brengt u el probleem-

loos heen.

Voor nteer informatie:

D et e ction Sy stelns HoIIan d,

tel. (0383) 63 6s e1

þrJ
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Compass komt binnenkort
weer met de succesvolle Coin

Pro op de mark Momenteel
zijn van Compass alleen de

types XP 350, de XP Plo en de

Goldscanner Pro leverbaar.

Wij hor-rden u op de hoogte

Voor meer informatie:
I(ooistra Metaaldetectors,
Tel (0s13) 46 50 93

Alleen particulieren (leden) kunnen gratis'Opgravertjes" Plaatsen, door
deze voor de sluitingsdatum naar de ¡edactie oP te sturen. Aangeboden
vooruerpen van archeologisch belang dienen altijd te zijn aangemeld

Succesvol zoeken met de metaaldetector.
Oord en Duit uit Noord en Zuid.
Meten en wegen in Friesland......
Archeologie van Friesland .. ....

Zonnebloem zilver deel I 1,576-1795.......
Zonnebloem zilve¡ deel II 1576-1795...
Detectorminatie
Romeinse voorwerpen (o.a. beeldjes) 2 delen.
Fietsplaatjes (met prijzen)
Opgraven - technieken voor archeologisch veldwerk.. ..

Romeinen, Friezen en F¡anken in het hart van Nederland
Onder de hei - archeologische en historische
landschapselementen in het Gooi
Arnhem onder de grond - bewoningsgeschiedenis
van de stad en omgeving .24,95
Nering en vermaak - de opgraving van een
14e eeuwse mark in Amersfoort..

Tesoro Siclewinder I 34J,5

Tesolo Bandido II f 40,93

Tesolo Toltec II f 46,45

\{r}rite's Colnmaster III f 34,75

\4¡lrite's Snrfmaster II I 40,93

Spectrr-rm XLT I 46,45

Alle detectors zijn bijons op

afbetaling te koop, ook de 2e-

hands. Wilt u meer weten, bel

ons dan even

Steenb ergen detector s,

tel (0114) 31 97 s6.

KORT KORT KORT

DSH op hetinternet
Voor Xll-prograrnma's, vra-
gen, bestellingen, opmerkin-
gen, etc. kuntu directvia
ons e-mail adres bij ons

terecht. U krijgt p.o. bericht
terug, samen met ons

WWW adres, waar u onze
pagina's, met veel bodem-

vondsten, kunt bekij ken.
Het adres: detect@pi.net

Grote ruil enverzamel-
beurs te Hemrik
Zaterdag 16 maart wordt in
dorpshuis de Bining te Hem-

rik weer de jaarlijkse verza-
melaarsbeurs gehouden.

Leden die tafels willen
huren (f 10,- per tafel) kun-
nen kontakt opnemen, tel.
(0513) 46 50 93. De toegang
is gratis. Deskundigen voor
determinatie zij n aanwezig.

Vondsten op het internet
Detection Systems Holland
biedt iedereen die een bij-
zondere (of schat) vondst
heeft gedaan de mogelijk-
heid om (indien gewenst

anoniem) deze op het inter-
net i¡ kleur gratis te plaat-
sen. Wij hebben slechts een

goede foto in kleur nodig
met evt. aanvullende gege.

vens. Mocht je het leukvin-
denje eigen vondsten op
internet te zien? Bel dan
even, tel. (0383) 63 65 91, of
stuur een email bericht
(detect@pi.net).

þ'l
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Te koop aangeboden:
C-Scope waterproof
CS-2MX, slechts 2x
gebruikt, t.e.a.b.
Tel. (01.1-s) 63 07 99

Gezocht: zoekmaat uit de
Hoekse Waard en omge-
ving. Frans Dielissen,
Nieuu.r-Beijerland.
rel. (01.86) 69 321.0

Te koop: C-Scope CS 77O,

beschermkap, batterijen,
hoofdtelefoon, schopje en
een muntenalbum met
een gouden munt. Alles
nieuwvoor f 699,-.
Muntenalbum f 10,- en

f 15,-,l-000 nietmunt-
houders f 30,-, catalogus
Oord en Duit uit Noord en
Zuid f 35,-. Alles nieuw
A. van der Bolt,
tel. (0486) 4s 1.6 40

Te koop gewaagd: oude
nummers van D.D.A. of
Coinhunter, boeken van
Romeinse tot laat-middel-
eeuwse voorwerPen en
veilingcatalogi munten,
penningen middeleeuwen.
Aanbiedingen aan Ben Oonþ,
tel. (0s7s) s2 1.6 s4

Te koop: metaaldetector
Tesoro Silver Sabre voor
f 500,-. Albert Folkerts,
Ridder sp oor 20, Le er dam,
tel. (034s) 61 80 67

Wegens omstandigheden
te koop: Compass Gold-
scanner Pro met regenbe-
schermkap en waterschijf.
Vraagprijs f 90O,-.
White's Coinmaster
Classic II, compleet met
schijf. Vraagprijs I 500,-.
Boek, opgravingen in
Amsterdam f 100,-.
Boek, Hart van
Kennemerland f 700,-.
rel (02s1) 24 L491

f 29,90
.....39,95
. .. 48,00
.. . 49,95

..76,95
16,95
24,95

. 70,00

. . 10,00
?q qq

.. .49,95

. 29,95

Romeins Utrecht .

Heidens Nederland - zichtbare overblijfseìen
van een niet-christelijk verleden
List en Bedrog - vervalsingen in de-Nederlandse archeologie..
Diverse ande¡e boeken op aanvraag

Kooistra Metadldetectors, (0573) 46 50 93

. ..49,95
?q qq

,q qq

.....19,95

Nieuw en
onbetaalbaar?

Veel detectorzoekers kijken met
een schuin oog naar de nieuwe

detector van hun collega, die

boekt resultaat waar uw zak-

ken leeg blijven. Ook u zou wel

n-ìeer en beter willeu, maar u
schrikt terug voor de hoge aan-

koopsom van uw droomdetec-

tor?

Steenbefgen detectors kan u
helpen. Topdetectors met volle-

dige garantie en service vanaf

f 34,15 per maand
Dat aâpt niemand ons na!!l



Loàen
gewichten,
1.793 uit
Opsterland.
Links onàer
melwapen
van Sneek

Bakenlood,
1793

Het tweede deel

oe het begon weet ik niet
precies. Een jaar of4 terug
heb ik er gewoon impul-

siefeentje (een detector) gekocht op
Terschelling. Een goedkope: nou
dat was niks, zo'n Tandy-ding. Later
heb ik een Tesoro Silver Sabre
gekocht. Die heb ik nog steeds, plus
enkele extra schotels. Intussen heb
ik andere zoekers ontmoet, zoals
Ab Rob uit Midsland. Die maakte
me sleeds enthousiaster met zijn:
de munten liggen zowat voor het
oprapen op het strand, je hoeft ze

alleen maar te vinden. Ja.... vislood,
kilo's heb ik gevonden!! (40 kg; over
vervuiling gesprokenl). Terwij I de
F16's en A1O-bommenwerpers over
je heen brullen, op 40 à 50 meter,
loopje daar te zoeken. Granaat-
scherven vind je bij honderden, veel
nesten van sterns, wulpen, strandlo-
pers en scholeksters. Soms een
muntje, zoals een zilveren gulden
van Willem en centen. Maar gou-
den dukaten, hó maar.

Dan zie je plots een pot half uit het
zand steken. Je hart bonst, je denkt
het zal toch niet gebeuren na 20

jaar zoeken? En ja hoor, een smelt-
kroes, puntgaaf. Na het zand verwij-
derd te hebben, zie je de firmastem-
pel. Hij is prachtig van ldeur.
Een schreeuwvan blijdschap; het is
eindelijk gelukt. Gelijk terug naar
de caravan en iedereen laten zien.
Pure blijdschap, dat is pas een
hobby, en je niet gelijk afuragen
wat ie waard is. Hij heeft een ere-

Het goud
van de Lutine

plaats in de vitrinekast.

Christiaan, (waarover het vervolg-
verhaal) heb ik ontmoet op Ter-

schelling. Hij zag mij zoeken en

kwam bij me en we raakten gelijk
in gesprek. Hij was ook zeer

enthousiast. We zijn later samen
gaan zoeken bij Oosterend en von-

den daar dus muntplaatjes. Later
zijn we in een meertje gaan zoeken,

allemaal ringen dus. Zodoende zijn
we nog steeds zoelcnaten en vrien-
den, ondanks het leeftijdsverschil
en het feit, dat hij in Bolsward
woont. We gaan veel naar terreinen
waar stadsafual is gestort (Gorre-

dijk, Heerenveen - De Krripe).

Je ziet wel op de foto's wat we zoal
gevonden hebben. Misschien is het
een soort verslaving, ik weet het
niet, maar als je niet veel zoekt, dus

bijvoorbeeld alleen op zondag, dan
vind je nooit iets bijzonders (alleen
bij groot toeval). Wij blijven zoe-

ken, ondanks dat iedereen waagt:
"Heb je het goud van de Lutine al
gevonden?".

Zilveren Þnopen en 2 zíIveren munten
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One man's trash is another
man's trea.sure
Even voorstellen: ik ben Christiaan
Noordhuis, 26jaar oud enwoon-
achtig in Bolsward. Dit is ook de

omgeving waar ik voornamelijk
zoek met de metaaldetector want
in deze buurt zijn nogal wat terpen
en terprestanten zoals bij Pinjum
en I(imsweeld. Ik ben al L0 jaar
actiefop zoekgebied en sinds 5jaar
zeer actief met de metaaldetector
(te actief volgens sommigen?).

Ik ben begonnen met zoeken toen
ik ongeveer 16 jaar was. In Bolsward

was toen een stort van de gemeen-

te, wat tegenwoordig plan Alten-
burg heet. Dit is ook de plaats waar
het klooster Ilgo heeft gestâan,

maar is nu helaas omgetoverd tot
nieuwbouwwijk. Het zoeken ging
daar als volgt, of op 't oog of met
kippegaas. Gewoon een bak, waarin
de oude grond werd geschept en

dan een kwestie van zeven. Zo nu
en dan leverde dit een oude duit op
en natuurlijk pijpekoppen en de

normale bijvondsten. Op die
manier is mijn interesse nog meer
aangewald<erd en ik heb toen de

kunst van het metaaldetectorzoe-
ken afgekeken van de mannen die
al in het bezit waren van zo'n pie-
per. Die hebben daar echt een gou-

den tijd gehad, duiten, Friese pen-

ningen, gouden munten, sieraclen,

kogels, alles werd daar gevonden.

Toen ik mijn eerste metaaldetector
kreeg van mijn vader, was ik de

wereld te rijk. Dit was een hele
goedkope van f 169,-, een White's.
Nou dit zou 't wel worden dacht ik:
bergen munten en goud. Nou mooi
niet, dit was een echte spijkerzoe-
ker, maar toch vond ik zo nu en

dan een duit en op die leeftijd vind
je dat prachtig. Daarna kreeg ik
mijn 2e detector ook een \Mhite's
(Coinmaster 1000). Dit was niet echt

een vooruitgang als je hem verge-

lijkt met nu, maar ik vond er toch
meer mee. De eerste zilveren dub-

beltjes en kwartjes. Geluk?
Ofbegon nu toch de ervaring een

beetje mee te spelen bij het zoeken

in oude parken en op ijsbanen.
En toen kwam het moment, dat ik
er achter kwam, dat er op oude
aldcers (aardappelruggen, bietenvel-

den enz.) veel meer te vinden was.

Dus op de fiets en hier mijn geluk

beproeven. Dit was leuker werk:
duiten, knopen, oude zilveren mun-
ten (2 stuiverstuld<en) en gebruiks-

voorwerpen. Dit was mooil Na mijn
schoolperiode kocht ik op mijn 20e

een auto, dus ook het zoekgebied

werd navenant groter en bovendien

kan je ook met slecht weer weg,

alleen de metaaldetector viel tegen.

Dus werken. Werken betekende
geld en geld betekende een nieuwe
metaaldetector: een Toltec 100

gekocht bij Leo l(ooistra.

Dit was een hele verbetering ten
opzichte van de andere twee voor-

gaande. Deze was uitgerust met dis-

criminatie van ldein ijzer, dus niet
langer onnodig graafiverk. Meter na

meter afspeuren met zo'n PiePer
was een lust, wat een luxe! En voloP

vinden: ook ldein middeleeuws
spul, muntgewichten, vingerhoe-
den, zilveren knopen etc.

Eén nadeel had de Toltec 100, hij
was nogal zwaar. Dus nu een Paar
maanden kocht ik mijn huidige

Looàglas fles-
jes (18e - 19e
eeuws), tin-
nen frguur,
sieraden
(noordzee-
strand), oude

brons / Þoper

spijker van
een schip en

een smelf-
kroes

[*]



detector, de Compas Pro II. De kast
is afneembaar, hij heeft een stabiele
meter en een knap dieptebereik,
toon-identificatie en veel meer van
dat alles. Al met al een prima pie-
per, die dan ook niets te wensen
overlaat (mag ook wel voor zo'n
prijs). De vondsten worden ook
beter. Meer ldein zilver, goud (klei-
ne ringen) en een mooi zilveren lak-
stempel, toch één van mijn betere
vondsten en de 1/5 Philips daalder .

Hierbij lcwam later nog een water-
detector. Eerst een White's Surfmas-
ter. Dat is een prima detector, maar
alleen waterdicht tot 10 meter en
dat is voor mij te weinigl Want ik
heb ook een cursus sportduiken
gedaan om te kunnen zoeken onder
water, want er zijn er niet veel die
duiken en zoeken (waterzoekers
doen dat meestal tot waadpak-diep-
te). Dit leverde op Terschelling ( in
een duinmeertje) 32 ringen op
waarvan 7 gouden!
Best toch? Dit alles is gevonden met
de naal mijn idee beste onderwater-
detector, de Fisher 128OX. Ook heb
ik in 't Fries water (Roode klif) al
een paar tinnen lepels, musketko-
gels en oude munten gevonden.
In oude wateren kun je mooie din-

Speellooàjes,

frbulæ en een

kledinqhaak.

gen vinden, hier ligt volgens mij de
toekomst van veel (of nog meer)
zoekplezier.

Normaal gesproken ga ik elk jaar
een paar weken op vakantie naar
Terschelling, met 30 km strand.
Ofje hier wat kunt vinden?
Nou dat varieert van de plaats en
wanneerje zoekt. Op bepaalde stuk-
ken slrand vind je alleen nieuw
spul, geld en sieraden, wat verloren
wordt in het hoogseizoen. Maar
soms ook oud spul bijvoorbeeld bij
paal 20. Hier moet voor de kust een
schip liggen, dat uit Denemarken
Icwam met voorgeknipte munt-
plaatjes van koper. Dat schip moest

naar Spanje ofPortugal maar is ver-
gaan. Wij hebben verschillende van
deze ongeslagen plaatjes gevonden.
Ook is mijn zoekmaat in het bezit
van een mooie smelti<roes gevon-

den op de 'Spathoek', een kroes van
plusminus 300 jaar oud. Ook is de
Spathoek de plaats waar oude rnun-
ten en sieraden op het strand in
schelpenbanken kunnen worden
gevonden. Voornamelijk Deens en
Engels muntgeld.

Het goud van de Lutine? Nee clat
niet! Zoals de badgasten altijd vra-
gen "Hest al wat vonden? Zeker 't
goud van de Lutine?". Nou dat dus

niet, maar mijn verloofde vond wel
een knap stuk barnsteen zo groot
als een kinderhoofdje. Volgens
museum "Het behouden huys" een
prirna en uitzonderlijke vondst.

Al met al besteed ik veel van mijn
vrije tijd aan het zoeken.

Want geluk heb je niet, dat dwing
je af. Wie niet vaak weg gaat, die
vind ook niet veel. Veel mensen die
er één of twee keer per j aar op uit
treldcen met hun pieper en niets
vinden hangen deze al gauw aan de

wilgen, en zeggen dan: "ach 't is
toch niets", maar ik zou zeggen de

aanhoudel wint.

A. Folkerts

Muntgewichtjes,
muntschaaltjes,

lakstempel
(zilver),

bronzen gespen
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13 maart
I Afdeìing Utrecht en omstreken:

PM.M.G Akkermansi Archeolo-
gie in Syriê, opgravingen op
"De heuvel van de witte jongen"
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5,

Utrecht, 20.00 uur.

I Afdeling Nijmegen en omstre-
ken: J.K. Haalebos (KUN Nijme-
gen); barakken, graven en kel-
ders; opgravingen op het terrein

White's Coin Master III met BIue Max

White's SurfmasterPulse

White's TM 600, demo

Cutlass Il
Cutlass II met 20 cm schijf, demo

Eldorado

Bandido II met 3 schijven

Stínqray, d.emo

C-Scope 750

C-Scope 77o

C-Scope 1-220

occAsIoNsaaaaaaaaaaaa

Tesoro

Tesorc

Tesoro

Tesoro

Tesoro

van het voormalige Canisius
College 1993-L995. Provinciaal
Museum Kam, Museum Kam-
straat 45, Nijmegen, 19.30 uur.

I Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland: Jaarvergadering en
lezing J Gawronski (lPP); Het
VOC-schip "Amsterdam'. Cuìtu
reel Centrum De Coehoorn,
Coehoornstraat 17, Arnhem,
19 45 uur, toegang f 2,50.

aaaaaaaaaaa

I aaa

1350,-
1L50,-
3s0,-
725,-
laE

14 maârt
I AfdelingVallei en Eemland

(onder voorbehoud): B Klück
(ABC Utrecht) ; Bouwhistorisch
onderzoek, archeologie boven
de grond. Museum Flehite,
Amersfoort, 20.00 uur.

18 maart:
I Afdeling Rijnstreek: mvl. A.L.

van Gijn (l PL); De glans van het
verleden: gebruikssporenanaly-
se van vuurstenen werktuigen.
Rijksmuseum van oudheden,
ingang Papengracht 29, Leiden,
20.00 uur.

19 maart
I Afdeling Noord-Holland Noord:

mw.W. Groenman -
vanWaateringe (lPP);

De gletsjerman van het Oetz-
dal. Hotel Keizerskroon, Breed
31, Hoorn, 20.00 uur.

20 maart
I Afdeling Zaanstreek en omstre-

ken: W.J. Hogestijn (ROB); Opgra-
ving Hoge VaarVA27. Steentijd-
bewoning langs de Eem Werk-
en expositieruimte, Dorpsstraat
370, Assendelft, 20 00 uur.

28 maart
I Afdeling Noord-Nede¡land in

samenwerking met de Drents
Prehistorische Vereniging: mw.
w. Groenman - van Waateringe
(IPP); De gletsjerman van het
Oetz-dal Postiljon Hoteì Haren,
20 00 uur.

Dorpsstraat 370, Assendelft,
20.00 uur

20 april
I Afdeling Noord-Nederland:

Wandeling in en om de stad
Groningen onder leiding van
dhr. Huisman (Natuurhistorisch
Museum, Groningen), vertrek
Veemarkt, Bornholmstraat,
tegenover brandweerkazerne,
10.00 uur, informatie en opgave
bij mw. J. Aldred, 050-541s113 of
mw. M Blom, 050-5713010.

23 april
I Afdeling Noord-Holland Noord:

Jaawergadering en lezing. J.

Besteman (IPP); Het kustgebied
in de vroege middeleeuwen.
Archeologisch Centrum, Oude
gracht 245, Alkmaar, 19 30 uur.

27 apnl
I (Attentie; níe|op 1,3 apríI,zoals

v er meld ín W esterheem 6' 1'99 5 !) :

Afdeling Noord-Nederland in
samenwerking met het Veenko-
loniaal Museum: Excursie naar
Museumdorf Cloppenburg (D.).

lnformatie en opgave bij de
secretaris, mw J Aldred,
tel 050-5415113.

4 mei
r Afdeling Nijmegen en omstre-

ken: Excursie per bus naar Zuid-
Limburg, bezoek aan de vuur-
steenmünen van Rijckholt en
het nieuwe Bonnefantenmuse-
um in Maastricht. Aanmelden
door f 30,00 p.p over te maken
op giro 3110639 t.n v. Penning-
meester AWN afd. Nijmegen e.o.

te Gendt, o.v.v. "excursie Lim-
burg", meer informatie bij het
afdelin gs secretariaat.

6 mei
I Afdeling Rijnstreek: raarverga-

dering en lezing. r.PA. van der
Vin (Koninklijk Penningenkabi-
net); Romeinse munten ten
noorden van de Limes. Rijksmu-
seum van Oudheden, ingang
Papengracht, Leiden, 20 15 uur.

8 mei
I Afdeling Utrecht en omstreken:

Sprekers uit eigen kring. Pieters
kerk, Pieterske¡khof 5, Utrecht,
20.00 uur.

I Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland: A Koster; De
inheems-Romeinse nederzet-
ting op het Henenveld te Wehl
(200-400 na Chr.) Cultureel
Centrum De Coehoorn,
Coehoornstraat 17, Arnhem,
19.45 uur, toegaigf 2,50.

1,225,

1,375, l april

C-Scope CS4ZX II 1295,-
Vikíng 1.. 1'99,

Fisher CZ 6 Quick Silver, demo 1995,-

to(

495,-

275,
/o

r Afdeling Zaanstreek en omstre-
ken: C.J. van Roon; Cursus
ontstaans geschiedenis van het
aardewerk. Werk- en expositie-
ruimte, Dorpsstraat 37 O,

Assendelft, 20.00 uur

2 april
I Afdeling Nijmegen en omstre-

ken: Jaarvergadering en lezing.
Th. Andela (Gemina Project);
Legionairs op mars Provinciaal
Museum Kam, Museum Kam-
straat 45, Nijmegen, 19.30 uur.

10 april
I Afdeling Utrecht en omstreken:

M.J. Raven (RMO); Mummies
onder het mes. Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5,
Utrecht, 20 00 uur.

10 april
I Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-

Gelderland: C. van Rooijen (ABC
Utrecht) ; Pottenbakkersovens en
mozaiekvioeren in Utrecht
Cultureel Centmm De Coehoorn,
Coehoornstraat 17, Arnhem,
19 45 uur, toegang f 2,50.

15 april
I Afdeling Zaanstreek en omstre-

ken: mw. S.G. van Dockum
(ROB); Hereboeren en keuterboe-
ren in het Kromme Rijngebied.
Werk- en expositieruimte,

Fisher HH schi)f

Diverse Tumbler

white's Coin Master 4 DB

white's Classic I

Vy'hite's Classic III

White\ Spectrum 90

Tesoro BandidoIL..

Gatrctt GTA 350

Garrctt GTA 1-000

Steenbergen detectors, tel (011.4) 31 97 56

oaa a a a a aa a aaa a a aaaa a a aaa a a a aaa aaoaaa a a aa aa a

C-Scope 990 f 425,-
C-Scope VLF 1000 150,-
viking 5 150,-
Bounty Hunter Big Bud s00,-

250,-
350,-

Compass Coin Scanner

450,

800,

700,

850,

700,-Compass XP 35O

Compass GoldScanner .950,-
Garrett Master Hunter 7 400,-

550,-
800,-
500,-Pro II, onderw aterdetector .

Kooistra Metaaldetectors, tel (0513) 46 50 93

aaaa a a a a a aaaaa a a a aa! a oa aaa a aaaaaaaa a a a a aa aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a aa a a a a a 
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AANMELDINGSFORMUTIER
METAALVONDST

DATUM:

NAAM VINDER:

LIDNR l

ADRES:

POSTCODE / WOONPI,AATS:

TELEEOON

CEVONDËN OBJECT

MATERIAAL:

OMSCHRI,)VING OBJECT:

AFMETING/C q GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: JAl NEE DOOR:

VINDPLAATS / COORDINATEN:

Cgtulfftrtre / Pr¡¡rs,

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

HANDTEKENING:

tector AMATEUR

SITUATJËSCHETS VINDPTAATS GEVONDEN OB/ËCT;

AFBEËLDINC GEVONDEN OB,IECT:

HET GEVONDEN OB/ECT BL'FT IN IEDER GEVAL TOT 3 M.AANDEN NA A,{NMELDING IN DEPOT BIl DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulÍer te gebruiken?
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodat u altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bron-
zen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij twij-
fels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.p.K. bellen.

Het invullen van dit formulier is heel eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

Gevonden object: munt
Materiaal: vermoedelijk brons
Omschrijvingobject: vermoedelijkRomeins,

voorzijde: vrouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 2O mm
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: de weg of straat waar b.v. de akker

ligt en evenü¡eel de coördinaten.
Vondstomstandighe den: geploegde akker met veel

Romeinse schenren.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een
schetsje te maken. In het geval van de munt kunt u een tgkening,
foto, fotokopie of een krastekening van de munt maken en deze
opplakken.

Adressen waar u het formulier naar Toe kunt sturen:

Rij ks d iens t v o or het O udheidkundig B o demonder zoek
(RoB),
Kerkstraat'J-,
38L1. CV Amersfoort
Telefoon 033-634233

Koninklijk Penningkabinet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus '1,'l-028,

2301. EA Leíden
Telefoon 07L-1.20748

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te vul-
Ien houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregis-
tratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook
graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KLEINE MOEITE!



Dealer.

Kooistra Metaaldetector s
Compass / Ganelt / C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter

pagtna,
Voor een deskundíge voorlichting, degelijke garantie en

een goede service is er altijd een erkende dealer in debuurt.

Buofien 774, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0s13) 46 so 93

Lankman Detectors
White's /Viking
v.d. T[ukstraat 25, Noordwolde
tel. (0s61) 433213

DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's / Viking / Tesoro
Beveiliging / Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstraat 26, 9965 RK Leens
tel (0s9s) s7 1.7 49

t Detection Systems Hollanil
'vl/hite's / Viking / Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / ElecEoscope
CEIA / Beveiligings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad2,8276AP Zalþ
tel. (038) 363 65 97, autotel- O6-529 268 25
emaíl detect@pi.net

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher /Viking /
Goldspear / Laser /White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkdwarsweq t7, 7523 Nr Enschede
tel. (0s3) 43O Os 72

t Flevo Detect - Wilco Rook
White's /Viking

Blankeboom Detectors
Tesoro / Viking / White's
Broeþsúaat 47, Hummelo
tel. (æ1a) 38 1.6 30

Hofman Electr onícø V. O. F.
Detectortechniek
Pnmulastraat 6, 6&1, BV Beuningen
tel (024) 677 4063

Emíle Heíin
Metaaldetectors
White's / Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3608 TH MaarssenbroeÞ
tel. (0346) s6 30 37 (tot 23.0O uur)

Goldrush
White's / Depthmaster /
Detection Design
Palemb angstraat 5, 1o94'lA Amsterd am
tel. (o2o) 668 29 68

D J. Laan Metaaldetectors
C-Scope /Tesoro / Fisher/Viking
Pieter Maaßsrraat 72
7777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) 59 32 86

GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendijk 29,7797 PD DenBurg,Texel
De Cnmpen 9, L921 BW Akersloot
tel. (0257) 37 39 s8

Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter
Kleine Haarsekade L19
4205 NA Gorinchem
tel. (0183) 621.5N

Hoevelíne
Tesoro / C-Scope

Burg Bauwmannlaan 90a
3043 AP Rotterdam
tel (010) 47s7649

WDV Metaaldetectoren
White's /Viking / CEIA Det. app.
Diepzoek & Beveiligings app.

Camisselaan 55, 3083 HB Rotterdam
tel. (O10) ß7 76 77

lM. Munsters
Metaaldetectors
Viking / Tesoro / White's
Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
tel (0492) s447 82

t |an van Betoen'Metaaldeteítors
Tesoro

Schoolstrcat 1-5,5227 AA Deil Bosch
tel- (073) 637 13 s0

P. van der Putten
C-Scope / Fisher
Hutakker 3, 5552 CJ Valkensw aard
tel. paQ 2M 17 77 / (o4o) 2o1 s3 47

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stationsstraat 13 2 -734, Deurne
tel- (0493) 31. M 6s

t Steenb er gen D etector s
White's /Tesoro /Viking/ Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technolory
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstraat 3-5,4567 BA Hulst
tel. (0774) 37 97 s6

r HAGRO Metaaliletectors
Boungr Hunter / C-Scope
Compass / Fisher / Ganett /Viking
Spoorstraat 56-58, Boxmeer
d. (0a8) s7 Ls L6

. ZLMetaaldetectors
Garrett
Libekerstraat 2, 6265 AM Sint Geertruid
|€l. (Oa) 4O8 36 77 na 18.3O uur

T

T

I

T
Kerkp ad 78, 831,6 DB Mcrknesse
tel. (os27) 20 39 29
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DELEN . PETTEN . DIV. SOORTEN SCHEPPEN . HEUPTASSEN . WAADPAKKEN . KOPTELEFOONS. OPLADERS . BATTERIJ-OPLADERS. BATTE

heeft vrijwel alles op het

gebied van metaaldetec-

1xèr tors wat in Nederland

.,-.- ': verkrijgbaar is. Voor zowel

hobby als professionele

toepassingen.

Als importeur van Carret, Compass,

Bounty Hunter en als dealer van o.a.

Fisher, Tesoro en C-Scope kunt u een

meer dan ruime keuze maken. Het gratis

en vakkundige advies maakt u snel dui-
delijk wat de juiste keuze moet zijn in

detector en accessoires. U zult het vast

wel vinden bij Kooistra!
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DIT ZUN DE REDENEN WAAROM
ANDERE KOPERS U VOORGINGEN:
. Crootste assortiment detectors
.Vakkundig, eerlijk en gratis advies
. Alle model len op voorraad
. Bij sioringen snelle reparaties dankzij

eigen servicedienst
. Bij reparaties evt. vervangend apparaat
. Betrouwbare garanties ook op reparatie
. Coede inruil voor uw oude detector
. Ruim ro ,jaar ervaring in gebruik en

verkoop van metaaldetectors
. Coede gebruikle exemplaren voor

scherpe prijzen met garantie
o Verzending door heel Nederland
. Croot assortiment boeken
. Vriiwel alle onderdelen op voorraad
. De beste prijs/kwaliteit

verhouding

DETECTORS
Buonen I 

,l4, 
8408 HP Lippenhuizen,

tel. (0s13) 46s0s3,fax (0513) 463067

å Níet voor niets de grootste von Nederlond! E
Frlult-wg.sulc\fldo-frurrtvg.surcbrdo.sNoogrrdo).Nr))vdcwvr.NrssvrdnrH.NrddrHlsNrruoosAr0.Nrr-rd.NrrcurcNo


